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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Det lokale tilbud om
TV og bredbånd:

JØRGEN BOJSEN JENSEN

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret

Stouby Entreprenørforretning ApS
TØMRERMESTER
Se hjemmesiden:
stoubynet.dk
Kildevangen
16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Kontaktperson
er
formanden:
Tlf. 75 89Bjerrevej
77 77
Fax
75
89
77
98
338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Hornum
Børge Værksted
PedersenHornumvej
- tlf. 51 244,44
20 75 68 71 88
e-mail: formand@stoubynet.dk

Anker Olsen

Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf. +45 75691200 Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk - www.logballe.dk

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

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

Snullik’s Data
Alt i digitaltryk og offsettryk
Kvalitets arbejde til tiden
Bellevej 8,
Dekorering af biler og vinduer
Gammelby
Fotoplot
Fotografering
7140 Stouby
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Mobil: 27517078
Skilte

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
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Kasserer:
Rasmus Hedelund
Best.medl.: Anders Pedersen (repr. for skolen)
Best.medl.: Lis Høgh (repr. for Hornum)
Best.medl.: Kristian Bandholm
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Lokalarkivet)
Best.medl.: Vakant (repr. for GIF)
Suppleant:
Liselotte Dybkjær
Suppleant:
Anja Beck Nielsen

tlf. 20 61 55 00
tlf. 51 61 11 21
tlf. 21 82 96 22
tlf. 30 22 73 87
tlf. 40 82 02 55
tlf. 30 57 99 12
tlf. 22 32 24 42
tlf. 51 90 73 51
tlf.
tlf. 22 62 02 17
tlf. 60 61 67 80

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
Kim Uldahl
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Michael Drost-Hansen
Best.medlem: Jimmi Brøndum
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Vakant
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen
Kajak:
Trine Fick
Suppleant:
Jimmy Laursen
Suppleant:
Kristina Juul

tlf. 29 17 80 81
tlf. 21 36 06 98
tlf. 27 31 53 03
tlf. 22 58 56 79
tlf. 25 65 88 13
tlf. 20 78 36 66
tlf. 50 97 31 39
tlf.
tlf. 21 62 12 57
tlf. 23 30 60 72
tlf. 53 64 53 35
tlf. 22 57 37 73
tlf. 22 70 30 16
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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DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG

Åbningstider:

Mandag - fredag: ............. 7.30 - 19.00
Lørdag: ............. 7.30 - 18.00
Søndag: ............. 8.00 - 18.00

Fra

1. o

kt.

Købmand Chris Frederiksen - Stouby
Tlf.: 75 89 70 02 / mail: 0504928@minkobmand.dk
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202
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Onsdagsklubben efteråret 2021
Onsdagsklubben er for efterlønnere og pensionister i lokalområdet.
Vi mødes i Mølleparken kl. 14.00, hvis andet ikke andet er skrevet.
6. oktober

Bankospil husk gave max 25 kr. Gratis kaffe

20. oktober

Erik Yding, Bråskov, kommer og fortæller om de 3
generationer i den gamle købmandsgård. Pris: 20,- for kaffe

3. november

Tøjsalg ved Damernes Butik v/Astrid Juul fra Sdr. Bjert.
Pris: 20,- for kaffe

24. november

Julehygge v/Birthe og Freddy. Kaffe og æbleskiver: i alt 20,-

15. december

Julefrokost med juleplatte fra Hyrup Kro.
Øl, vand og snaps: i alt 100,Vi mødes kl.12.00 til julefrokosten: Husk tilmelding!
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

12. januar 2022

Mandagsmusikanterne kommer og spiller.
Pris ialt for underholdning og kaffe: 40,-

