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Stoubybladet

Nr. 209 – 37. årgang
oktober 2022

Åbent hus i Skovly 6. oktober – se side 11
Afskedsreception for præst Poul Erik Sørensen – se side 8 og 29
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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

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

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

Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk  ·  www.bjerre-el.dk

 
  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 

LØGBA LLE  CAMP IN G
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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. 51 61 11 21 
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. 20 34 99 53 
Kajak: Bente Hunnerup   tlf. 21 44 95 89 
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. 
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

Mandag - fredag:
Lørdag:
Søndag:

Købmand Chris Frederiksen - Stouby
Tlf.: 75 89 70 02 / mail: 0504928@minkobmand.dk

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG
Åbningstider:

7.30 - 19.00
7.30 - 18.00
8.00 - 18.00

 .............
 .............
 .............
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Opstart efter sommerferien 
Vi har startet sæsonen med at mødes ved Rosenvold Strand. De første 2 gange 
var vejret med os og der er blevet badet, svømmet og benyttet byens 
paddleboards. 2. gang mødes Ulve/Junior ved hytten for at gå til stranden, og de 
har dermed allerede opnået deres første mærke, nemlig 5.km mærket. Bæverne 
mødtes ved stranden og fangede krabber. Vores 3. aften ved Rosenvold regnede 
desværre væk, så der blev hurtigt lavet en ny plan og vi mødtes ved hytten i 
stedet. Der blev tændt bål, og den suppe, der blev tilberedt blev spist af alle med 
stor fornøjelse. 
 

Bæver/ulveturnering  

D. 1. oktober er vi inviteret til Bæver/ulveturnering i Løsning på Spejderborgen. 
Dagens tema byder på Skarnsstreger, så vi er spændte på, om vi får søde børn 
med hjem, eller om de får lært for mange skarnsstreger. 
 
Nye medlemmer 
Det er desværre ikke muligt som nyt medlem at gå til spejder, vi MANGLER 
NEMLIG LEDERE. Så har du som voksen eller helt ung lyst til at komme og 
hygge et par timer om ugen, så er du velkommen til at kontakte gruppeleder 
Karina Dyrehave Wagner, gerne på mail gruppeleder@stoubyspejder.dk. Du er 
også velkommen til at komme forbi hytten onsdage mellem kl. 17 og 19. Vi bider 
ikke, men har det sjovt sammen med de dejligste børn.  
 
 
 

  

Vigtige datoer: 
1. oktober: Bæver/ulveturnering  
4. – 6. november: weekendlejr 
30. november: Juleafslutning 
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Nyt fra Foreningen Vores Købmand i Stouby  
 
Status hos købmanden 
Chris har fejret 1-års fødselsdag som vores ”nye” købmand i Stouby, og 
omsætningen er generelt gået rigtig godt.  
Alle har kunnet følge med i de større og mindre forandringer, som bestyrelsen 
håber, at mange glædes over. 
Det er formentlig ikke gået hen over hovedet på nogen, at priserne på el og gas 
m.v. er steget betragteligt, og disse prisstigninger er desværre heller ikke gået 
købmandens næse forbi. Chris oplyser, at det konkret har betydet, at 
omkostninger til el er steget fra kr. 32.000 pr. måned sidste år til kr. 112.000 for 
oktober i år, og at han har gjort forskellige tiltag for at spare på elforbruget. Bl.a. 
har han slukket en række loftslys i butikken, slukket for køl til øl og vand, slukket 
for et kølerum ude på lageret, kasse 3 er slukket og så er varerne fra Hornsyld 
slagter nu lagt i samme køler, som de andre kødprodukter.  
Vi krydser fingre for, at det rækker, og kan kun opfordre til, at vi alle handler hos 
købmanden så meget som muligt. Det hjælper på økonomien, at vores penge 
lægges i den lokale købmands kasse, hvis vi gerne vil bevare en indkøbsmulighed 
– og det vil vi! For det er rart, at han er der, det er en god forretning i forhold til 
værdien af vores ejendomme og generelt for udviklingen af byen!  
Vi må hjælpe hinanden med at holde liv i vores købmand på trods af de høje 
elpriser. 
 
Bestyrelsen 
Det blev besluttet på den seneste generalforsamling, at bestyrelsen skal arbejde 
videre med at afdække mulighederne for at flytte butikken. Man kan spørge sig 
selv, hvilket potentiale der er i, at en butik ligger ved Vejlevej frem for i 
Borgergade. Det beror selvsagt i nogen grad på mavefornemmelser, men nu også 
på fakta, da der er udført en trafiktælling, som viser, at der i gennemsnit kører 
6.000 biler ad Vejlevej pr. dag, 1.800 biler ad Ællingegade og 1.100 biler ad 
Borgergade. Antallet af biler kan med tilnærmelse ækvivaleres til antallet af 
potentielle kunder i butikken, og det er opløftende for det arbejde vi er i gang med. 
Vi har kigget på forskellige grunde langs Vejlevej, og er kommet frem til, at 
butikken vil ligge bedst på hjørnegrunden ved og sammen med tankstationen 
Uno-X. 
  
