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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Når man råber op….
Så er der chance for, at man enten får et anerkendende klap på skulderen - eller
et drag over nakken. Eller at ingen overhovedet reagerer. Jeg tænker her på
mine lidt provokerende ytringer i sidste nummer af bladet. – Et par enkelte har
– nærmest vredt – sagt, at det er for dårligt at udstille byen på den måde: ”For
så får vi da slet ingen til at flytte til byen”. – Ingen af dem har åbenbart ønsket
at kommentere videre i selve bladet.
Andre har været lidt utilfredse med mine tilkendegivelser omkring Barrit
Univers, BKI, børnehave og skole. Det forstår jeg faktisk godt, for på dette
område har jeg ikke været korrekt orienteret. Heldigvis har både BKI og
Tjørnebo/ Barrit Skole indlæg i dette nummer af bladet, som belyser noget af
den udfordring der ligger i fremtiden. Så både den vrisne redaktør og alle de
andre læsere kan blive klogere.
Så er der dem der har reageret MEGET positivt. Og dem er der enormt mange
af. Nu vil den opmærksomme læser jo straks – og med rette – kunne sige:” det
kan han jo sagtens sige!” – Lige så vel som jeg også kan sige, at når jeg
”langer” ud efter BKI, er det ikke fordi, jeg ikke er ansat der mere!( Det er en
hvisken jeg har hørt i krogene, uden dog at mine ører faldt af!)
Negativ eller positiv indgang…..
Igennem alle de mange år, jeg har skrevet på denne side, har jeg klart haft et
defineret formål og mening med indlæggende:
1. Sørge for at rose når der er grund til det. For ros var slet ikke moderne i
foreningerne for år tilbage. Der var det langt oftere den negative holdning der
skinnede igennem.
2. Er der noget der trænger til at ”rodes op i ”- så skal det gøres.
3. Prøve at være konstruktiv og bringe noget i spil.
Disse ting gerne med et humoristisk og provokerende anstrøg, så langt evner
og mod rækker.
Det er gennem reaktionerne fra læserne jeg kan fornemme om det lykkes. Så
derfor er alle slags reaktioner velkomne.
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Hovedbrud og trafiksikkerhed….
Tak til Hedensted Kommune for opsætningen af kegler langs Barrit Langgade.
Jeg har aldrig været god til at ”regne den ud” – og heller ikke i dette tilfælde er
det lykkedes. Men, men, men: Det har givet mig masser af tid til at gruble over
placeringen af keglerne, når jeg kører ned gennem byen, – og da gaden er lang
og hastigheden lav, er det dejligt at have noget at få tiden til at gå med…
I forbindelse med sidste nummer nævnte jeg, at kommunens små sorte biler var
set med for høj fart ned gennem B. Langgade. Lederen af hjemmeplejen har
overfor bladet pointeret, at der ” tages skarpt afstand” fra for høje hastigheder.
Formandsforeningens død, - eller genoplivning?
Jeg vil varmt anbefale alle at få læst Karsten Bjerreskovs indlæg i bladet. Det
er et stykke der gør stort indtryk. Det handler om fællesskab i lokalsamfundet, hvor Formandsforeningen er blevet et billede på hvordan det kan gå. Men
bestemt også et billede på at VI KAN GØRE NOGET HVIS VI VIL.
Regnvejr og byfest.
Arrangørerne havde skabt rammerne, - endnu engang – for at skabe en
weekend hvor fællesskab skulle være i højsædet. Men vejret er ingen herrer
over. Lørdagen startede med et enormt optog gennem byen, men desværre
begyndte regnen at vælte ned i løbet af formiddagen. Det betød at folk hurtigt
forlod pladsen. Det var bare så ærgerligt – synd for byen og MEGET synd for
arrangørerne. Nogle mener at man skulle flytte byfesten til et andet tidspunkt.
Men jeg synes det er svært at finde ud af hvornår det så skulle være? Har du et
bud på en weekend hvor der er tørvejrsgaranti , - og som ikke kolliderer med
noget andet, er jeg sikker på at udvalget er lydhøre.
Der skal i hvert fald herfra lyde en stor tak til dem der trækker læsset i
forbindelse med byfesten. Håber I er friske til næste år igen.
Tegnsætning, - eller rettere forkert tegnsætning….
Til den yngre dame som gerne ville hjælpe mig med at sætte kommaerne
rigtigt, - hvor blev du af? – Så også denne gang må læserne finde sig i en
hjemmestrikket tegnsætning. Til komma eksperten og alle andre er deadline for
næste nummer den 29. oktober.
Mikael Jacobsen
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Barrit - købt eller solgt?
I den danske mediedebat er der mange, som mener, at den kritiske journalistik
