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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 20.01.2014
UDKOMMER UGE 7
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
tlf. 22 95 66 96
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11
tlf. 20 87 38 58
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151
tlf. 40 83 16 63
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
tlf. 75 69 14 18
***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted
sogne.
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk
Opsætning: A4 - Top - 1,5 cm, bund - 2,0 cm, venstre - 1,5 cm, højre - 1,5
cm. Skrift: Times new roman - str. 16. - Eller pr. post til et af best.
medlemmerne.
***************************************************************
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
***************************************************************
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET:
www.bvnyt.dk
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Side 3
Det lille billede på forsiden er denne gang fra Fællesspisningen i oktober, hvor
de kørte et 80’er tema og belønnede den bedst udklædte. Vinderen blev
Michael Bruun i skarpeste skud. Det store billede er taget lørdag d. 26. oktober,
hvor DM finalen i rally blev afholdt i Herning. Vores næsten lokale kører Ib
Kragh endte på en samlet andenplads efter uheldige omstændigheder på dagen.
I dette nummer har vi en ny konkurrence til jer, som i kan finde på side 27.
Vores fotograf havde problemer, da han skulle tage et billede af forsiden på
vores første blad, da det skulle på Facebook, så billedet blev meget uskarpt. Nu
har vi igen haft ham ude og tage billeder, desværre er det heller ikke gået så
godt...
Vi modtager heldigvis megen positiv respons på de blade, som vi indtil videre
har lavet både fra nær, men også fra fjern. Vi har modtaget et brev fra en dame
i Kollemorten, som har set vores blad i forbindelse med en kirkerundvisning og
i rosende vendinger kommenterede bladet og dets indhold, som gav hende
inspiration til deres lokale blad.
Vi har modtaget dette indlæg fra en af vores medlemmer på Facebook, Jette
Aasted Jakobsen Nilsson: ”Det er et fint blad i laver. De ældre Barrit/Vrigsted
borgere, som nu bor på Kildevældet i Hornsyld, er også glade for at følge med,
i deres gamle hjemby. Det giver mange sjove, hyggelige minder, når vi ser lidt
i bladet. Så det er godt vi er lovet et par stykker, når bladet udkommer…”
I sidste nummer skrev vi om den nye børnehave, som på daværende tidspunkt
var tæt på en politisk vedtagelse. Nu er alle tvivlsspørgsmål fjernet og det er nu
endeligt vedtaget. I skrivende stund sidder arbejdsgruppen og holder første
byggemøde, så nu er der for alvor skred i tingene.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af lokalpolitiker Lars Poulsen. Vi
har i skrivende stund ikke lavet aftale med den næste skribent af Den Positive
Vinkel, men vi har heldigvis mange kandidater at vælge imellem.
Da dette nummer er det sidste inden jul, vil vi fra bestyrelsens side gerne ønske
alle vores læsere og familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
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BARRIT
v/ Frederik Klærke

AUTOCENTER

Barrit Langgade 80 - 7150 Barrit
Tlf. 75 69 12 39 - Giro 6 70 10 00

SERVICEVÆRKSTED

Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Åbningstider:
Man., ons., tors. og fredag
kl. 9.00-17.00
Lørdag kl. 9.00-12.00
Tirsdag lukket.

Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67

Horsens Folkeblad

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

Asta Kørup Rasmussen
Odelsgade 62 - 7130 Juelsminde

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.
Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.
Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

