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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 indlæg-
genes 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. Redak-
tionen 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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Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag ................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ...............................................................   8.00 - 16.00

                      
Købmand Yding - Stouby

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Helligdage: Se opslag i butikken
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
 
Der er forår i luften, og ”Salatfadet” har været på sin første tur.  Stouby Skoles 6. 
klasse ville gerne på en ”ryste-sammen-tur” efter flere måneders fravær fra sko-
len, og turen gik til Stenhøj Strand i flot solskin. Der blev også indsamlet affald på 
stranden, og der var en præmie til dem, der havde indsamlet mest affald. Tirsdag 
den 23. marts skal 5.B på en lignende tur med ”Salatfadet” til Rosenvold Strand.
 
Sauna. Lokalt er der blevet klaget over saunaens placering ved Rosenvold på gr-
und af støj m.v., og der arbejdes derfor på at finde en alternativ placering i området.
 

Min købmand. Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, der straks er trukket i arbejd-
støjet. Det er blandt andet Lokalrådets opgave at sikre byens udvikling, og vores 
købmandsforretning er en vigtig brik i denne sammenhæng. Arbejdsgruppen har 
lovet at give os en opdatering om gruppens arbejde her i Stoubybladet (se side 7).
 

Træskohage Fyr. Vi har indstillet Træskohage Fyr til Realdanias Renoveringspris 
2021, og der er i alt 128 indstillede projekter ved ansøgningsfristens udløb. Der er 
mulighed for at give projekterne en ”kærlighedserklæring”, og du kan støtte vores 

projekt ved at gå ind på Google ”Renoverprisen 2021 – Træskohage Fyr” og 
trykke på hjertet. Det er også lagt ud på Facebook.
 

Branddammen.  Viggo har været forbi med sin rendegraver og har skrællet 
græslaget og småbuske væk. Tak for det. Det er aftalt med Teknisk Forvalt-
ning at de vil stå for udgifterne til nye stolper, hegn m.v.  og Ungeafdelingen, 
Hedensted Kommune vil stå for opsætningen af det nye hegn. Ungeafdelin-
gen ligger forsat underdrejet på grund af Coronasituationen, men de regner 
med at være klar inden for en måned.
 

Almene boliger. Økonomiudvalget behandlede først i februar sagen vedr. 
opførelse af almene boliger på Savværksgrunden, men vi har ikke kunnet få 
nogen tilbagemelding fra mødet, der blev behandlet som et ”lukket punkt”. 

Det har fået os til at pege på en alternativ placering i Stouby Midtby. Her er der 
plads til at opføre op til 20 almene boliger. JAB (Juelsmindehalvøens Almene Bolig-
selskab) arbejder på sagen. Ældreboligerne i Stouby drives i forvejen af JAB.
Vi har akut brug for lejeboliger, og det er dejligt at se, at en privat investor har gjort 
klar til at opføre lejeboliger på den tidligere ”Stouby Handelsplads”.
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Fakkegrav. Der mangler kun en landzonetilladelse og en byggetilladelse, inden 
ejeren kan gå i gang med at opføre ferieboliger. Han er begyndt med at brække 
de gamle bygninger ned. Alt tyder på, at kommunen nu kan give en tilladelse til at 
sætte byggeriet i gang. Det bliver spændende at se, hvordan byggeriet og de om-
kringliggende arealer kommer til at tage sig ud. Mange lokale har et særligt forhold 
til det gamle Fakkegrav Badehotel, hvor der blev afholdt lørdagsballer. Noget helt 
særligt var grundlovsballerne, hvor der også kom gæster fra Vejle med fjordbådene.
 
Paddleboards. Rosenvold Strand Camping har investeret i flere paddleboards til 
udleje, idet det har været svært for kiosken både at håndtere boards til udlejning og 
vores 8 boards der gratis kunne lånes af lokale borgere.  Vores boards skal selvføl-
gelig også på vandet i år, og vi arbejder på en lokal løsning, hvor man kan afhente 
vore bords. Vi skal også have udfærdiget nogle sikkerhedsregler.
 

Fjordsejlads. Vi har været i dialog med Skibsbevaringsfonden, og der arbejdes 
på at finde en gammel sejlbåd/damper til at sejle fra Vejle Havn til den kommende 
anløbsbro ud for Hotel Vejlefjord. Vi skal i den nærmeste fremtid have et møde med 
Vejle Kommune og turistsamarbejdet ”Kystlandet” for at drøfte mulighederne for 
fjordsejlads. Vi har modtaget tilladelse at opføre anløbsbroen ved Vejlefjord, der 
beløber sig til ca. kr. 1.300.000.  Vi har fået tilsagn om næsten halvdelen af beløbet, 
men vi skal ud i en ny ansøgningsrunde, når flere aftaler er på plads.