har fået for trange kår, at journalister ikke tør udfordre magthaverne men blot
snakker dem efter munden.
Dette er ingenlunde tilfældet i BV-Nyt, hvor redaktøren gerne går i flæsket på
”magthaverne”, hvis man da mener, at diverse bestyrelser mv. har nogen magt.
Nu er jeg selv stor tilhænger af kritisk stillingtagen og kan tit få mere end nok
af tidens fremherskende mantra om anerkendelse og positiv psykologi.
Men når det er historien om det lokalsamfund, som vi bor i, der skal fortælles,
synes jeg, at det gælder om at finde balancen mellem på den ene side at få
udfordret vanetænkningen og påpeget problemer og på den anden side undgå at
tegne et så dystert billede at lysten til at slås og håbet om, at noget som helst
kan gøre en forskel bliver kvalt.
For ikke længe siden havde jeg selv en mailkorrespondance med en af de yngre
ildsjæle her i byen. Mit standpunkt var: der sker jo ikke noget i denne by, der
var meget mere liv, da vi flyttede hertil, førhen var der ….., hvorefter denne
skønne kvinde remsede op i flæng: Kirkeskov, der bruges flittigt, fællespisning
og fredagsklub og alle de andre arrangementer der kan mønstre overvældende
tilslutning hver gang. Gamle travere, javist men stadig ganske livsduelige!
Mit ærinde er imidlertid BKI. Ingen skal være i tvivl om, at vi også i BKIs
bestyrelse er klar over, at vi har et gammelt nedslidt center, hvor de få midler,
der møjsommeligt er sparet op indenfor de sidste par år, hurtigt kunne få ben at
gå på, hvis vi gik i gang med seriøs vedligeholdelse. Vi laver brandslukning og
i BKI gælder som i privatlivet: at det er dyrt at være fattig.
Jeg vil dog ikke undlade at erindre om, at det kun er ganske få år siden, at byen
var trommet sammen til krisemøde i BKI, der dengang havde stort økonomisk
underskud. Siden er det lykkedes med hjælp fra Hedensted Kommune at få
vendt dette. I dag hænger økonomien i BKI sammen, det har endda været
muligt at spare lidt op samtidig med, at der faktisk også er lavet større
forbedringer fx nyt varmeanlæg, nyt møblement i mødelokalet samt mange ad
hoc reparationer. Men udover at lave det mest presserende har vi i bestyrelsen
valgt at passe på pengene til, der bliver brug for dem - hvad der helt sikkert gør
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- i forbindelse med Barrit univers projektet. Er man som borger uenig i den
prioritering, er man altid velkommen til det årlige repræsentantskabsmøde og
der plejer heller ikke være kampvalg til bestyrelsespladserne!
Hvad Barrit univers angår, befinder vi i arbejdsgruppen os for øjeblikketi
venteposition. I august var vi et par stykker, som fik mulighed for at fortælle
om projektet på børne-og skoleudvalgets møde, der blev holdt i Barrit.
Projektet blev vældig godt modtaget af politikerne. Vi har forespurgt om hjælp
til at få lavet plantegningerne for motorikdelen og afventer svar på den
forespørgsel. Bliver det et nej, må vi finde andre måder til den del. Imens vi
venter, skal vi besøge andre lignende projekter for at hente inspiration til både
indhold og proces. Ventetiden er lang, men der skal nok komme skred i
tingene.
I BKIs bestyrelse vil vi dog til en vis grad imødekomme kritikken af det
manglende vedligehold i centret ved at invitere alle byens borgere til
arbejdslørdag d. 3. november kl. 9.00, hvor bestyrelsen vil være vært med
rundstykker og kaffe inden vi går i gang med at fikse mødelokalet lidt op bla.
med ny maling, der kan passe til det ny møblement. Mød talstærkt op!
Tilmelding til undertegnede senest
mandag d. 29. oktober.
Pva. BKIs bestyrelse Renata Carlsen
Mail: rscbarrit@gmail.com tlf: 30167234
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Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Vi holder igen i efteråret edb-kursus på Barrit skole
i Edb-lokalet i kælderen.
Fik du ikke rigtig has på internettet på sidste kursus, kan
du komme videre i denne sæson. Der er også mulighed for at
prøve NEM-ID, hvordan du kommer i forbindelse med bank og skat og andre
væsentlige institutioner.
Kurset er gratis for pensionistforeningens medlemmer, for ikke-medlemmer er
prisen 80 kr.
Vi begynder tirsdag d. 23. oktober kl. 14-16 og slutter tirsdag d. 11.
december.
Tag eventuelt din nabo med, så er der større sikkerhed for, at kurset bliver til
noget.
Har du spørgsmål, kan du ringe til Vera Hammervig på 23 47 17 19.
*****************************************************