/Onsdagsklubben.
_________________________________________________________________
Husk, at du kan låne Stoubys
frugtpresser – se mere på side 19
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Stouby GIF
Endelig er der igen kommet gang i de indendørs foreningsaktiviteter.
Nedenfor kan du se alle de aktiviteter, som udbydes af Stouby GIF.
Foreningen er meget lydhør, hvis du ønsker at starte en ny aktivitet op, eller du
går med en instruktør/træner i maven.
Er du over 18 år, kan du betale for et årskontingent. Har du betalt et årskontingent
kan du 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
• Tirsdag 10.00 - 12.00 60+
• Onsdag 16.00 – 18.00 for ungdomsspillerne – mangler træner
• Onsdage 18.00 - 21.00 spiller seniorspillerne (18 år+)
Vil du, eller kender du én, der gerne vil træne de yngste, er du velkommen til at
kontakte Erling Juul på tlf. 2330 6072.
Gymnastik:
• Mandag kl. 09.30 – 10.45 Yoga
• 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)
• Torsdag kl. 16.30 – 17.30 Børnehold
• Torsdag kl. 18.30-19.45 Yoga
Fodbold (udendørs)
• Mandag kl. 16.00 – 17.00 U7/8 (Stouby)
• Mandag kl. 16.45 – 18.15 U15/16 (Hornsyld)
• Tirsdag kl. 16.30 – 17.30 U9/10 (Hornsyld)
• Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 U11/12 (Stouby)
• Tirsdag kl. 17.00 – 18.30 U13/14 (Stouby)
• Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 U19 (træner med senior i Hornsyld)
• Onsdag kl. 16.45 – 18.15 U15/16 (Hornsyld)
• Torsdag kl. 16.00 – 17.00 U7/8 (Stouby)
• Torsdag kl. 16.30 – 17.30 U9/10 (Hornsyld)
• Torsdag kl. 17.30 – 19.00 U11/12 (Hornsyld)
• Torsdag kl. 17.00 – 18.30 U13/14 (Hornsyld)
• Torsdag kl. 19.00 – 20.30 U19 (træner med senior i Hornsyld)
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Info om indefodbold følger snarest.
Senior, oldboys og superoldboys spiller i Bjerre Herred Fodbold – se side 11 her i
bladet.

Høvdingebold

Senior, oldboys og superoldboys spiller i Bjerre Herred Fodbold – se side 11 her i
bladet.
Høvdingebold
• Torsdag kl. 20.00 – 21.00 fra 16 år
Tæppecurling
• Torsdag kl. 10.30 – 11.30
Motion
• Fitness alle dag kl. 05.00 – 23.00
• Indoor cykling (spinning)
o Tirsdag kl. 18.30 - 19.30
o Torsdag kl. 18.30 - 19.30
• Cykling/styrke – Holdtræning. Mandag kl. 17.45 – 19.00
• Holdtræning, styrke, balance og smidighed
o Lørdag kl. 08.30 – 09.30
Seniormotion
• Tirsdage kl. 9.30 – 10.30 med instruktør
• Torsdage kl. 9.30 – 10.30 uden instruktion
Læs mere om de enkelte aktiviteter på www.stoubygif.dk
/Stouby GIF, Kim Uldahl
_________________________________________________________________
Hornsyld bridgeklub spiller igen
“- COVID-19 har begrænset aktiviteterne de sidste sæsoner, men nu er vi tilbage
for fuld styrke”, siger en glad formand for Hornsyld Bridgeklub, Anders Bloch.
“- Vi glæder os over, at vores 125 medlemmer igen spiller hver mandag kl. 13.00
og hver tirsdag kl. 18.30.
Klubben er åben for nye medlemmer om tirsdagen, både med og uden makker.
Ønsker man at lære at spille bridge, tilbyder vi undervisning på tirsdage kl. 18.30
Som en af de få bridgeklubber i Danmark sørger Hornsyld Bridgeklub for en
afløser, hvis man bliver forhindret i at spille. Det dejlige spil spiller vi seriøst, og
samtidigt sætter vi socialt samvær højt”, slutter formanden.
Kontaktperson: Anders Bloch – tlf. 40 53 07 15
Annoncer
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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

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

HORNSYLD EL HYRUP
ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00

Tlf. 75 69 13 77

*

*

Landbrugets partner hele året

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

SPA & NATUR
Find din næste spaoplevelse i kalenderen på
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

receptionen@vejlefjord.dk | 76823380
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Købmanden i Stouby - en opdatering
Her kan du læse hvad der sker hos købmanden, efter at Chris Frederiksen
overtog butikken den 1. september 2021.
Facaden og vindfanget er renoveret (se billede).
Inde i butikken er der også ændringer: De ansatte har fået nyt arbejdstøj, og bl.a.
er baldakinen langs loftet blevet malet.