Nede ved den gamle anløbsbro (år 1900) lå der 
en ventesal, der for længst er fjernet. Vi har været 
i dialog med Lokalarkivet og Skov og Park, Vejle-
fjord om at bygge en kopi af ventesalen. Veluxfon-
den, der støtter aktivering af pensionister, er posi-
tiv med støtte til materialerne på betingelse af, at 
bygningen genopføres af pensionister. Vi undersø-
ger og arbejder videre med sagen.

Lydlegeplads: Kommunen har meddelt, at man vil etablere en ”lydlegeplads” i et 
af vore lokalsamfund. Vi har oplyst, at vi er interesseret, og kommunen vil efterføl-
gende tage kontakt til alle interesserede Lokalråd. Der er tale om klokker, orgel m.v. 
i stor træudgave, og legepladsen skal placeres i god afstand fra beboelse.
 
 
/ Ole Flemming Lyse/Formand
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Selvfølgelig skal vi kunne købe ind i Stouby

Det er vist holdningen hos de fleste borgere i Stouby, og i hvert fald i arbejdsgruppen 
”Købmand i Stouby”. Derfor denne orientering til alle i Stouby og Omegn om, at vi 
arbejder med sagen.
Vores planer er at sørge for indkøbsmuligheder i Stouby. Vi har forskellige mulighe-
der på bordet, men kan endnu ikke afsløre detaljerne.

Vores mål, holdninger og den foreløbige proces:
Vi arbejder ud fra en fælles holdning om, at vi vil sørge for åbenhed, inddragelse 
og information til alle, der ønsker det. Det nuværende købmandspar, Ulla og Johs 
Yding, er naturligvis med i processen.
Når Coronaen tillader det, vil vi sørge for et borgermøde i Multihuset, hvor alle er 
velkomne. Til den tid kan vi forhåbentlig sige noget mere konkret om, hvor langt vi er 
kommet. Det er som sagt meget vigtigt for os, at holde vores med-borgere i Stouby 
informerede og involverede i processen.

Arbejdsgruppen er dannet på initiativ fra Lokalrådet, der har bedt et udsnit af for-
eninger og ”Tordenskjolds soldater” – de meget aktive frivillige hænder i Stouby – 
om at forsøge at finde den bedste løsning i samarbejde med Ulla & Johs Yding. 

Købmand Yding stopper med udgangen af 2021, så vi er i fuld gang med planlæg-
ningen af, hvad der derefter skal ske. Arbejdsgruppen føler sig overbevist om, at vi 
allerede nu kan sikre fortsat købmand i Stouby. 

Arbejdsgruppen: 
Disse foreninger har en repræsentant i arbejdsgruppen:
Stouby Multihus, Menighedsrådet, Lokalrådet og Byrådet samt et par af de øvrige 
frivillige kræfter i vores dejlige lokalsamfund.
Ulla og Johs har udvist stor velvilje ved at tilbyde udlejning af butikken til Lokalrådet.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdsgruppen, så er du meget vel-
kommen til at tage kontakt til Viggo Kjær Poulsen på telefon: 21 97 90 02.
Venlig hilsen Chresten Bruun, Just Kristensen, Linda Peitersen, Erling Juul, 
Viggo Kjær Poulsen samt Ulla & Johs Yding.
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Vi håber snart at kunne åbne hotellet for gæster igen. I lukkeperioden har 
 spa-receptionen åben for booking og salg af gavekort på hverdage kl. 9.00-15.00. 

Du kan selvfølgelig også booke online på www.hotelvejlefjord.dk/booking

Vi glæder os så meget til at byde jer velkommen igen! 

receptionen@vejlefjord.dk  |  76823380
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PADEL i Stouby

PADEL er i øjeblikket en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark og flere 
steder i Europa. Siden sidste sommer, har det været muligt at spille PADEL i Juels-
minde ved Naturlegeparken. Flere og flere fra Stouby tager turen til Juelsminde for 
at spille PADEL, men det er meget svært at få tider dernede. Med udgangspunkt i 
denne trend, vil vi prøve at skabe denne mulighed for borgerne i Stouby, samt de 
turister der er i området. Vi tror og håber på, at det vil give os fornyet tilgang af med-
lemmer i Stouby GIF, samt fastholdelse af eksisterende. Arbejdsgruppen der arbej-
der på opgaven er: Jan Pedersen, Jimmy Laursen, Kim Uldahl og Jimmi Brøndum

Lidt om Padel
Padel, tidligere kaldet 
padel tennis i Dan-
mark, er en sport, der 
bedst beskrives som 
50% af det bedste fra 
andre ketcher/ bat-
sportsgrene og 50% 
sjov, adrenalin, mak-
kerskab og hyggeligt 
samvær.