Ny centerledervikar
Som de fleste nok har fundet ud af, så er der kommet en ny
centerledervikar og det er mig, Johnny Nielsen fra Juelsminde.
Nogle af jer kender mig nok fra fredagsklubben, hvor jeg har
været i et par år, og er blevet formand.
Det kan også godt være, at nogen af jer, har hørt om mig fra jeres børn, for nu
er der pludselig åbent i caféen fra 9.30 til 9.50 på skoledage, hvilket er blevet
meget populært, men i kan være helt rolige, for der kan kun købes sunde ting
som smooties, frugt, gulerødder, juice osv.
Det er stadig i prøvefasen, men det ser ud til at gå rigtigt godt indtil videre og
med tiden vil udvalget sikkert blive større, men stadig kun med sunde ting.
Ellers har caféen åbent mandag, tirsdag og torsdage fra 19.00 til 22.00.
Bestyrelsen
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Formandsforeningens nedlæggelse
Der er talt om at nedlægge Formandsforeningen på grund af manglende
fremmøde til møderne. Det er jo sådan, det er, i både foreningsverdenen og i
erhvervs- og forretningslivet – kommer folk ikke i butikken, må man lukke
den. Kan der være andre synspunkter på det? Ja, det mener jeg.
Først lidt om Formandsforeningen: Der har de sidste år været 2-4 møder om
året, hvor formænd/forkvinder har orienteret hinanden om ”rigets tilstand” i
deres forening/institution, diskuteret fælles initiativer eller problemer og fået
talt ud om eventuelt konfliktstof. De mulige deltagere omfatter alle frontfigurer
– eller en substitut – fra klubber, foreninger, institutioner og lokale råd fra
Barrit/Vrigsted-området.
Formandsforeningen er kun ”et forum” – et sted, hvor man kan tale om tingene
– der er ingen økonomi i foreningen. Man betaler selv for den kaffe eller den
øl, der nydes til mødet. Kommer alle de mulige repræsentanter, ville vi vel
være 20-30 personer, og i den forbindelse er det naturligvis forstemmende, at
der til sidste møde kun mødte 3 personer med afbud fra 2 personer. Jeg skriver
udtrykkeligt ”personer”, for det er en personlig prioritering, om man vurderer
Formandsforeningens forum til at have en værdi, der gør det nødvendigt at
forlade familien, fritidsinteressen eller det frivillige arbejde med
ledelsesansvaret for en gruppe mennesker for at deltage i
formandsforeningsmødet.
Udtrykket ”Tordenskjolds soldater” kendes og bruges i foreningskredse, om
det forhold, at de samme mennesker er ledere i flere sammenhænge, og det gør
det ikke lettere, at finde tid til et møde mere. Man kommer ingen vegne med at
skælde ud eller ”pudse glorie”. Tilbageværende muligheder er at overbevise
om mulighederne i Formandsforeningen og farerne ved dens nedlæggelse.
Jeg mener, at ”et levende lokalsamfund” er beskrevet ved et fællesskab, hvor
mennesker mødes, taler sammen og gør ting sammen. Det er altså mere end et