På vores seneste bestyrelsesmøde d. 13-09-2022 blev følgende drøftet:  
  

• Projektering af byggeriet - hvordan og hvorledes skal grunden og området 
indrettes. Fx. vil vi gerne bevare eksisterende træer så vidt det er muligt 
samtidig med, at logistikken omkring de nye bygninger fungerer optimalt. 
Bestyrelsen lægger op til, at vi laver et butikshjørne, hvor der er synergi 
mellem købmand og flere mindre private erhvervsdrivende. Spørgsmålet er, 
om der er nogen som vil være med i det nye butiksområde ”Købmand & 
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Co.” i Stouby. Det kunne være mindre erhvervsdrivende ejendomsmæglere, 
hundeklippere, pizzeria, tøjbutik - fantasien har ingen grænser!  
Kom frit frem, hvis du har et ønske eller en idé. 

• Myndighedsforhold - der skal udarbejdes en Lokalplan og der skal indhentes 
diverse tilladelser. 

• Økonomi - hvordan skal opkøb af grunde og opførelsen af den nye butik 
finansieres? Bestyrelsen arbejder på at præsentere en forretningsmodel til 
generalforsamlingen i februar 2023. Vi har fx. kontakt til forskellige 
pengeinstitutter for at høre om lånemuligheder. Vi søger midler fra 
Landdistrikspuljens underpulje for borgerdrevne dagligvarebutikker. Johs 
har udsendt kontingentopkrævning, så venligst se i din mailboks, hvis du 
gerne vil betale dit kontingent og ikke har modtaget en opkrævning. 

• Formidling til omverdenen om, hvad vi i bestyrelsen arbejder med. Vi 
arbejder på at få en planche opsat hos Min Købmand med løbende 
informationer og hvor borgere kan komme med bemærkninger eller forslag. 
Vi er enige om, at informationsniveauet til lokalsamfundet skal være bedre. 
Vi arbejder på etablering af en hjemmeside. 

• Tidsplan - vi forsøger at lave en realistisk tidsplan for projektet, og arbejder 
på, at den nye butik står klar til indvielse til oktober 2024. Vi vil præsentere 
tidsplanen nærmere til næste generalforsamling til februar/marts 2023. 

• Øvrige forhold – kan der være synergi vedr. anlæg af fjernvarme i Stouby. 
Kan de to projekter gavne hinanden? 

/Linda Peitersen på vegne af Bestyrelsen for Vores købmand i Stouby. 
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Nyt fra menighedsrådet 
 
Afskedsreception for præst Poul Erik Sørensen d. 27. november – bidrag 
med et minde! 
 
Som nævnt andet steds i bladet, afholder Poul Erik sin sidste gudstjeneste i 
Stouby kirke d. 27. november 2022 og går herefter på velfortjent pension efter 35 
år som vores præst. Efter gudstjenesten er der afskedsreception for alle 
interesserede i Multihuset, og for at gøre den så mindeværdig som mulig, vil vi 
gerne fortælle om Poul Eriks tid og betydning her – både som præst og som aktiv 
borger i byen. 
Derfor – har du materiale som billeder, historier (fakta og anekdoter!) eller andet, 
der kan farvelægge de seneste 35 år, må du meget gerne kontakte Pia på 
pia.stanhardt@mail.dk eller tlf. 2374 6588. Blev du f.eks. døbt, gift eller 
konfirmeret i perioden, og gjorde dine forældre måske også? Så vil vi meget gerne 
have et billede og et par ord om det. Måske har I dyrket sport sammen eller 
deltaget i fælles aktiviteter? Du behøver ikke selv at kunne nedskrive din 
fortælling; du er meget velkommen til at tage en snak med Pia, som så vil prøve at 
formidle videre i din ånd. Vi hører gerne om sjov og ballade, glæder og sorger 
eller andre situationer, hvor Poul Erik har betydet noget for dig – eller bare fået dig 
til at trække på smilebåndet 😊😊😊😊.  
Vi vil gerne bede om din henvendelse senest d. 31. oktober. 
 
 
Du skal da også være med! 
 
Når man har været til gavn og glæde i 35 år, fortjener man da et rigtigt pænt 
farvel! Vi håber derfor, at du/I kan og vil være med til at sige pænt farvel til vores 
præst d. 27. november. Du kan deltage i kirken til gudstjenesten kl. 10.30, eller du 
kan komme til receptionen i Multihuset umiddelbart efter, ca. kl. 12.00-14.00. Eller 
hvorfor ikke komme til begge dele? Og nej, man behøver ikke være fast 
kirkegænger for at deltage, alle er meget velkomne 😊😊😊😊. 
Tag familien og naboen med og gør dagen mindeværdig for Poul Erik – det har 
han fortjent! 
 
 
Familiearrangementer – hvordan får vi jer med? 
 