Padel er nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport. Det for-
bedrer din reaktionstid og reflekser. Det kræver mindre styrke og teknik end andre 
sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og begyndere at komme i gang. Allige-
vel kræver det en livslang indsats at blive den rigtigt god.

Padel er mere skånsomt overfor knæ og hofter end f.eks. badminton, squash, hånd-
bold, volley- og basketball, da underlaget er blødt kunstgræs og ikke hårdt trægulv. 
Der er heller ikke direkte fysisk kontakt som i f.eks. håndbold, fodbold og rugby.

Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere.

Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid end mange andre ketcher-sportsgrene 
på grund af rebounds fra væggen og det faktum at bolden stort set altid bliver på 
banen. 

Kilde: Dansk PADEL Forbund
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Vrigstedhus 
Stor og lille sal. Service til 65 personer.  

Opvaskemaskine.  
Henvendelse: 

Lis Laursen 

Tlf: 23 37 68 91 
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Kære medlemmer
Hold op, hvor vi dog savner jer alle sammen i 
vores lille forening.
Stouby Motion er som følge af regeringens 
udspil lukket, indtil myndighederne igen tillader os at åbne. Vi glæder os så meget 
til, at vi igen kan få lov til at åbne. Og når vi må, så er vi fuldstændig klar til jer, så I 
kan træne i trygge rammer.
Vi har fx fået sat afskærmning op mellem vores cardiomaskiner, og der vil fortsat 
være fokus på god hygiejne og rengøring.
Lige inden nedlukningen fik vi to nye løbebånd, det var desværre ikke mange af jer, 
der nåede at få glæde, så har I noget at se frem til.

Automatisk forlængelse af abonnement
Dit medlemskab forlænges automatisk med de antal dage vi holder lukket på grund 
af Covid-19 situationen. Vær venligst opmærksom på, at de medlemmer der vælger 
at stoppe deres abonnement inden for perioden, hvor vi holder lukket, ikke vil få 
godtgjort de tabte træningsdage.

Når vi igen må åbne, kan vi tilbyde:

Fitness
Fitnesstræning forgår i motionslokalet, hvor der både er mulighed for kredsløbs- og 
styrketræning. Alle personer over 15 år er velkomne og kan vælge mellem forskel-
lige 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 lø-
bet af ugen.

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00
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Her er plads til 
din annonce
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Fodbolden ruller igen

Der er ikke noget nyt i, at de fleste fodboldspillere ser frem mod foråret og mulighe-
den for igen at komme på græs med bold og holdkammerater.  Alligevel er glæden 
i år endnu større efter en vinter, hvor corona satte sine kedelige begrænsninger for 
idrætslivet både ude og inde.
Så snart de første muligheder for genåbning bød sig, var trænere og spillere klar til 
at gå i gang. Naturligvis inden for rammerne af forsamlingsloft, afspritning mm, så 
opstart kunne gennemføres forsvarligt.

En særlig stor tak til trænere og holdledere for altid at stå klar uanset rammerne.

Alle ungdomshold er i gang med træning igen. Det gælder både årgangene under 
Sammenholdet fra u10 og ældre, samt de yngste u6-8, som træner lokalt i Stouby 
GIF. Du kan finde de aktuelle træningstider på www.stoubygif.dk
På seniorsiden og seriefodbold er træning startet, og kampprogrammet for seriefod-
bold, oldboys og super oldboys forventes at starte lige efter påske.

Samarbejde mellem Hornsyld IF og Stouby GIF 
Som noget nyt har Stouby GIF og Hornsyld IF indgået aftale om fælles seniorfod-
bold. Målsætningen for samarbejdet er bl.a. at styrke grundlaget for seniorfodbold i 
lokalområdet. Men lige så vigtigt at skabe et klubfællesskab, som dækker hele vejen 
fra ungdomsfodbold til senior.

Der har gennem en længere periode været dialog mellem de 2 klubber, for at afklare 
grundlaget for et samarbejde. Særligt oplevelsen af, at holdsport er under pres og 
viser faldende interesse og medlemstal, har medvirket til at vi går positivt ind i et 
samarbejde. Men også muligheden for at gi’ de ældste ungdomsspillere et forbedret 
grundlag for at fortsætte sammen på seniorplan.