fællesskab om kloakledninger, renovationsordninger, tv-kanaler og
bredbåndsforbindelser. Selvom disse ordninger er grundlæggende for det
samfundsmæssige fællesskab, så opstår der altså ikke lokalt fællesskab af at vi
besørger i samme kloak, at vort affald hentes af den samme skraldebil, at vi
kigger på det samme tv-program eller deler netværk med mennesker i
Klovborg og New York. Fællesskabet er i disse tilfælde større med personerne
i den anden ende af forbindelsen end med menneskene omkring dig.
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Jeg tror, at lokalsamfundet – helt ned på familieplan - dør, hvis ikke man
fastholder mødesteder og aktiviteter, hvor man mødes, taler sammen og gør
ting sammen.
Borgerforeningen er nedlagt, erhvervsforeningen er nedlagt. Lokalrådet er et
fantastisk vigtigt forum, der i samarbejde med kommunen skaber faciliteter for
det lokale liv; men det har ingen medlemsskare. Hvem planlægger og
koordinerer udnyttelsen af de fantastiske muligheder og udfylder faciliteterne
med aktivitet og samtale? Enkeltvis bliver vi for svage og for begrænsede i vort
perspektiv til at udfylde disse muligheder. For mig at se er netop
Formandsforeningen en sidste bastion, som ikke må opgives, hvis vi vil bevare
et levende lokalsamfund i Barrit/Vrigsted-området. Det er det sidste sted, hvor
man bredt samler initiativer og samtaler om fælles problemer, og hvor
perspektiverne både kommer fra det lokale fællesskab og er rettet mod det
lokale fællesskab.
Selvom jeg er formand for den lokalhistoriske forening og bor i Horsens, er der
ingen glæde i et fremtidsperspektiv, hvor lokalarkivet er den sidste aktive
spiller på banen, hvor vi så kan fortælle om al den aktivitet og det fællesskab,
der har været. I sandhedens interesse er jeg nødt til at fortælle, at den
lokalhistoriske forening heller ikke var til stede ved sidste
formandsforeningsmøde, idet ingen fra bestyrelsen kunne give møde den aften.
Vi sendte dog afbud.
Formandsforeningen trænger til at diskutere sine formål og sine muligheder;
men det kræver først og fremmest, at den fortsætter, og at repræsentanterne
møder op. Alt andet er ”en ikke-mulighed”.
Karsten Bjerreskov
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Gammelt messinghåndtag i Vrigsted Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 3178 9740
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Jytte Hansen
Kirkebro 9, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1355
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Bodil Østergaard-Hansen
Skulsballevej 13, 7140 Stouby
Tlf.: 7569 1147
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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Gudstjenesteliste for oktober og november