I en forsøgsperiode – fra 1. oktober 2021 til 1. februar 2022 – er åbningstiderne
udvidet, så butikken holder åbent lørdage og søndage frem til kl. 18. Forsøget
skal vise, om der kommer kunder nok i dette tidsrum til, at det kan blive
permanente åbningstider.
Fra 20. september er Gitte Mølby (gift med Chris) ansat. Gitte har 30 års erfaring
fra detailhandlen, og sørger bl.a. for, at udvalget af frugt, grønt, blomster og
gaveartikler ændres og bliver større.
Sociale medier: Købmanden vil fremover satse mere på brugen af Facebook: Følg
Facebooksiden Min Købmand i Stouby. Så vil du modtage information om
konkurrencer og specielle ”ja-tak-tilbud”, der ikke kommer til at fremgå af den
ugentlige tilbudsavis.
De specielle tilbud drejer sig ofte om små varemængder, så her skal man være
hurtig 
1. september startede Mikkel Mærkedahl ved købmanden. Mikkel er 23 år, og
kommer fra SPAR i Fredericia, hvor han blev udlært i sommer.
Chris Frederiksen takker for den gode modtagelse og store opbakning fra
lokalsamfundet, og retter også en stor tak til personalet for at stå til rådighed i en
hektisk tid.
På side 13 her i bladet kan du læse om stiftende generalforsamling for
foreningen Købmandens venner i Stouby.
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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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Her er plads til
din annonce

Vrigstedhus
Stor og lille sal. Service til 65 personer.
Opvaskemaskine.
Henvendelse:
Lis Laursen
Tlf: 23 37 68 91

Bjerre Herred Fodbold
Fodbolden ruller i stor stil i Bjerre Herred Fodbold. Foreningen er en
sammenlægning af seniorfodbolden i Hornsyld og Stouby. I denne sæson er der
tilmeldt fire seniorhold! Det er ikke set i mange år, at der er så mange
seniorfodboldspillere, der bakker op om lokalfodbolden. Derudover er der et
oldboys- og et superoldboyshold.
Første- og fjerdeholdet spiller kampene i Hornyld, mens andet- og tredjeholdet
spiller deres kampe i Stouby. Træningen foregår i Hornsyld på tirsdage og torsdag
kl. 19.00-20.30.
Oldboys (min. 32 år) spiller deres kampe i Hornsyld og superoldboys (min. 40 år)
spiller kampene i Stouby.
Selvom vi oplever stor succes, så er der også plads til dig – gælder også på
oldboys- og superoldboysholdene.
Læs mere om Bjerre Herred Fodbold på www.bjerreherredfodbold.dk
/Bestyrelsen Bjerre Herred Fodbold, Kim Uldahl
_____________________________________________________________________________________

BARRIT JAGTFORENING INVITERER TIL VILDTSPIL
Torsdag d. 4. november 2021 kl. 19.30
”Vi” sætter borde op fra kl. 18.00 Barrit Sognegård
Kaffe på kanden til alle ub.
Præmier: Ænder, fasaner, rådyr, øl & vin
Alt vildt er grydeklart.
Lotteri: Amerikansk lotteri og puljebanko
Ingen medlemskort.
Alle er velkomne, så hank op i naboen, kæresten el. svigermor.
Vel mødt, Barrit Jagtforening
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

JORDARBEJDE
KLOAKARBEJDE
www.htn-entreprenør.dk

STØBEARBEJDE
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

BJERRE

KØD
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

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

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....

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

BJERRE:
Bjerrevej 346, Bjerre
8783 Hornsyld

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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Hardinger Band - den helt store Shubidua-fest
Fredag den 15. okt. kl. 20.00 i Stouby Multihus
Hele koncerten er dedikeret
til en af Danmarks bedste
sangere og den sangskat,
som Michael Bundesen gav
os. "En større hyldest til
Michael Bundesen kan jeg
ikke forestille mig" - udtaler
Michael Hardinger.
3 originale shubbere Michael Hardinger, Kim
Daugaard og Jørgen Thorup
- backes af 3 fantastiske
musikere - Joe Johansen,
Kasper Daugaard og Flemming Olsen.
En af de helt store koncerter med en fantastisk stemning. Håber vi ses …
Billetprisen er 295 kr. + 20 kr. i gebyr
(Spisning inden koncerten er udsolgt).
Billetter til koncerten købes hos købmanden i Stouby, i Stouby Multihus, af
arrangør Poul Erik Sørensen eller på billetsalg.dk
__
Stiftende generalforsamling til foreningen Købmandens Venner i Stouby
Afholdes d. 30. september 2021 klokken 19.30 i Stouby Multihus.
Kom og vær med til den stiftende generalforsamling til vores nye forening, som
har til formål at hjælpe og sikre bevarelsen af vores købmandsbutik i Stouby.
Den eksisterende “købmandsgruppe” vil komme med et oplæg til et sæt
vedtægter, som den nye forening selv skal beslutte endeligt.
Kom og vær med til at vælge den nye bestyrelse og stil selv op, hvis du har lyst og
tid til at arbejde i en lokal forening.
Der er en kop kaffe og kage ligesom ved orienteringsmødet før sommerferien
(eller hvad Peter Skov nu finder på ).
Sidebonus: Du kan ved samme lejlighed høre lidt fra Chris om hans ideer og
planer for butikkens fremtid.
Vel mødt!