Hidtil har spillerne fra Sammenholdets ungdomshold, som har spillet sammen igen-
nem hele deres ungdomsfodbold, skulle vælge imellem hinanden og deres moder-
klubber, når de skulle gå fra ungdoms- til seniorfodbold. Et ærgerligt valg at stille 
de unge overfor. Det valg undgår vi med det nye samarbejde, hvor vi kan lave en 
glidende overgang fra ungdomsfodbold til senior. 
Der er aftalt en overgangsperiode frem til sommerferien, hvor seriefodbold tilmeldes 
turnering under Hornsyld IF.
 
Træning vil foregå i Hornsyld, mens kampene fordeles i begge geografier. Så der vil 
blive en del mere kampaktivitet med seriefodbold på banerne i Stouby.

I løbet af foråret arbejdes videre med at forme rammerne for en ny fælles fodbold-
klub, som dannes ved en stiftende generalforsamling. 
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Der kommer mere om det videre forløb, i takt med at aftalerne falder på plads.
Indtil det sker, så glæder vi os over den opbakning, som allerede nu ses på banerne, 
hvor der møder 40 – 50 spillere op til træning 2 gange om ugen.

Du finder også træningstiderne for senior på www.stoubygif.dk

Fodboldskole
Igen i år tilbyder Stouby GIF fodboldskole i samarbejde med DGI.
Fodboldskolen er for børn i alderen 8 til 14 år mandag til fredag, og for de 6 og 7 åri-
ge mandag til onsdag. Fodboldskolen løber af stablen i uge 26 på banerne i Stouby.

Tilmelding er åben – link til tilmelding og mere information kan findes på 
www.stoubygif.dk
Vi håber at se så mange fodboldglade børn som muligt

/På fodboldudvalgets vegne
/Torsten

Det er som et deja-vu at skrive, at vi er i gang igen. 
Der blev skrevet cirka det samme i juni-udgaven af 
Stouby-bladet 2020 – men vi er altså i gang igen.
Vi startede den 3. marts, og det var nogle rigtig 
glade spejdere, som vi fik tilbage. Vi kan lige holde 
os under de 25 personer, som vi må være uden at 
skulle dele os op. Men vi vil da rigtig gerne være 
lidt flere, så vi kunne da rigtig godt tænke os nogle 

spejdere fra 4. klasse og op, så de børn skal være så velkomne. 

Hen over vinteren har vi fået en ny leder: nemlig Britt Pernille Seiersen, som er til-
knyttet ulvene, så stort velkommen til hende.

Vigtige datoer:
 7. april - salg af lodsedler
11 april - opstart familiespejder
 17. april - avisindsamling

Så kom vi i gang, igen igen
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Salg af lodsedler
Spejderne kommer rundt i Stouby den 7. april for at sælge lodsedler, så vi håber, at I 
vil tage godt imod dem og måske købe en eller flere. Lodsedlerne koster 25 kr. stk., 
og der kan både betales med kontanter og mobile pay. I år er præmierne 
bl.a. rejsegavekort, gavekort til Knuthenborg Safaripark og Haglöfs Rygsække. 
Overskuddet af salget fra lodsedlerne går til vores spejderarbejde. 

Opstart af familiespejder
Familiespejder er for alle før-skole-børn og forældre, som gerne vil prøve at være 
spejder. Eventuelle søskende er også velkomne. Vi starter op igen søndag den 11. 
april kl. 9.00 til ca. 11.30 og mødes ved spejderhytten.

Avisindsamling 
Lørdag den 17. april er nærmest en æra slut. Det er nemlig den sidste gang, at spej-
derne kommer rundt i Stouby for at samle aviser og pap. Efterfølgende bliver aviser 
og pap samlet ind via den nye kommunale affaldsordning. 
Der skulle have været samlet aviser og pap ind den 23. januar, men det blev aflyst 
pga. Corona restriktionerne. Vi informerede via Stoubys facebookside, men infor-
mationen var ikke når ud til alle. Vi beklager overfor dem som havde stillet aviser og 
pap ud forgæves. Men denne gang kommer vi, så husk at stille aviser og pap ud til 
vejen inden kl. 9.00. 