Ligesom tidligere år afholdt menighedsrådet et familiearrangement i Stouby Kirke 
her i eftersommeren, og vi regner også med at gøre det igen i årene fremover. Det 
har været rigtigt hyggeligt og sjovt for voksne og især for de børn, der har været 
med (arrangementerne er lagt an på børn ca. i alderen 3 – 10 år). Efter 
arrangementet i kirken bydes der på pølser og sodavand i graverhuset, så 
aftensmaden til børnene er også klaret den dag! 
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Men!! Vi kunne godt være mange flere, der sammen får en god oplevelse, så 
derfor vil vi i menighedsrådet gerne spørge, hvordan vi kan gøre det mere 
interessant at være med? Skal arrangementet ligge kl. 17 som hidtil? Skal det 
være på et andet tidspunkt af året? Hvilke typer underholdning vil være attraktivt 
for jer at komme til? 
Arrangementerne er og skal være gratis for alle gæster, og da vi er to små sogne, 
er der ikke penge til at hente store, kendte kunstnere ind, men ellers er forslag 
meget velkomne 😊😊😊😊. Lad os meget gerne høre fra dig med tips og idéer til at blive 
mange flere, der hvert år mødes til vores familiearrangement. Du kan kontakte 
Janni Krogh Andersen fra aktivitetsudvalget på mail 
janniandersen@rocketmail.com eller tlf. 5152 9261. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Onsdagsklubben program efterår 2022 
 
Klubben er for områdets efterlønner og  pensionister. Vi mødes i fælleshuset i  
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt. 
 
 
5. okt. Vi besøger Lokalarkivet. Der serveres kage og kaffe 
 Pris for kaffe og småkager kr. 20,00 
 Hvis der er nogen, der mangler kørelejlighed, så sig' til 
 
19.okt Bankospil. Der serveres kaffe og småkager: Hver medbringer en 

gevinst til max. kr. 25,00. Kaffe og småkager er gratis 
 
2. nov. Tøjsalg ved Damernes butik ved Astrid Juul fra Sdr. Bjert 
 Pris for kaffe og småkager kr. 20,00 
 
16. nov. Pakkespil. Medbring pakke til max  kr. 25,00 
 
30. nov.   Julehygge med Birthe og Freddy. Der serveres æbleskiver 
  pris kr 20,00 
 
14. dec. Julefrokost - nærmere information kommer  
 
      GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR! 
 
11. jan Mandagsmusikkanterne kommer og spiller for os. Pris kr. 50,00 
 

      /Birgit og Bodil
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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
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Til det dynamiske køkkenteam
n  Opvaskere – både til fastansættelse på fuld tid og afløsere

n  Kokkeelev – mesterlære, voksenlære eller grundforløb

n  Kok med lyst til nytænkning om gastronomi og grøn omstilling 

Kontakt køkkenchef Pauline Klærke på pakl@vejlefjord.dk el. 61203679

Til den hyggelige restaurant og bar
n  Bartender – vær med til at skabe en levende service i baren

n  Tjenere med et knivskarpt servicegen

n  Tjenerelever

Kontakt restaurantchef Michael Holdt på mho@vejlefjord.dk el. 44141472

Se mere om de ledige jobs på 

www.hotelvejlefjord.dk/job

Vi glæder os til at høre fra dig!
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📣📣📣📣📣📣📣📣 Skovly inviterer til Åbent hus 6. oktober kl. 15 📌📌📌📌📌📌📌📌🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒 
 
Det skal fejres, at børn og voksne i Skovly har modtaget det grønne flag og endda 
også et bæredygtighedsflag 🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎 Derfor inviteres børnefamilier og 
andre interesserede til kaffe, kage og små grønne aktiviteter. 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 
Vi starter kl. 15 med flaghejsning og en lille sang fra børnene og slutter kl.16.30. 
 

   
/Grønne hilsner fra Skovly, den Integrerede Institution i Stouby 

 
 
Stouby Fællesvarme 
 
Vi er nu ved at være i mål med 
indhentning af bindende tilsagn om 
fjernvarme og det ser pt. rigtig godt 
ud, de endelige tal for tilmelding har 
vi ved redaktionens deadline, endnu ikke på plads, men det vil blive lagt på 
Facebook siden, når vi har dem. Vi kan dog sige at der er rigeligt med tilmeldinger 
til at vi kan gå videre med projektet, men det er vigtigt for bestyrelsen, at alle i 
dækningsområdet, for muligheden for at komme med. 
Ved sidste borgermøde 7/9 blev der fremlagt budget for Stouby Fjernvarme, som 
kan ses på hjemmesiden: https://green-project.dk/stouby under “præsentationer 
fra borgermøder”. 
Placering af varmeværk er endnu ikke færdigforhandlet og vi kan derfor ikke løfte 
sløret for det endnu. Men det vil blive placeret, så det ikke generer nogle 
husstande. 
 
Følg med på Stouby Fællesvarmes Facebookside og/eller hjemmesiden. Der vil vi 
lægge nyheder op løbende. 

/Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme A.M.B.A  
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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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PE-DESIGN
GrafISk kommuNIkatIoN

marianne Pedersen, aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby

t: 2087 0747  www.pe-design.dk m: pe@pe-design.dk

Her er plads til 
din annonce
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Barrit Jagtforening inviterer til vildtspil i Barrit Sognegård  
 
Torsdag den 3. november 2022 kl. 
19.30.  
 
Vi sætter borde op fra kl. 18.00. 
 
Alle er velkomne: Hank op i naboen, 
kæresten og svigermor! 
 

Kaffe på kanden til alle ub. 
Præmier: ænder, fasaner, rådyr, øl og vin – alt vildt er grydeklart 
Lotteri: amerikansk lotteri og puljebanko  
Ingen medlemskort 
  
Vel mødt – Barrit Jagtforening. 
 