/Købmandsgruppen

Indlæg fra Mulithuset (sendes separat)
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Du skal stå tidligt op!

badminton og konﬁrmander, men torsdag

Allerede kl. 6.30 begynder det at pusle i Stouby

går det løs igen med motion, gymnastik, bord-

Multihus. Det er Peter Skov og husets øvrige

tennis, høvdingebold og yoga.

medarbejder, der låser sig ind og begynder

Fredag er der lidt hul i kalenderen, hvis altså

dels på skolemad til de børn, der har bestilt og

ikke der er koncert, fællespisning for enlige,

2

dels på rengøring og vask af de mange m

eller sandwich og intro til nytilﬂytterne, så hvis

gulve. Lokalerne skal jo være klar til dagens

du går med en idé til hvad Multihallen kan bru-

brugere - og dem er der mange af i sådan en

ges til fredag, må du gerne kontakte Peter Skov.

helt almindelige uge, hvor alle restriktioner er
afskaﬀet og alle hold er godt i gang med

Og så sent i seng ...

efterårssæsonen.

Mindst 400 mennesker har altså deres ugent-

Mandag begynder roligt med 20 til yoga, men

aftenmøderne, og festerne i weekenderne,

så kommer 100 til bridge efterfulgt af både et

der alle svinger i antal fra uge til uge.

lige gang i Stouby Multihus, og dertil kommer

fodboldhold, et efterskolehold, powerpiger og
sure mænd.

Nye farver nye møbler

Tirsdag begynder med motion og badminton

Bestyrelsen for Stouby Multihus glæder sig

og ”kun” 70 til bridge men også både gymna-

over den store aktivitet i huset og har det se-

stik og håndboldhold.

neste år, hvor der ikke var så meget aktivitet

Onsdag ligner en fredeligere dag ”bare” med

brugt coronapausen på at forkæle indgang,
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stoubymultihus.dk

SE HER

gang og caféområde med nye farver og nye
møbler i tidens stil.
Stoubys egen madsjæl
Peter Skov var sammen med 200 andre nomi-

Er du selvstændig
erhvervsdrivende
i 7140 Stouby og
vil du netværke?

neret til Arla-prisen som Årets Madsjæl 2021.
Peter gik videre og endte som én af tre nominerede. Han blev ﬁlmet til video på Arlas hjemmeside og måtte også en tur af sted til årets
prisuddeling.
Peter blev nomineret, fordi han "har en vision
om at åbne sanserne og smagsoplevelser for
både børn og voksne. Han kæmper for, at vi skal
fylde vores maver med lødige madvarer, og at
børnene skal have sunde alternativer og gode
madvaner."
Desværre vandt Peter ikke, men han er glad,
stolt og ydmyg over overhovedet at være indstillet - og så endda at komme så langt.
Tak til alle der støtter op.
/bestyrelsen

Er du ejer af et eller ﬂere af de
pt. 315 registrerede, aktive cvrnumre i 7140 Stouby?
Kunne du måske have interesse i at
møde andre erhvervsdrivende i lokalområdet én gang - eller en gang
i mellem?
Kan du svare ja til ovenstående, så
vil jeg foreslå, at vi mødes til morgenkaﬀe eller spise vores frokost
sammen en dag.
Send mig en mail med det samme
og skriv også gerne hvad der passer
dig bedst, morgenkaﬀe eller frokost?
Lad os drøfte mulighederne for lokalt netværk i Stouby.
Skriv til:
Marianne Pedersen
Mail: pe @ pe-design.dk

stoubymultihus.dk
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Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV

Godkendte revisorer

 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

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

På hjemmesiden kan du læse kundeudtalelser om samarbejdet med os.