Pizzahytte
Efter at have fået tilsagn fra Hedensted kommunes udviklingspulje om støtte til en 
hytte til vores pizzaovn, så er der for alvor kommet gang i byggeriet. Der er blevet 
støbt, lavet skelet og spær, og efterfølgende er der kommet tag på. Nu mangler 
beklædning med kalmarbrædder og den sidste finish. Men oven er blevet testet og 
pizzaerne bliver stadig gode, uhmm. 
Så både hytten og pizzaovnen skal nok komme til at vække glæde ved kommende 
spejdermøder. 
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Haveselskabets Generalforsamling

 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00

Hornsyld skole 
i gymnastiksalen, Nørregade 4, 8783 Hornsyld

(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej)

Generalforsamlingen skulle jo have været afholdt den 25. februar, men pga Co-
vid19 pandemien har vi været nødsaget til at udsætte den til den 27. maj.

Da bladet gik i trykken, arbejdede vi stadig på ”underholdningen”😉 

Hold dig orienteret på Facebook eller på hjemmesiden 
https://haveselskabet.dk/bjerreherred 
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Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Her er plads til 
din annonce
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Stouby Jagtforening - Indskydning af jagtriffel

Skærtorsdag den 01. april i tidsrummet 10-11 er der riffelindskydning i Vingsted 
Skydecenter.
Tilmelding ikke nødvendig.
Vi overholder gældende coronarelaterede regler.

Lodtrækning til bukkejagt i Præsteskoven
Lørdag den 24. april kl. 10.00 ved vendepladsen i Præsteskoven er der lodtrækning 
til bukkejagt i Præsteskoven.
Er du forhindret i fremmøde kan tilmelding/betaling ske til formanden(tlf. 2398 4193) 
inden mødets afholdelse.
Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

/ Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Stouby Vandværk, Pesticid opdatering, Marts 2021

Pesticid forurening i drikkevandet fra Stouby Vandværk. 
I starten af november informerede vi alle andelshavere i Stouby Vandværk via et 
husstandsomdelt brev om fund af pesticidet Metazachlor ESA i drikkevandet fra 
Stouby Vandværk i et niveau, der overskrider gældende grænseværdi. Der har også 
været en artikel i Horsens Folkeblad, ligesom der findes detaljerede informationer 
på vores hjemmeside stoubyvand.dk. Indholdet er for højt i forhold til den gældende 
drikkevandsbekendtgørelse. Fundet blev gjort, efter at der kom nye nationale test-
ningsregler i 2020, og vi i oktober for første gang fik vandet testet for dette stof. Det 
er et stof, som vandværkerne landet over kun har en meget ringe erfaring med. Og 
dermed også en meget begrænset erfaring med hvorledes dette håndteres.
 
Vandet kan fortsat drikkes 
Angående den sundhedsmæssige risiko, ligger niveauet af Metazachlor ESA dog 
betydeligt under den beregnede sundhedsmæssige grænse. Styrelsen for Patient-
sikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord vurderer derfor, at indtag af drikkevand med 
Metazachlor ESA i de koncentrationer, der er fundet i vores vandforsyning, ikke 
udgør en sundhedsmæssig risiko i en tidsbegrænset periode. Samtidig anbefaler 
Styrelsen for Patientsikkerhed naturligvis, at vandværket får løst problemerne, så 
drikkevandet overholder drikkevands-bekendtgørelsen. Vandet kan derfor fortsat 
bruges og drikkes som normalt. 
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Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, skrev den 6. november 
2020: 
”Styrelsen for Patientsikkerhed kan vedrørende de sundhedsmæssige effekter af 
Metazachlor ESA oplyse, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse 
fra drikkevand i en vurdering fra Miljøstyrelsen er udregnet til at være 600 μg/l for 
voksne og 100 μg/l for børn.  …  Metazachlor ESA-fundet i drikkevandet fra Stouby 
Vandværk ligger således betydeligt under den beregnede sundhedsmæssige drik-
kegrænse.  Vi vurderer på det foreliggende grundlag, at indtag af drikkevand inde-
holdende Metazachlor ESA i de koncentrationer, der er fundet i aktuelle vandforsy-
ning ikke udgør en sundhedsmæssig risiko i en tidsbegrænset periode.”
 
Taphanekontrollen foretaget den 14. oktober viste et indhold på 0,25 μg/l. Det vil 
sige, at man uden risiko for sundhedsmæssige skader fra Metazachlor vil kunne 
drikke ca. 2.400 liter vand fra Stouby Vandværk om dagen.
Taphanekontrollen er gentaget den 14. og 27. januar og har vist en faldende ten-
dens til hhv. 0,14 μg/l og 0,18 μg/l
 