 
 
 
 
 
 
Kelim-udstilling i Belle Rugs 
 
Søndag d. 25. september kl. 12-15, har du mulighed for at opleve den 
inspirerende udstilling med moderne og klassiske kelim fra Afghanistan i Belle 
Rugs. Vi har sammensat et interessant udvalg af afghanske kelim i klassisk og 
moderne stil.  
 
Kelim er en videnskab i videnskaben - der er lige så meget at fortælle om 
kelimtæpper, som der er at fortælle om ægte håndknyttede tæpper.  
 
Vi har indledt samarbejde med en ny leverandør som er meget veletableret i 
Afghanistan og rejser der jævnligt på trods af de aktuelle udfordringer i landet. Det 
samarbejde har åbnet op for helt nye muligheder for os og dermed for vores 
kunder.  
 
Det er meget interessant at følge med i udviklingen af teknikker og designs. 
Kelimtæpperne rummer stor alsidighed i mønstre og farver og man får utroligt 
meget kelim og kunsthåndværk for meget små penge.  
 
Martin Munkholm vil holde et kort oplæg om de spændende nye kelim kl. 13. 
Udstillingen kan ses til og med søndag d. 23. okt.  
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I Multihuset er ny sæson i fuld gang 
Sommeren i Stouby Multihus har været brugt 
til at få høvlet gulvene i hallen, etableret ny 
mørklægning i multisalen, nyt lys i loftet i mø-
derummet og opsætning af infoskærm. Der er 
ryddet op i redskabsrum til alles fornøjelse, så 
Multihuset nu står funklende klar til at mod-
tage gæster. 
Og gæster er der masser af i ugens løb ... Det 
er næsten kun fredag at der stadig er ledig tid. 
Så hvis du går med en god idé om pardans, 
rulleskøjtesjov, trillebold, hockey eller noget 
helt syvende, så tag en snak med vennerne - 
og med Peter Skov i hallen. 

 
Emma Lynggaard 
k en god idé 
Hun tænkte, at der 
måtte være andre 
end hende selv, 

der passede børn hjemme, som kunne tænke 
sig at mødes i Stoubyhallen til samvær, leg og 
lidt fysisk aktivitet. Det var der! 
Der er pt. 32 børn tilmeldt holdet onsdag for-
middag kl. 9-11. Og der kommer ere til hver 
onsdag, fortæller en glad Emma. Vi har en Fa-
cebook-gruppe hvor der bliver givet fælles be-
skeder mv. Den har nu mere end 75 
medlemmer som alle er nogen der er med, 
har været med eller overvejer at bruge den 
mulighed. De tilmeldte er dem som kommer 
hver gang. Typisk kommer de 1-2 gange og 
prøver det af inden de tilmelder sig. Og det er 
helt i orden. 
Vi stiller en bane op og så er der fri leg. Bør-
nene tumler rundt, nder én i øjenhøjde og 
leger og har nogle hyggelige timer.  
Den første onsdag i måneden har vi en fælles 
aktivitet, som den i dag med faldskærmen. Vi 
slutter med at hjælpes ad med oprydningen. 

STOUBYMULTIHUS.DK

Den onsdag fotografen var forbi, var der ca. 26 
børn og 16 voksne - ca. for de var lidt svære at 
tælle, for der var fuld fart på. Og pludselig var 
de væk alle sammen. De havde gemt sig 
under en faldskærm, alle børn og voksne i én 
stor hule. Det var en fest! 
Indimellem bliver der også tid til en lille hap-
per, når man bliver sulten og selvfølgelig til 
masser af tid til voksensnak forældrene imel-
lem.  
 
Hit med din idé 
Emmas idé er god, har du også én idé - så kon-
takt Peter Skov. 
Bestyrelsen løber heller ikke tør for ideer til op-
gaver foreløbig. Der mangler endnu renove-
ring af omklædningsrum, kortlægning af 
kloaksystem, p-plads-løsning og mere til. 

Bestyrelsen Stouby Multihus
STOUBYMULTIHUS.DK

Fotos: M
arianne Pedersen / PE-D
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

FFrriissøørrhhjjøørrnneett

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

Vejlevej 107 B, 7140 Stuby
Tlf.: 23 95 38 56

thj@live.dk
thautomobiler.dk

TH Automobiler

Godt håndværk til alle biler www.teknicar.dk

www.cac-certi�ceret.dk

Følg os på Facebook
TH Automobiler
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Arrangementer v/Stoubys Aktive Piger  
 
 
 
Sangaften torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00  
i Stouby Multihus 
 
Vi får besøg af Birte Stisen og Freddy Herbst. 
Syng dansk aften, hvor vi skal have rørt vores sangstemmer.  
Kom og vær med! Det bliver så hyggeligt.  
Der bliver serveret kaffe/te og sandwich.  
 
60 kr. for medlemmer. - 70 kr. for ikke medlemmer. 
Bindende tilmelding senest torsdag den 20. oktober 2022 til: 
Karen Mærkedahl Mobil: 24 66 65 50 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Julearrangement torsdag den 24. november 2022 kl. 19.00  
 i Stouby Multihus 
 
Vi får besøg af Birgitte og Åge som kommer og spiller og synger sammen med os. 
Kom og vær med og kom i julestemning. Det bliver så hyggeligt.  
Der serveres gløgg og æbleskiver.  
 