HYRUP

MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

A
S

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

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

Anlæg af indkørsler m.v.
KØB
Jord
og beton arbejde.
SALG
Kloakering
BYTTE
samt
byggearbejder.
VASK

SK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
REPARATION
ORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
Stouby Entreprenørforretning ApS
FRAGT VED KØB OVERVURDERING
1.500 KR. 20 - 7140 Stouby
Bellevej

JØRGEN BOJSEN JENSEN
Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
TØMRERMESTER

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Tlf.
77 77 - Fax 75 89 77 98
Jørgen 20295885 - Kasper 20145885
HUSK! DU KAN
OGSÅ75
KØBE89
ONLINE
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88
HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
• 7140 Stouby • Tlf. +45 I 7589
Vejlevej
145
7370
VORES
WEBSHOP
BELLE-ART.DK
• www.belle.dk • Åbningstider:
• Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket
FRI FRAGT VED
KØB- OVER
Tirsdag
fredag:1.500
12-17KR.
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.
•
www.belle.dk Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17
Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

touby • 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
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Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Vejl

Vigtige datoer:
8.-10. oktober: Efterårslejr
24. november: Juleafslutning

Opstart efteråret 2021: Så er vi kommet rigtig godt i gang med efterårssæsonen.
Vi startede den 18. august med fælles flaghejsning og et par fælles sange bl.a. Jo
mere vi er sammen…. jo gladere vi blir’ – både på dansk, engelsk og tysk. Den
passede jo fint til, at vi rigtig kan mødes igen. Bagefter mødtes vi i de forskellige
grupper, hvor der var mærkeuddeling og efterfølgende oprykning til den næste
gruppe, hvis det var aktuelt. Derefter tog vi en gang fælles ude stratego. Så en
rigtig god start på den nye sæson.
Daugaard Strand: Efter opstarten hjemme i
spejderhytten havde vi valgt at holde de næste 3
spejdermøder ved Daugaard Strand, og det var jo et
rigtig strandvejr, der var i slutningen af august og
starten af september. Så den har stået på badning
alle 3 gange, til dem der ville. Første dag blev der
også lavet krabbesuppe, malet sten og leget. Anden
dag vi var dernede var der nogle få spejdere ude at
få en tur i en megin jolle, og de andre der havde lyst fik en tur i kano, men der var
lidt høj bølgegang, så det blev nogle korte ture. Båden og kanoerne lånte vi af
Spejdercenter Æbleskoven – så tak for det. Den sidste dag legede vi virus og
ambulance, badede endnu engang, spillede petanque, kongespil og legede selv
krabber til en god omgang krabbevæddeløbs stafet, og ellers nød vi bare det
fantastiske efterårsvejr.

Familiespejder:
Familiespejder der
er for børn mellem 0 og 6 år og deres forældre, mødes som udgangspunkt i
spejderhytten. Der er disse datoer i kalenderen: 19/9-21, 3/10-21, 31/10-21 og
21/11-21.
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Efter lang tids tilløb, blev det muligt at afvikle den lovede tur i Salatfadet til
Træskohage Fyr for vore tilflyttere. Små tyve havde tilmeldt sig, og Lis, Linda og
Liselotte vartede tilflytterne op med kølige forfriskninger under turen. Jeg fortalte
om Tuberkulosehospitalet/Vejlefjord og restaureringen af Træskohage Fyr. Ved
tilbagekomsten til Multihuset var Peter Skov vært ved sandwich og drikkevarer.
Tak for det. Peter fortalte om, alle mulighederne for at blive bespist og
serviceret og Viggo, der er næstformand i multihus bestyrelsen, fortalte om
Mulithuset og husets mange tilbud.
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Bord og bænkesæt ved Træskohage Fyr. Vi har modtaget kr. 10.000 fra
kommunens Fælles Natur-pulje til indkøb af bord og bænkesæt ved Træskohage
Fyr,
og vi havde bestilt nogle møbler, men aftalen blev annulleret på grund af kraftigt
stigende priser. Imidlertid er vi blevet kontaktet af Henning Udengaard Sørensen
fra Hornum Østermark. Han har gode forbindelser til Plus Møbler i Vejen, og vi har
afhentet 3 sæt bord og bænkesæt hos Plus Møbler. Vi betalte for 2 sæt og fik det
tredje med i handlen. Tak for det.
Stien til Træskohage Fyr. I forbindelse med vores forestående overtagelse af
Træskohage Fyr, har vi fået vejret til fyret og skal deltage i vedligeholdelsen.
Kommunens Fælles Natur-pulje har givet et tilskud på kr. 4.000,- til indkøb af
grus. Ingolf har afhentet 10 m3 specialgrus og Viggo møder snarest op med
rendegraver og sammen med Preben fra Skov og Park får vi gruset lagt ud på
stien, således at kørestole og el-vogne ubesværet kan komme ud til fyret.
Æblerasper og presser. Igen i år udlåner vi uden beregning lokalrådets mosteri.
Det har allerede været udlånt nogle gange, men du kan nå det endnu. Kontakt
mig (20615500) så kan du komme på listen.
Flytning af saunaen. Vi har fundet en ny placering til saunaen ved siden af det
offentlige toilet v. Rosenvold Havn. Det kræver en ny installation, og da kablet går
lige forbi toilettet, har vi tilbudt kommunen, at de kan komme med, således at der
kan installeres lys i toiletbygningen. Det er der behov for, idet vi fået lov til at
holde et af toiletterne åben hele året. Vi skal dog selv holde toilettet rent og sikre
at vandforsyningen afbrydes ved stærk frost.
Skal en del af din arv gå til Stouby og omegns Lokalråd ? Lokalrådet er af
Skattestyrelsen blevet godkendt som en almennyttig forening og i den
sammenhæng fritaget for at skulle betale boafgift. Det er samme vilkår som
Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse m.fl. Særlig interessant for os er den såkaldte
30 % regel i arvegruppe 2 (f.eks. arv mellem søskende). Hvis en bror f.eks. arver
kr. 1 mill. får han normalt udbetalt kr. 672.240 af arven og betaler kr. 327.760 i
boafgift. Hvis arveladeren i stedet i sit testamente har besluttet, at broderen skal
have 70 % af arven og en almennyttig forening 30 %, mod at den almennyttige
forening betaler boafgiften af broderens 70 % giver det et andet resultat. Broderen
modtager kr. 700.000 i arv, og den almennyttige forening betaler kr. 219.010 i
boafgift af de kr. 700.000. Derved tilgodeses den almennyttige forening med kr.
80.990 af arven, og broderen får udbetalt kr. 27.760 mere af arven end han ellers
ville have fået.
Jeg står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.
Ole Flemming Lyse/Formand.
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Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT
Skilsmisse og bodeling
Forældremyndighed
Barnets bopæl