Søndag den 14. oktober
19. søndag efter trinitatis
Vrigsted - der henvises til gudstjenester
Barrit – i nabokirkerne

Søndag den 21. oktober
20. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 (FRP)

Søndag den 28. oktober
21. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 4. november
Alle Helgen
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – børnekoret synger

Søndag den 11. november
23. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 18. november
24. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted: ingen

Søndag den 2. december
1. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30 –
minikonfirmanderne medvirker
Barrit: ingen

Barrit kl. 10.30

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 13. oktober til søndag den
21. oktober. Fin Rasmussen Petersen passer embedet i disse dage.
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Sangaften i Vrigsted Kirke med Jacob Vestager Tybjerg.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00

At synge er væsentlig for os når vi samles og mødes. Hvor vigtig sangen er,
kan måske ses ud af de mange sangbøger, der er lavet af forskellige foreninger
og lignende i gennem tiden.
Den danske sangskat er stor, den gør os rige, men er den ved at forsvinde
mellem hænderne på os?
Jacob Vestager Tybjerg mener det er vigtigt at synge, og vigtigt at synge
sammen.
Så kom og vær med til en aften med musik og fællessang.
I pausen serveres der en kop kaffe.
Alle er meget velkomne.

Højtlæsning i konfirmandstuen
Tre torsdage i november og december, den 8. november, den
22. november og den 6. december, vil vi gerne invitere til
højtlæsning, sang, kaffe og kage i konfirmandstuen.
Alle torsdage fra klokken 9.00 – 11.00
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Alle Helgens Dag 4. november.
Vrigsted klokken 9.00 og
Barrit klokken 10.30
Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene
på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt.
Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han
har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os.
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et
familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid.

Familiekor i Barrit Kirke

Tag din mor, far, bedstemor, lillebror eller storesøster i hånden (eller kom
alene) og kom og vær med til familiekor i Barrit Kirke.
Vi mødes 6 torsdage fra klokken 16.30 – 17.45 (den 1/11, 8/11, 15/11,
22/11, 29/11 og 6/12) og slutter af med at opføre et krybbespil med sang
og skuespil i Barrit Kirke den 9. december.
Alle er velkomne
Bedste hilsener
Bodil Middelbo og Rikke Mai
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Barrit Skole og Børnehaven Tjørnebo har ansøgt ministeriet om at få lov
til at lave en fælles bestyrelse med to selvstændige ledelser….
Den fælles bestyrelse for Barrit Skole/Tjørnebo
I foråret 2012 fik vi ministeriets afgørelse. Der blev givet positivt tilsagn, og
der er nu dannet en fælles bestyrelse med to selvstændige ledelser. Bevillingen
er givet for en periode på fem år, hvor der laves udvikl.ingsarbejde ud fra nogle
af ministeriets fastsatte kriterier, som der løbende vil blive evalueret på.
Bestyrelsen tiltrådte i august 2012, men allerede hen over sommeren har vi
arbejdet med sammensætning af bestyrelsen, udarbejdelse af forretningsorden
ligesom vi har taget fat på en fælles værdidebat. Noget af det første
fællesbestyrelsen skal arbejde med er, ud fra værdierne, at lave mål og
principper for vores fremtidige fælles arbejde. I bestyrelsen er vi en aktiv og
engageret forældregruppe, der repræsenterer både skole og børnehave, og som
brænder for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og familier.
Samarbejde på tværs
De to ledelser arbejder godt sammen om at skabe gode udvikl.ings- og
læringsmiljøer. Blandt andet tages der fat på at lave et fælles årshjul, så vi
gennem praksis lærer hinanden rigtig godt at kende på tværs af faggrupper. Et
kendskab, der skal understøtte den røde tråd i børnenes liv og samtidig give
forældrene en større mulighed for at følge med i deres børns hverdag.
Vi er ikke i tvivl om, at der er sat noget rigtig godt i gang for vores
lokalområde. Lettere overgange for børnene, en bestyrelse, der er blevet
slankere, men med mulighed for mere målrettet at støtte op om den gode
barndom, fordi der bliver skabt sammenhæng, personalegrupper der kan trække
på hinandens faglighed.
I bestyrelsen drøfter vi også, hvordan vi formidler de gode historier, da vi ved
rigtig mange synes det er spændende at følge projektet. Vi vil derfor løbende
forsøge at orientere forældre, personale og lokalområdet om vores arbejde.
Det er de faglige organisationer, der sammen med Hedensted Kommune,
forhandler om ledelsespersoner i vores institutioner, fællesbestyrelsen har ikke
indflydelse på dette.