100 kr. for medlemmer. - 125 kr. for ikke medlemmer. 
Bindende tilmelding senest søndag den 20. november 2022 til: 
Birgitte Rasmussen: 30 57 69 98 Mail: gitte30576998@gmail.com 
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Fiskeri ved Vejle fjord 
Før i tiden levede en del beboere i sognet af fiskeri i Vejle fjord. 

Disse familier boede ofte tæt ved fjorden i små huse på mindre jordlodder, og var 
ofte næsten selvforsynende. 

De fleste af husene er forsvundet, men går man en tur langs stranden oplever 
man ind imellem at se frugttræer og andre planter, som ikke hører hjemme der. 
Det er resterne af køkkenhaver og frugthaver. 

Især mændene i familierne havde ofte ekstra arbejde som daglejere eller lignende 
hos bønderne, mens kvinderne kunne være hushjælp, specielt på vaskedage, 
eller kogekoner. 

Et af de små ”steder” og dets beboere, som vi kender mest til, lå neden for det 
nuværende Hotel Vejlefjord, benævnt ”Strandhuset”, og tilhørte ”Sanatoriet”. 

 

”Strandhuset” hvor Peter Andreasen boede, og hvor de polske flyvere blev bragt til efter nedskydnigen. 

I mange år boede familien Andreasen her.  

I 1900 – tallet havde Peter Andreasen, foruden at være fisker, også arbejde som 
nattevagt på det daværende Vejlefjord Sanatorium. 
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Han havde mange beretninger om livet der, både om patienter og ansatte. Senere 
passede han også Træskohage Fyr som fyrpasser. 

 
Peter Andreasen     Peter Andreasens kone ved Strandhuset 

Bedst kender vi til hans og familiens oplevelser i 1943, da det engelske fly, med 
polsk besætning, blev skudt ned over fjorden. Det var hans søn Hilmar og naboen 
”Niels Smed”, som roede ud i Peters jolle i den mørke nat og reddede de 2 
overlevende polske flyvere i land og sørgede for at de kom videre til lægerne på 
sanatoriet.  

Fantastisk bedrift, som de begge modtog æresbevisninger for efter krigen fra det 
engelske og amerikanske militær. 

Vi har enkelte billeder af nogle af de andre huse, men vi er meget interesserede i 
flere, især hvis man kender beliggenhed og beboernes navne. 

 
Huse ved Fakkegrav Strand 

/Stouby Lokalarkiv/Lis Schrøder/Mogens Dam 
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

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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Hvem er Viluks Marketing?
Viluks marketing er et marketingbureau som er
drevet af marketingkonsulent Lukas Hofman (mig).
Jeg står primært selv for alle opgaver, dog kan der
være tidspunkter, jeg får hjælp af et par udvalgte
partnere, så vi fastholder vores kvalitet. Missionen med Viluks
Marketing er at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at
vækste online. Jeg ligger meget fokus i at få tingene gjort ordentlig,
så vi sammen kan nå dine mål og være tilfredse med et godt stykke
arbejde.

Hvad tilbyder Viluks Marketing?
- Online markedsføring på SoMe kanaler
- Udvikling og optimering af hjemmesider
- E-mail marketing
- Produktion af billeder og videoer

Hvad skal der til?
Du som virksomhedsejer skal være villig til at investere i din
virksomhed, hvis du går med et ønske om at vækste eller blive mere
synlig for potentielle kunder. Derudover er det vigtig vi kan
kommunikere, og ellers står jeg 100% for annonce delen, hvor du i
stedet kan bruge din tid i din forretning.

Hvordan foregår det?
Hvis du ønsker at vide mere eller bare har den
mindste interesse, så skriv endelig en mail eller ring til
mig. Så vil jeg med
stor glæde lave en uforpligtende video, hvor jeg
foretager en analyse af din virksomheds nuværende
situation, hvad der skal til for at skalere, potentialet
med online markedsføring og mit arbejde.

Gratis prøveperiode
Hvis du er i tvivl om online markedsføring delen er
noget for dig, så tilbyder jeg dig også gerne en gratis
prøveperiode, så du kan få fornemmelsen af om det
er noget for dig og din virksomhed.
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Dagene bliver korte og vinteren nærmer sig. Det betyder også, at vi kan begynde 
at planlægge næste års aktiviteter, når solen igen står højt på himlen.  
 
Vi skal igen have en tilflyttertur i Salatfadet til foråret for vore tilflyttere. Flere 
interesserede har allerede henvendt sig, og i må gerne henvende jer til mig. Så vil 
jeg lave en liste over interesserede tilflyttere, der vil blive kontaktet, når vi har 
fundet en dato for turen. Tilflyttere er et vidt begreb, og selv om du ikke lige er 
tilflyttet, men mangler information om Stoubys historie med videre, er du 
velkommen til at tilmelde dig. 
 
Også i år har jeg kørt mange guidede ture med Salatfadet, men det vil være en 
stor fordel at kunne guide under køreturen. Derfor har vi et ønske om, at der 
etableres høretelefoner til hver enkelt plads i vognen, og mon ikke, der findes en 
fond eller lignende, der vil sponsere denne installation. 
  
Bro ved jollelaget, Rosenvold 
Vi har nu fået tilsagn om kr. 100.000,- fra Frilufts Rådet, og finansieringen af 
broen er hermed på plads.  
 