Sanatorievej - 7140 Stouby

Testamenter

+45 2042 5271

Ægtepagter

tkg@ghiladi.dk

Fremtidsfuldmagter
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Kontakt

www.ghiladi.dk

Sæson 2021 på Rosenvold Strand Camping
Sæson 2021 er forbi for campingpladsen. Alle vores campister har pakket
sammen og butikken er lukket for i år. Det har været et år med nogle stille
perioder, hvor vejret har spillet et puds og en sommerferie hvor det er kørt i aller
højeste tempo. Samlet set har det været lige som sidste år - flere danske
besøgende og færre udenlandske, grundet Corona.
Badebroen og flydeponton foran
pladsen er ligeledes taget op og
pakket ned for vinter. Er der ønsker fra
lokalområdet til den skulle være ude
lidt længere, vil vi gerne lade den stå
længere fremadrettet, men så bliver
det nødvendigt at udnævne nogen, der
skal have ansvaret for optagelsen af
broen senere på året. Broen kommer
ud igen, så snart vi kan samle folk nok
til at sætte den ud igen til foråret.
Næste år tager vi hul på vores 10’ende sæson på
denne skønne campingplads.
I år har vores gæster været rigtig glad for en bod hvor
man kunne købe kartofler m.m. Vi håber også det har
været en succes for dem der har haft det opstillet. Har
du lyst til at lave noget lignende eller ønsker at tilbyde
yoga, zoneterapi, fodpleje eller have en salgsbod en
enkelt dag eller mere, så sig endelig til. Vi forventer at
holde Sankt Hans, kræmmermarked og evt. musik på
stranden et par gange (helt nede på hyggeplan) og
måske kan vi få cirkus forbi igen, som i år 
Næste sæson har vi behov for voksent personale, som
kan hjælpe til i receptionen og campingpladsens butik.
Vores største udfordring er, at vi skal bruge personale primært i weekender og i
ferieperioder. Vi kan ikke tilbyde fuldtidsjob, da vi ikke har åbent om vinteren. Kan
du se dig selv i noget deltidsarbejde / fleksjobordning? Måske er du efterlønner og
vil gerne arbejde lidt ved siden af efterlønnen? Så hører vi gerne fra dig, og ser
hvad vi kan strikke sammen.
Vi får endnu en gang også behov for at rekruttere unge medarbejdere, primært til
butikken. Vores unge medarbejder skal som minimum være fyldt 16 år eller fylde
16 i løbet af sæsonen.
Tak til vores dygtige sæsonpersonale og tak for i år til alle, som har kigget forbi! 
/Rosenvold Strand Camping.
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Købmand Yding, Stouby

I 1942 købte Niels Yding forretningen, Borgergade 48, og tilbyggede lager.
Forretningen var i 1924, oprindelig bygget som rejsestald til Kroen og i 1940
ombygget til købmandsforretningsbutik og lejlighed.