Hvad gør Stouby Vandværk ?
Vandværkets bestyrelse er i løbende kontakt med Hedensted Kommune om at løse 
problemet. Der er ligeledes kontakt til ekstern vandværks rådgiver. Vandværket un-
dersøger pt. muligheden for at rense vandet med aktiv kul. Et sådan renseanlæg er 
installeret på vandværket i miniformat, så vi kan få klarlagt om vandet kan renses. 
Der udtages løbende prøver af vandet før og efter rensningen i mini anlægget. Hvis 
der skal installeres et komplet anlæg til at rense vandet med aktiv kul, kræver det 
en tilladelse fra kommunen og accept fra Sundhedsstyrelsen, ligesom det vil betyde 
en stigning af prisen pr. m3 vand pga en investering i millionklassen og øgede drifts-
omkostninger. En artikel i Jyllands-Posten den 5. marts bringer fejlagtigt oplysning 
om, at der er givet 110 tilladelser i Danmark til rensning for pesticider. Dette er for-
kert og handler ikke om Metazachlor-forbindelser. 
Vandværket undersøger også muligheden for en ny kildeplads. Tidligere udførte 
prøveboringer og geologiske scanninger viser dog, at grundvandsressourcerne i 
området er begrænsede og/eller af ringe drikkevandskvalitet. Men vi arbejder selv-
følgelig også videre med at finde en ny kildeplads.
 
Yderligere information 
Stouby Vandværk holder Generalforsamling i Stouby Multihus, når Corona reglerne 
tillader det, hvor uddybende information vil blive givet. Har du yderligere spørgsmål 
er du velkommen til at kontakte Stouby Vandværk att Ib Christiansen, eller Heden-
sted Kommune att. Bettina Lund eller Rasmus Olsen. Derudover er der information 
på vandværkets hjemmeside www.stoubyvand.dk 

/ På bestyrelsens vegne, Formand Ib Christiansen 
Mobil 21797733
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Sanatorievej - 7140 Stouby

+45 2042 5271

tkg@ghiladi.dk

www.ghiladi.dk

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT

Kontakt
Skilsmisse og bodeling

Forældremyndighed

Barnets bopæl

Testamenter

Ægtepagter

Fremtidsfuldmagter

Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager
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Stoubys Aktive Piger afholder generalforsamling
onsdag den 28.4.2021 kl. 19.00 i Stouby Multihus

Bliver gennemført hvis Coronavirus tillader at vi mødes i offentligt rum.

Dagsorden udkommer på et senere tidspunkt.

Venlig hilsen Stoubys Aktive Piger
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Sommerudflugt til Flamingo Naturpark tirsdag den 25.5.2021

Vi kører med bus fra Multihuset i Stouby kl. 9.00 til Flamingo Naturpark.

I bussen vil der blive serveret kaffe/ te og rundstykker.
Vi ankommer til Flamingo Parken ca. kl. 11.30.

Efter ankomsten får vi serveret frokost.
Kl. 13.30 giver Knud en rundvisning i Parken

Kl. 15 bliver der serveret kaffe.

Efter en forhåbentlig god dag med masser af oplevelser kører vi hjemad kl. 16 og 
regner med at være tilbage i Stouby ca. 18.00

PRIS for Medlemmer: 300,- kr. og IKKE Medlemmer: 450,- kr.

Tilmelding senest søndag den 16.maj.2120 til
Karen Mærkedahl mobil: 24 66 65 50

Anne Marie Nordbek mobil: 50 40 67 82 eller mail: nordbek@hafnet.dk

Bliver gennemført hvis Coronavirus tillader at vi mødes i offentligt rum.
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Ventesalen

Et af de unikke steder i vores smukke egn er der, hvor Hotel Vejle Fjord ligger.
Da dr. Saugman lykkedes med at kunne oprette det daværende Tuberkulose Sana-
torium i slutningen af 1800-tallet, var området dækket af skov, og der fandtes ikke 
vej til det udvalgte område. Derfor måtte alt sejles dertil og slæbes frem til bygge-
pladsen via tipvognsspor og hestetrukne tipvogne.

Da sanatoriet blev indviet i 1900, måtte alt stadig ankomme med skib. Først ca. 
1910 blev vejen fra Stouby anlagt.

Derfor blev der brug for en ventesal til patienter og besøgende ved anløbsbroen, 
inden de kunne tage med fjordbådene Hvidbjerg og Munkebjerg ind til Vejle.
Den blev bygget efter datidens mode. Desværre eksisterer den ikke mere, men 
heldigvis findes der fotos af den.

Det kunne være interessant at genopføre den i forbindelse med forlængelse af an-
løbsbroen og etablering af fjordsejlads.