17

18

Barrit Univers
Ved siden af arbejdet i den fælles bestyrelse, blev der for ca. 2 år siden sat en
proces i gang, med arbejdstitlen ”BarritUNIVERS”. Borgerne blev hørt og der
blev lavet tegninger for alle tre institutioner: Skole, børnehave og Barrit
Kultur- og Idrætscenter. Projektet omkring dette fortsætter i lokalrådsregi, og
har ikke direkte betydning for forsøgsordningen med de to institutioner. Men vi
er løbende i dialog med udvalget for at sikre, at planen for BarritUNIVERS
omkring det bygningsmæssige samarbejde hele tiden tænkes ind. Der har
således været en dialog i forbindelse med udarbejdelse af planerne for bygning
af ny børnehave. Dette er til drøftelse i kommunalbestyrelsen i disse dage, og
vi er alle meget spændte på, at der bliver givet grønt lys til at bygge i 2013.
Venlig hilsen
Den fælles bestyrelse for Barrit Skole og Børnehaven Tjørnebo

Træningstider indendørs 2012/13
0 kl..
1 kl.
2 kl.
5-6 kl.
7-8 kl.
Senior
damer
3-4 kl.
piger

Mandag
Sascha Møller
16.30 - 17.30
Tirsdag
Michael Brun
16.00 - 17.00
Tirsdag
Jens Pedersen
16.00 - 17.00
Tirsdag
Henry Simonsen
17.00 – 18.00
Mandag
Eva Troelsen
17.30 – 18.45 Thomas Nielsen
Tirsdag
Sabine Dahm
18.00 - 19.00
Tirsdag
Jan
15.00-16.00

20 68 18 33
41 15 28 20
25 13 94 31
22 14 79 99
21 75 81 21
30 69 52 66
26 70 25 87
22 88 12 90

Kampfordeler :
Hans Ole Nielsen, Stevnsvej 11, 7140 Stouby, 40 73 41 81,
hon4y@hotmail.com
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Over Barrit Smedje/Hyldborgs Smedje
Nuværende adresse: Barrit Langgade 22
Smed Martin Hyldborg købte grunden i 1912 og opførte smedjen. Han var selv
med til at rive smedjen ned omkring 1960 kort før sin død. Så smedjen i Over
Barrit har kun haft én ejer.
Smed Martin Hyldborg drev en rigtig gammel smedje, hvor det meste arbejde
foregik ved essen med læderblæsebælg, der blev drevet med håndkraft og ved
ambolten med den store hammer. Der blev aldrig lagt strøm ind i smedjen.
Hyldborg blev noget invalideret, efter at være blevet sparket af en hest, som
han var ved at sko. På sine gamle dage kom han på plejehjemmet Kildevang i
Hornsyld, hvor han døde omkring 1960.
Der fortælles, at smed Martin Hyldborg var meget temperamentsfuld. I hans
gode perioder var han lige så god som dagen var lang og en stor børneven.
F.eks. kunne det ske, at børnene, der gik i skole i Horsens, kom lidt hurtigt af
sted fra busstoppestedet ud for smedjen. Så lå cyklen, hvor den landede inde
hos Hyldborg. Når de kom tilbage stod cyklen pænt, var blevet tjekket og
eventuelt repareret. Men i hans dårlige perioder var han meget hidsig, og det
kunne være farligt at passere smedjen. Hestesko eller værktøj kunne komme
flyvende ud over vejen, hvis tingene drillede.
Der fortælles også, at Martin Hyldborg var meget glad for Rød Tuborg, og at
han havde en tom 200 liters olietønde, hvor han kom kapslerne i. Det siges, at
den var fuld ved hans død.
Hyldborgs Smedje er årsag til gadenavnet ”Smedetoften” syd for Smedjen.