Det Fælles Landdistriktsråd, Hedensted Kommune har tidligere givet tilsagn om 
kr. 80.000,- og jollelaget vil bidrage med kr. 18.000,-. Vi skal have broen købt 
hjem, og en række lokale brugere vil stå for det praktiske med at få broen lagt ud.  
 
Friluftsrådet havde fået rigtig mange ansøgninger, men det vægtede højt, at der er 
mange fremtidige brugere af broen, havkajakfællesskabet, jollelaget, SUB-brugere 
og sauna/vinterbadere. 
  
Skolestruktur 
Kommunalbestyrelsen tillod sig sidste år at have et overforbrug på ca. 50 mill. 
kroner, og i forbindelse med de kommende budforhandlinger er der lagt op til en 
besparelse på ca. kr. 100 mill.  
 
Embedsmændene har foreslået store besparelser på skoleområdet med blandt 
andet nedlæggelse af små skoler og samling af 5. og 6. klasserne. Det betyder, at 
Stouby Skole kan blive ændret til en fjerdeklasses skole. Jeg vil betegne Stouby 
Skole som en mellemstor skole og i dag er der omkring 140 elever på skolen. For 
ca. et år siden gjorde kommunen ellers et ihærdigt forsøg på at presse Stouby 
Skoles elevtal ned under 100 elever, idet man havde foretaget en prognose, der 
viste, at der ville være 98 elever på Stouby skole om 7 år. Det protesterede vi 
voldsomt imod og ønskede andre forudsætninger om udvikling lagt ind i 
prognosen. Dette gav et nyt resultat på 122 elever. Det har dog vist sig, at med 
selv de mest dystre spådomme, så har Stouby Skole altid ligget  lidt under 150 
elever. Stouby er da også den landsby i kommunen, der med udgangspunkt i år 
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2015 har haft langt den største befolkningstilvækst blandt vore landsbyer. 
Befolkningstilvæksten i Stouby er opgjort til 12,6%, og gennemsnittet for 
kommunens landsbyer er på 0,6%. Desuden arbejdes der med planlægning for et 
nyt udstykningsområde vest for Stouby, og når dette bliver realiseret, vil det også 
påvirke befolkningstallet i positiv retning. Gennem de senere år er Stouby Skole 
renoveret for kr. 23 mill. og fremstår i dag som en flot og nutidig skole. Det har 
tidligere været på tale at om- og udbygge Hornsyld Skole til at rumme 5. og 6. 
klasserne. Det vil beløbe sig til rigtig mange millioner kroner, og samtidig vil der 
komme til at stå mange klasseværelser tomme på skolerne i Stenderup, Rårup og 
Stouby. 
 
Vi skal stå sammen og værne om den skole vi har i dag med 5. og 6. klasse, og 
en mulighed for en besparelse vil være en fælles ledelse for Stouby Skole og 
naturbørnehaven, Skovly. 
Lokalrådet har indsendt et høringssvar. 
  
  

/Ole Flemming Lyse/formand.   
 
 
På tur i Salatfadet – september 2022 
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Nyt fra Stouby GIF 
 
Efteråret er lig med mange aktiviteter i Stouby Gymnastik- og Idrætsforening, og vi 
glæder os til at byde dig velkommen til endnu en vintersæson. Alle aktiviteter 
drives af foreningens mange dygtige frivillige, og vi kan altid bruges ekstra 
hænder. Foreningen betaler gerne for relevante kurser, hvis du som frivillig ønsker 
at dygtiggøre dig. Enkelte aktiviteter mangler instruktører for at kunne starte op: 
 
Bordtennis 
Efter mange år på posten, flytter vores tidligere ansvarlige for bordtennis Poul Erik 
(præsten) fra byen, og har ikke mulighed for at varetage opgaven mere. Jimmi 
Brøndum vil kunne hjælpe og vikariere i mindre omfang. Opgaven er at være til 
stede, og hjælpe med at gøre klar og pakke væk. De unge spiller selv, og er gode 
til at finde på aktiviteter. Erfaring med bordtennis er ikke nødvendig. Det har 
tidligere været fra torsdag kl. 18.00-19.30. Vi kan forespørge i hallen på en anden 
tid, hvis det ønskes. Der har været 4 – 10 deltagere. Alt henvendelse til Jimmi 
Brøndum 25 65 88 13. 
 
Gymnastik 
Sidste års hold på cirka 20 børn i alderen 3 – 6 år søger en træner. Den 
nuværende træner går på barsel, og derfor skal der bruges en afløser. Erfaring er 
ikke en nødvendighed, da det primære er leg og motorik. Der er flere ledige 
haltider, så vi kan prøve at tilpasse det til en tid som passer dig. Der er også 
mulighed for kurser hvis det ønskes. Har du lyst som kom frisk. Er i 2 - 3 som vil 
dele opgaven er det også en mulighed. Der er flere unge, som vil være 
hjælpetrænere, men der mangles en voksen. Al henvendelse til Lisbeth Thomsen 
50 97 31 39. 
 
I oversigten nedenfor kan du se foreningens mange aktiviteter. Tidspunkt for 
opstart vil fremgå af Stouby GIF’: 
 
Badminton 

• Tirsdage 60+ i tidsrummet 10.00-12.00 
• Onsdage ungdomsspillerne fra 17.00-18.00 
• 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) 
• Børnehaveholdet 3-6 år: Instruktør mangler 
• Torsdag kl. 16.00 – 17.00: Forældre/barn-hold 1-3 år 
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Fodbold 
• Træningstider er endnu ikke fastlagt. 