I 1951 byggede Niels Yding en etage på huset.
I 1967 er der den 1. nov 25 års forretningsjubilæum.
I 1968 flytter forretningen til de nuværende lokaler på Borgergade 21.
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Den 1/11 2018 kunne Ulla og Johs fejre 40 års jubilæum.

Ulla og Johs Yding ved jubilæet den 1/11 2018 i forretningen, Borgergade 21

Den 1/9 2021 er forretningen overtaget af Chris Frederiksen, så
købmandsforretningen fortsætter til gavn og glæde for byen.

/Stouby Lokalarkiv/Lis Schrøder/Mogens Dam
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STOUBY
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.

18. s.e. trin.
19. s.e. trin.
20. s.e. trin.
21. s.e. trin.
22. s.e. trin.
Alle Helgen
24. s.e. trin.
S. s. i kirkeåret
1. s. i advent

Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
16.00
10.30
Ingen
9.00

Hessellund

HORNUM
10.30
Ingen
9.00 Hessellund
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30
Ingen

Covid-19
Nu er afstandskravene i kirken endelig ophævet, hvilket betyder, at alle pladserne
i vore kirker må benyttes, og der må synges.
Fællesspisning for enlige
Efter sommerferien er der fællesspisning for enlige fredag den 10. okt. kl.18.00 i
Stouby Multihus. Det koster 40 kr. for mad, kaffe/te og kage. Der er tilmelding til
Poul Erik Sørensen, 7589 7051 eller 2162-1257 eller på mail til peas@km.dk
senest onsdag den 29. sept.
Fredag den 5. nov. kl. 18.00 er der ligeledes fællesspisning for enlige med tilmelding senest onsdag den 2. nov.
Fredag den 3. dec. kl. 18.00 er der sidste fællesspisning inden jule for enlige
med tilmelding senest onsdag den 1. dec.
Nye konfirmander 2021/2022
Det nye hold konfirmander begynder undervisningen onsdag den 29. sept. kl.
13.00 til 15.00 i Stouby Multihus. Konfirmation næste år søndag den 1. maj 2022
kl. 10.30 i Stouby Kirke.
Alle Helgens Dag
Denne dag mindes vi dem, der er døde og/eller begravet i vore sogne siden sidste
Alle Helgens Dag. Deres navne, dødsdag og alder læses op ved gudstjenesterne i
Hornum Kirke kl. 10.30 og Stouby Kirke kl. 16.00.
Der bliver tændt lys på deres grave på Stouby Kirkegård, hvor der også er mulighed for selv at tage et lys med ud på kirkegården.
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Julekoncert i Stouby Kirke den 12. 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
san-ge, 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. De kan
købes nu på billetsalg.dk … og snart
lokalt.
Set og sket 23/7 - 17/9 2021
Døbte i Hornum Kirke:
8/8
Alfred Anker Børjesson
Døbte i Stouby Kirke:
12/9
Mai Gram Petersson
12/9
Emil Frier
Viede/velsignede i Stouby Kirke:
21/8
Sune Stokholm Jørgensen & Tine Tougaard
Døde og/eller begravede i Stouby:
2/9
Jørgen Aamand Hjerrild Møller
7/9
Birgit Bech Sørensen
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, 2130 6120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669.
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• TERRASSEVASK
• FACADEVASK

• ALGEBEHANDLING
• VINDUESPOLERING

Import og salg
V/ CLAUS
MADSEN
TLF. 26 15 71 81
Vin til
fest og- gaver

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

TOTAL EJENDOMSSERVICE

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Klipning og fældning
Plantning
af juletræer
Gødskning
– Sprøjtning
tilpasset dit behov
Køb og salg af træer

- 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

Enghøjs Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder
• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk
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• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Enghøjs
Autoværksted

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Fodbold
Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Kim Uldahl
Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Kirsten Due
Tina Vedstesen
Lotte Krogsgaard

mail: kue@dgu.org
web: bjerreherred.haven.dk
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde
web: bhsklub.dk
web: columna-gymnastik.dk