Stouby Lokalarkiv / Lis Schrøder & Mogens Dam 



25



26

TVIS KØKKENER VEJLE / DÆMNINGEN 70A / 7100 VEJLE / T: 2532 7405 / TVIS.COM

OPLEV NYHEDEN
MOMENTO

Vi glæder os til at byde dig velkommen 
i vores butik på Dæmningen med en 
moderne indretning og hyggelig  
loungestemning.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370
www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17

Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket
Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

KOM OG VÆR MED
Følg os på facebook  

eller meld dig til vores  
nyhedsbrev

På Belle.dk kan du se mere end 
2000 kunstværker og 4000 ægte 

tæpper og kelim i høj kvalitet

KØB
SALG
BYTTE
VASK

REPARATION
VURDERING
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HAVESELSKABET INVITERER TIL FOREDRAG MED ’ROSEN KNUD’

 

Tirsdag den 13. april kl. 19.00.
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby 

(Parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej)

Knud Pedersen, Harlev, kommer fra en gammeldags planteskole, som i flere gene-
rationer ikke har haft stort udsalg og butik, men sådan en rigtig planteskole, hvor 
man lavede planter. Knud er meget rar og ufattelig klog. 

Med en speciel sindig, jysk, melodisk og overbevisende stemme som kunne have 
bragt ham vidt i sekteriske kredse - hvilket han har undgået fordi han bruger al sin 
passion og kærlighed på roserne og Anne Marie. Hvis man spørger efter en be-
stemt sort, har han altid en kommentar: “Den er god. Ej, den er et skravl. Ja, den er 
smuk. Den er ikke særlig hårdfør”. Han ved, hvad sorterne kan og ikke kan, han har 
ikke læst sig til det, men selv erfaret sig ved at dyrke dem i mange år. 

Kom og hør Knud fortælle, og se hvilke nyheder han har med.
Pris: Entre inkl. kaffe og rabarberkager kr. 60.-(ikke medlemmer 80.-)

Knud er rosen-ekspert. Det er ikke en kunst 
at finde personer, der elsker roser og har ha-
ven fyldt med dem. Men at finde én, der besid-
der den nødvendige, praktiske viden om de-
res egenskaber og pasning baseret på et helt 
liv, dét er sjældent! I Rosen Nyt skriver Søren 
Ryge i anledningen af Knuds 70-års fødselsdag 
i 2014, hvordan han blindt stoler på Knuds eks-
pertise.
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Fortryllende forårsaften

Tirsdag den 4. maj kl. 19.00
 Palsgaard Slotspark, Palsgaardvej 26, 7130 Juelsminde. 

(parkering ved p-pladsen ovenfor parken)

Endelig lykkedes det at få en guidet rundtur ved tidl. adm. direktør hos Palsgaard 
A/S Birger Brix. Han er en fabelagtig god fortæller, og denne forårsaften fortæller 
han i en god times tid om parken, skulpturerne i parken og stedets historie. Par-
ken er med sine 38 tønderland en af landets største. Hør bl.a. om det nyeste tiltag 
Woodland Walk med Rododendron og den specielle Herolds bøg.

I parken ligger det smukke hvide slot med volde og voldgrav. Vi skal høre historien 
om svanehuset og den brolagte slotssø, hvor man lod hestene trave igennem så 
deres ben blev rene. Vi skal se det ”gule hav” og det ”lilla hav” som er henholdsvis 
200.000 påskeliljer og selvsået engkarse i plænerne.

Det er ikke blot de historiske bygninger og anlæg i parken, der skaber rammerne for 
dette skønne sted. Igennem de sidste mange år er parken blevet udsmykket med 
forskellige kunstværker og skulpturer, hver med sin unikke historie. 

Havekredsen giver kaffe og kage, og kaffen bliver for en gang skyld under åben 
himmel siddende på tæpper. Gæsterne tager selv en kop og et tæppe med. Vi hå-
ber dog på at få lukket en port op i tilfælde af regnvejr. I godt vejr skal vi prøve at 
sidde i det ”lilla engkarse hav”. 

Værd at køre efter – værd at gå tur i – værd at smide sig i – hvis man nænner det.

Arrangementet er uden tilmelding. 
Pris 50 kr. (for ikke-medlemmer 75 kr.)
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Covid-19 
Reglerne for gudstjenester er skærpet kraftigt, så de må højst vare 30 min. Det påvirker naturlig-
vis forløbet, så dagens evangelium er eneste tekst, antallet af salmer er reduceret, kort prædiken, 
men der er altergang til alle gudstjenester kl. 10.30. Det anbefales, at der ikke er fællessang, så 
det er kirkesanger og præst, der synger med på salmerne – indtil videre. Husk mund-bind, spritte 
af og holde 2 meters afstand både før -, under – og efter gudstjenesten. 
Der må med de nuværende restriktioner og afstandskrav kun være 33 personer i Stouby Kirke og 
13 personer i Hornum Kirke … ud over personalet. Det gælder også til begravelser, bisættelser 
og vielser.