 
 
Høvdingebold 

• Torsdag kl. 20.00 – 21.00 fra 18 år 
 

Tæppecurling 
• Torsdag 10.30 – 11.30 

 
Motion 

• Fitness alle dag kl. 05.00 – 23.00 
• Indoor cykling (spinning) 

o Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 
o Torsdag kl. 18.00 - 19.00 

• Cykling/styrke – Holdtræning. Mandag kl. 17.30 – 18.30 
 

Seniormotion 
• Tirsdage kl. 9.00 – 11.00 med instruktør 
o Torsdage kl. 9.00 – 11.00 uden instruktion 

 
Med forbehold for rettelser.  
 
Læs mere om de enkelte aktiviteter på www.stoubygif.dk 
 

/Stouby GIF 
 
 
 
Bjerre Herred Fodbold 
 
Fodbolden ruller i Bjerre Herred Fodbold, som er repræsenteret med et damehold, 
tre herrehold samt et oldboys- og superoldboyshold for de lidt ældre herrer. I 
foråret spillede første holdet på herresiden sig til direkte oprykning, således at 
holdet nu spiller i serie 3 (og pt. ligger nr. 1 i rækken). De to øvrige herrehold 
spiller i hhv. serie 4 og serie 5. Dameholdet er tilmeldt i DGI regi. Skulle du have 
lyst til at spille fodbold på et af foreningens hold, så er du mere end velkommen. 
Kontaktinformationer på de enkelte hold fremgår af foreningens hjemmeside. 
 
Torsdag den 22. september var den første ordinære generalforsamling for Bjerre 
Herred Foldbol. Find mere information på foreningens hjemmeside: 
www.bjerreherredfodbold.dk 
 
 
/Bestyrelsen i Bjerre Herred Fodbold. 
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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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Nyt fra Bjerre Herred Havekreds 
  
 
13. oktober kl. 19.00: ”På mange måder vild” – vildt 
foredrag om vilde haver. 
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby 
(Parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej) 
Denne aften kommer tre forskellige havemennesker og 
fortæller om deres erfaringer med ”den vilde have”. 
 
Pris: 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer 
incl. kaffe og godt med æblekager. 
 
8. oktober kl. 09.00-16.00: Jule-pileflet 
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk 
Her er der igen mulighed for at lave julehjerter og stjerner i 
pilebark. Dørkranse, adventskranse, stjerner, hjerter, små 
juletræer m.m. i pilegrene. 
Du kan låne værktøj på dagen. Der er også mulighed for at 
købe værktøj og tilbehør i butikken. 
Medbring selv mad og drikkevarer til hele dagen. Ulla giver et 
rundstykke inden vi starter og hun har te/kaffe på kanden 
resten af dagen. 
 
Pris:  kr. 380,- (ikke medlemmer kr. 430,-) excl. materialer.  
(Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 150,00).  
Tilmelding: Tlf. 2343 8759 eller bjerreherred@haveselskabet.dk  
(begrænset deltagerantal). 
 
17. november kl. 18.30-21.30: Julehygge og inspiration til årets 
juledekorationer 
Hornsyld Skole – gymnastiksalen, Nebsager Kirkevej 9, 8783 Hornsyld. 
Bæredygtighed og moderne blomsterdesign er centrale begreber, når 
blomsterdesigner Jette Vrængmose åbner for sin finurlige verden og tryller 
haveaffald og alskens oversete naturmaterialer om til dekorationer til årets største 
højtid, nemlig julen. Jette har specialiseret sig i limteknik, hvor hun med trælim 
’støber’ emner af naturmaterialer, som kan pyntes eller blot nydes som små 
skulpturer. 

 

Tilmelding nødvendig da der max. er plads til 90 
deltagere. Entre: 110 kr (ikke medlemmer 150 kr): 
 
Tilmelding: Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk 
eller telefon: 2343 8759. 
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STOUBY  

 
                                         
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Lørdag den  
Søndag den 
Mandag den 
Lørdag den 

25. 
  2. 
  9. 
16. 
23. 
30. 
  6. 
13. 
20. 
27. 
  4. 
11. 
18. 
24. 
25. 
26. 
31. 

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

15. s.e. trin. 
16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
20. s.e. trin. 
Alle Helgen 
22. s.e. trin. 
S.s. i kirkeåret 
1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
Anden juledag 
Nytårsaften 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
16.00 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
14.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrik Dige 
 
16.00 Bergh. 
 
 
Helle Glerup 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
9.00 

14.30 
9.00 

Ingen 
Ingen 

 

 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
Rikke Mai 
Berghof 
A.Dalgaard 
 

 
Stort fællesarrangement 
Onsdag den 28. sept. kl. 19.30 i Stouby 
Multihus, hvor vi får besøg af Henning Toft 
Bro, der er tidligere medlem af Tørfisk og 
biskop i Aalborg, og hans søn Christian.  
”Fortællinger fra en havvendt kyst” 
En musikalsk vandretur i de lige lande-
vejes land mellem Vesterhav og Limfjord. 
Undervejs kommer vi til at møde skæve 
eksistenser og lokale originaler, som bliver 

taget under kærlig behandling gennem musik, sang og fortælling på både 
rigsdansk og vestjysk dialekt. Der bliver rig lejlighed til fællessang, og der er 
mulighed for at købe kaffe/te, sodavand og kage i pausen. Der er gratis adgang. 
 