Billedtekst:
Hyldborgs Smedje, ca. 1960. Det nybyggede nabohus, Barrit Langgade 20,
blev opført ca. 1959, og Mikkel Mikkelsen opførte det nuværende hus på
smedegrunden i 1961.
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Hyldborgs Smedje, ca. 1960
***************************************************************

Optog fra byfesten.
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stopper i april 2013 –
hvis der ikke på repræsentantskabsmødet den 23. april, kl. 19.30 melder sig
nogen på banen til at køre bladet videre.
De 3 der er på valg stopper, mens Sonja fortsætter som kasserer – hvis bladet
skal fortsætte.
Har du lyst til at være med til at lave et blad inden vi stopper i april, så kontakt
en af bestyrelsesmedlemmerne.
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Badminton
Børnene er startet og træner torsdag kl. 16.00-18.00.
Har du ikke tilmeldt dig, kan du stadigvæk nå det.
Mød op kl. 16.00.

Badminton 60+
Gratis opstart. Barrit GIF ønsker at tilbyde 60 + badminton hver onsdag kl.
14.00-15.00.
Nogle er startet, andre har meddelt, at de gerne vil spille.
Da vi gerne vil have alle i gang nu, tilbyder vi gratis opstart og træning
frem til januar 2013. –herefter er prisen kr. 100,- for de, der spiller om aftenen
og kr. 200,- for nye. 60 + badminton henvender sig til alle, der er fyldt 60 år.
Her får du mulighed for at spille med og mod andre end dem du plejer at spille
med, eller du har måske ikke spillet i flere år, men vil gerne i gang igen. Kom
og vær med.
Vi håber, at 60 + badminton vil blive lige så populært her som mange andre
steder.
På badmintonudvalgets vegne / Ingrid Pedersen

Gammel skrot .
Karl Rasmussen i Breth samler stadig skrot. Når skrottet sælges går
overskuddet til gode formål i Barrit og omegn. Sidst har
Pensionistforeningen fået tilskud til deres udflugt. Specielt har dette
blad nyt godt af Karls indsats igennem de seneste år.
Har du ikke mulighed for selv at aflevere på Serupsvej 1 i Breth kan
du kontakte Karl på tlf. 75 69 10 09 der så vil være behjælpelig med
afhentning.
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EFTERÅRSFERIEN for børn
Ulvehyl og Bjørneklo v. Børnekulissen
- en forestilling om venskab og om hvad der sker når man begynder at holde
andre udenfor og mest tænker på sig selv.
I forestillingen kan publikummer være aktive. For de 3 - 6 årige
Mandag 15. oktober kl. 13 - ca. 13.40 på Hornsyld Bibliotek
Gratis billetter kan hentes fra mandag 1. oktober på et af Hedensted
Bibliotekerne.

Fantasy Fabeldyr - workshop v. arkitekt Pernille Siggaard.
Lav dit eget fantastiske fabeldyr. Store vinger, næb og kløer i træpap sættes
sammen, så du får en flot dekoration til værelset. Biblioteket sørger for
materialer.
Fra 8 år - yngre børn kan deltage, hvis de har en voksen hjælper med. Gratis,
men husk tilmelding.
Tirsdag 16. oktober kl. 10 - 12.30 på Juelsminde Bibliotek
Onsdag 17. oktober kl. 12 - 14.30 på Hornsyld Bibliotek
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit Biografforening
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Johnny Nielsen (Vikar)
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Ida Balzer Iversen

75 69 17 67
75 69 15 38
75 69 12 92
75 68 79 91
75 69 17 12
75 69 15 66
75 69 13 20
75 69 13 56
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 11 66

Hans Peter Christensen
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Søren Sølvhøj
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Johnny Nielsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Lis Laursen

75 69 18 16
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 99 55 97
27 87 17 52
23 84 86 34
75 69 15 86
75 69 15 90
75 69 11 67
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75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 10 92
20 81 71 46
64 64 93 81
75 69 11 66
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 69 11 20
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