Langfredag
Der er tidligere holdt liturgiske gudstjenester langfredag, men da gudstjenesten indtil videre ikke 
må vare mere end 30 min., så kan det ikke lade sig gøre. Derfor er der almindelig gudstjeneste 
langfredag i år kl. 10.30.
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Covid-19  
Reglerne for gudstjenester er skærpet kraftigt, så de må højst vare 30 min. Det påvirker 
naturligvis forløbet, så dagens evangelium er eneste tekst, antallet af salmer er reduceret, kort 
prædiken, men der er altergang til alle gudstjenester kl. 10.30. Det anbefales, at der ikke er 
fællessang, så det er kirkesanger og præst, der synger med på salmerne – indtil videre. Husk 
mund-bind, spritte af og holde 2 meters afstand både før -, under – og efter gudstjenesten.  
Der må med de nuværende restriktioner og afstandskrav kun være 33 personer i Stouby Kirke 
og 13 personer i Hornum Kirke … ud over personalet. Det gælder også til begravelser, 
bisættelser og vielser. 
 
Langfredag 
Der er tidligere holdt liturgiske gudstjenester langfredag, men da gudstjenesten indtil videre ikke 
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Påskedag og 2. Påskedag
Begge dage samler vi ind til KFUM og KFUK’s arbejde i Danmark. De gør en stor indsats med at 
bringe evangeliet ud til børn og unge i Danmark bl.a. ved forskellige arrangementer, som forhå-
bentlig snart kan lade sig gøre igen. 

Konfirmationen 2021 
Konfirmationen er på grund af restriktionerne flyttet til søndag den 29. august kl.10.30 i Stouby 
Kirke.

Nye konfirmander
For det nye hold konfirmander begynder undervisningen onsdag den 29. aug. kl. 13.00 til 15.00 i 
Stouby Multihus. Der er konfirmation næste år søndag den 1. maj 2022 kl. 10.30 i Stouby Kirke.   

Fællesspisning for enlige
På grund af den nuværende situation med afstandskravene m.m. er det indtil videre ikke muligt at 
have fællesspisninger i Stouby Multihus. Vi håber, at kravene snart lempes, så det igen kan lade 
sig gøre. Der er mange, der savner dem og glæder sig til, at vi igen kan mødes.  

Fællesarrangementet er udskudt
Det er flyttet fra torsdag den 8. april til tirsdag den 7. sept. kl. 19.00, hvor Michael Jarnvig kommer 
og fortæller om ”Klima og kristendom”. Det er i Barrit, og flere menighedsråd i området står for 
dette arrangement, hvor alle er velkommen. Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe, 
te, kage, sodavand i pausen. 

Sommerferie
Jeg holder sommerferie fra mandag den 19. juli til og med søndag den 8. aug. I uge 29 og 30 pas-
ses embedet af Helle Glerup, Hornsyld, og i uge 31 er Michael Hessellund, Rårup. 

Alle ønskes en glædelig påske … og en god sommerferie, når vi når dertil.

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 mail til Stouby-kirke@hotmail.com
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669

Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller hornum-
graverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet

Navn:    Formand/leder   Adresse     Telefonnr.

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 Lotte Krogsgaard   web: columna-gymnastik.dk    6031 5394
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   mail: annaschouboe@gmail.com   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



32

AKTIVITETSLISTE

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

April
1. Indskydning af jagtriffel kl. 10-11 (se side 14)
7. Spejderne sælger lodsedler (se side 17)
11. Opstart af familiespejder kl. 9 v/ Spejderhytten (se side 17)
13. Foredrag med ’Rosen Knud’ kl. 19 v/Haveforeningen (se side 27)
17. Spejderne indsamler aviser (se side 17)
24. Lodtrækning til bukkejagt i Præsteskoven kl. 10 (se side 14)
28. Generalforsamling Stoubys Aktive Piger kl .19 i Multihuset (se side 22)

Maj
4. Guidet rundtur i Palsgaard Slotspark kl. 19 (se side 28)
25. Sommerudflugt v/Stoubys Aktive Piger (se side 23)
27: Generalforsamling i Haveselskabet kl .19. (se side 17)

Næste nummer af bladet (nr. 201) udkommer i starten af juni 2021. 
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 28. maj 2021.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre: 30. juli, 24. september og 19. 
november 2021. 
Ret til ændringer forbeholdes.