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 mulig-
hed for selv at tage et lys med ud på kirkegården. 
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Jubilæumsgudstjeneste og afskedsgudstjeneste 
Det bliver søndag den 27. nov. kl. 10.30 i Stouby Kirke, hvor vi fejrer, at Poul 
Erik Aandstad Sørensen har været præst i vore sogne i 35 år. Samtidig bliver 
dette også en afskedsgudstjeneste, da han har valgt at gå på pension, og det er 
dermed sidste gang, hvor han prædiker i sognet.  
Efter gudstjenesten er der et festligt arrangement i Stouby Multihus. Det kan der 
læses mere om på en af de andre sider i bladet.  
Det forventes, at der vil være ansat en ny præst den 1. april. Det betyder, at 
gudstjenesterne vil være uregelmæssige indtil 1. april, hvor forskellige præster har 
gudstjenester og kirkelige handlinger.  
 
Set og sket 29/7 2022 - 18/9 2022 
 
Døbte i Stouby Kirke 
7/8 Ella Møller Blichfeldt  
7/8 Marie Møller Blichfeldt 
18/9 David Henrik Ipsen Dahl 
 
Døbte i Hornum 
14/8 Vigga Stræde Simonsen 
14/8 Pelle Bording Bernth Nygaard 
14/8 Nellie Bording Bernth Nygaard 
 
Bryllup/velsignelse i Stouby Kirke: 
13/8 Martin Munkholm & Lotte Frederiksen  
20/8 Stig Vilhelm Skjønnemann Mensing &  

Anja Ninon Vestermark Schermer Grevsen-Rothwelsch                                                
17/9 Poul Erik Aandstad Sørensen & Trine Hald 
 
Døde i Stouby: 
12/9 Bent Wolfsgrüber Jensen 
 
 
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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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



31

 
 

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 Svømmeklub Christina Hermansen web: bhsklub.dk    
Columna Gymnastikforening Lotte Krogsgaard web: columna-gymnastik.dk    6031 5394 
 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
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:   
Hjertestartere findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Bellevej 19, 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 
SIM, Skolen I Midten Troels Brogård Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  7983 3100 
SIM Skolebestyrelse Marianne Poder Thomsen mail: poderthomsen@gmail.com  2880 0170 
 
Skovly Vuggestue & Børnehave Vakant  web: stoubyistouby.aula.dk  7974 1666 
Skovly Bestyrelse Maria Kristoffersen    5047 5728 
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 Bente Hunnerup web: stoubygif.dk  2144 9589 
Stouby Lokalarkiv Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com  4027 7155 
Stouby Motion  Klaus Holgersen mail: klauholg@gmail.com   2034 9953 
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 Saunalaug Sten Appelon Petersen mail: sten.appelon@hotmail.com 2270 8320 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen web: stouby-skole.aula.dk   7974 1265 
Stouby Skole Bestyrelse Birgitte Preuthun mail: bipreu@gmail.com  4064 7926 
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 
Stouby Varme  Bjørn Faxholm  web: stouby-varme.dk   2872 3199 
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  Birgitte Rasmussen mail: gitte30576998@gmail.com  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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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m.

LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips

 
 

AKTIVITETSLISTE 
 
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140 
Lokalarkivet: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
September 
25. Kelim-udstilling i Belle Rugs – se side 13 
28. Musikalsk vandretur – Stouby Multihus – se side 28 
 
Oktober 
5. Onsdagsklubben besøger lokalarkivet – se side 9 
6. Åbent hus i Den integrerede institution Skovly: ”Det grønne flag” – se side 11 
8. Jule-pileflet ved Bjerre Herred Havekreds – se side 27 
8. Jagt i Præsteskoven v/Stouby Jagtforening – kontaktoplysninger se side 31 
13. Foredrag om vilde haver v/Bjerre Herred Havekreds – se side 27 
19. Bankospil v/Onsdagsklubben – se side 9 
27. Sangaften i Multihuset v/Stoubys Aktive Piger – se side 17 
 
November 
2. Tøjsalg ved Damernes butik – Onsdagsklubben – se side 9 
3. Vildspil i Barrit Sognegaard v/Barrit Jagtforening – se side 13 
6. Alle Helgens-dag. Hornum Kirke og Stouby Kirke – se side 28 
12. Jagt i Præsteskoven v/Stouby Jagtforening – kontaktoplysninger se side 31 
16. Pakkespil v/Onsdagsklubben – se side 9 
17. Hygge & inspiration til juledekorationer - Bjerre Herred Havekreds – se side 27 
24. Julearrangement v/Stoubys Aktive Piger – se side 17 
27. Afskedsreception for præst Poul Erik Sørensen – se side 8 og 29 
30. Julehygge – Birthe & Freddy v/Onsdagsklubben – se side 9 
 
Næste nummer af bladet (nr. 210) udkommer i starten af december 2022.  
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 18. november 2022. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er 20. januar, 17. marts og 26. 
maj 2023.  
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
¼ annonce liggende (Batteribyen) 