2136 0698
5180 3948
7568 5098
9391 8723
6031 5394

Den integrerede inst. Skovly
Anne Rosenmeyer
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Birgitte Ballegaard Preuthun
Hornsyld Bridgeklub
Anders Bloch

web: www.stouby-skole.aula.dk
mail: bipreu@gmail.com
web: hornsyldbridgeklub.dk

7974 1666
4064 7926
4053 0715

Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby
KFUM-spejderne i Stouby
Oldermanden for Stouby Sogn

web: hsr-haandbold.dk
Vejlevej 80, 7140 Stouby
mail: ledere@stoubyspejder.dk
mail: skytt@hafnet.dk

Søren Østergaard
Laurids Madsen
Morten Seeberg Nielsen
Poul Skytt

2323 3722
2034 8573

26219883

2062 9916

Lægevagt: 7011 3131:
Hjertestartere findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Bellevej 19, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.
Onsdagsklubben
Rosenvold Havns Bådelaug
Saunalauget
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Bodil Hansen
Ove Henriksen
Mette Ullersted
Troels Brogaard Andersen
Henrik Aage Olesen

Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
mail: mail@metteullersted.dk
mail: skolenimidten@hedensted.dk
mail: hol@privat.dk

2460 7410
7589 0027
7983 3101
2024 4959

Stoubybladet/www.stouby.nu
Stoubynet
Stouby Aktivitetsklub
Stouby Børneklub

Helene Fruelund
Børge Pedersen
Vagn Jacobsen
Anna Majbritt Due

mail: stoubynu@gmail.com
Borgergade 5, 7140 Stouby
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
Overbyvej 21, 7130 Juelsminde

2182 9622
5124 4420
7589 7011
4128 0446

Stouby GIF
Stouby Jagtforening
Stouby Kajakfællesskab
Stouby Lokalarkiv

Jan Rosenmaj Pedersen
Ole Mikkelsen
Trine Fick
Mogens Dam

web: stoubygif.dk
Mølletoften 2, 7140 Stouby
web: stoubygif.dk
web: stouby-lokalarkiv.dk

2917 8081
2398 4193
2257 3773
5190 7351

Stouby-Hornum Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, formand
Stouby Multihus, halbest./Café

Anita Andersen
Klaus Holgersen
Marianne K. Kristensen
Peter Skov

mail: aogkma@live.dk
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: mkjerkegaard@gmail.com
mail: peter@skovsmad.dk

2559 0616
5364 5335
4027 7155
4055 0412

Stouby Skakklub
Jens Otto Grabau
Stouby Skole
Valther Th. Petersen
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen

Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg
www.stouby-skole.aula.dk
mail: annaschouboe@gmail.com

8755 4141
7974 1265
6126 1459

Stouby Skoles Venner
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger

Jimmi Brøndum
Ole Lyse
Ib Christiansen
Anne Marie Nordbek

mail: jb@zelectedfoods.dk
web: stouby.nu
Bråskovvej 86, 7140 Stouby
mail: nordbek@hafnet.dk

2565 8813
2061 5500
2179 7733
5040 6782

Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Vrigsted Efterskole
Ældre Sagen

Jan Møller Iversen
Erling Juul
Kirsten Weile
Birgitte Rasmussen

Sanatorievej, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Overvej 12, 7140 Stouby
mail: gitte30576998@gmail.com

7682 3333
2330 6072
7568 7212
3057 6998

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.
September
30. Stiftende generalfors.: Købmandens Venner. Multihuset kl. 19.30 – se side 13
Oktober
6. Onsdagsklubben – se side 5
10: Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18 – se side 24
15. Hardinger Band. Multihuset kl. 20 – se side 13
20. Onsdagsklubben – se side 5
27. Sangaften v/Stoubys Aktive Piger. Multihuset kl. 19
November
3. Onsdagsklubben – se side 5
4. Vildspil v/Barrit Jagtforening. Barrit Sognegård kl. 19.30 – se side 11
5. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18 – se side 24
7. Alle Helgens Dag. Hornum Kirke kl. 10.30. Stouby Kirke kl. 16.00 – se side 24
24. Onsdagsklubben – se side 5
24. Foredrag med Steff Ejlersen. Multihuset kl. 19. Arrangør: Stoubys Aktive Piger
December
3. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18 – se side 24
15. Onsdagsklubben – se side 5
Næste nummer af bladet (nr. 204) udkommer i starten af december 2021.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 19. november 2021.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre: 21, januar, 18. marts
og 20. maj 2022.
Ret til ændringer forbeholdes.

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
Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk
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