WWW.R-I-D.DK

BARRIT PIGEKLUB 2013
Så er vi klar til næste arrangement i BARRIT PIGEKLUB 2013...og jeg
GLÆDER mig..vi slutter året af med en kanon hyggelig aften...
Mandag d. 25 november kl. 18.30 - 20.30...sætter vi temaet "I den gode sags
tjeneste" på dagsordenen ...og skal have vores" støt brysterne" indsamling
afsluttet....og vi skal nyde oste fra BARRIT MEJERI og smage vin fra VIN
MED SMAG...og høre et lille oplæg fra RIKKE MAI, om et nyt spændende
tiltag her i vores by...og måske modtager vi en spændende julehilsen, fra nær
og fjern...
Der vil som altid også være mulighed for at købe kaffe/the m.m.
Der vil denne aften være mulighed for, at vinde præmier via lod som købes
denne aften og det indsamlede beløb går til vores indsamling....bla. Kan du
vinde det flotte armbånd, som "PANDORA JUDITH" forærede os fra hendes
JULEO kollektion, og andre fine præmier står på spil denne aften...
Send mig en SMS 40 78 12 82 hvis du IKKE kommer...
Vi ses.... Kærlig hilsen Tina Bruun, BARRIT PIGEKLUB 2013
HUSK !!! at bruge fordelene ved dit medlemskort, der er flere "goder" på vej...
listen som hænger i BKI centret vil blive opdateret.
Har du ikke fået dig tilmeldt PIGEKLUBBEN, så send mig en SMS.
_______________________________________________________________
Årets menighedsmøde
Præsentation af nyt kirkehus
Velkommen til årets menighedsmøde i Barrit, torsdag d. 21. november 2013
kl. 19.00 i Barrit præstegårds konfirmandstue.
Ud over at høre om arbejdet i menighedsrådet i det forløbne år, vil der også
denne aften være en præsentation af det nye kirkehus ved Barrit kirke.
Kom og se tegningerne, hør om byggeplanerne og stil gerne jeres spørgsmål til
både arkitekten og menighedsrådet.
Barrit Menighedsråd
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EP Maskinudlejning

Entreprenør / Aut. kloakmester

Udlejning af minigraver m.m.
Mindre gravearbejder udføres
Træffes mellem
15.00 og 21.00
på tlf. 40 68 53 62
eller på mail
eup@get2net.dk

Jens Gram Petersson

Tlf. 4018 1887 - www.jens-gram.dk

www.epmaskinudlejning.dk

Kvalitetsvine til garagepriser

Vin Med Smag

T
Peter Andersen
Bakkesvinget 10 7150 Barrit
Tlf. 29 45 86 24

IN

AU

O

G

Hvidvine, rosévine og rødvine
fra Frankrig og Spanien samt
russisk champagne

KAROSSERI

OP R E T N

75 62 25 68 - 75 69 15 32

www.VinMedSmag.dk
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Generalforsamling i Barrit GIF.
Torsdag den 24. oktober afholdt Barrit GIF Generalforsamling i Barrithus.
På Generalforsamlingen blev der valgt ny formand, da den tidligere ikke
ønskede at genopstille. Den nye formand blev Jørgen Mikkelsen. Sekretær blev
Hanne Kjerkegaard som genopstillede. Derudover blev der valgt til Tennis og
Gymnastikafdelingen. Bestyrelsen ser efterfølgende således ud:
Jørgen Mikkelsen
Maibritt Davidsen
Hanne Kjerkegaard
Ingrid Pedersen
Torben Hansen
Gitte Hansen
Niels Lundgaard
Hans Ole Nielsen

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasser/badminton
Volleyball
Gymnastik
Tennis
Fodbold

Der skal lyde en stor tak til Tove Nielsen og Christian Schrøder, som valgte at
træde ud af bestyrelsen, for deres store arbejdsindsats gennem mange år.
Barrit GIF´s Bestyrelse.
_______________________________________________________________

FREDAGSKLUBBEN
Netaften fredag d. 29. november
Tilmelding til Johnny Nielsen enten via mail: Johnny@sordahl.dk
eller tlf/sms: 60 91 44 20
Husk også krydset i kalenderen søndag d. 2. marts 2014, det bliver den
VILDESTE FASTALAVNSFEST, nærmere information følger i næste
nummer af BV-Nyt.
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I Barrit starter vi julehyggen med juleklip i Tjørnebo
Dette er startskuddet på en ny tradition (håber vi), så kom og vær med til en
eftermiddag med juleklip, jule hygge og meget mere i Tjørnebo.
Fredag den 29. november 2013 vil der være julehygge i Tjørnebo, Barrit
Langgade 49 fra kl. 15-17.
Alle er velkomne i tidsrummet og der vil være mulighed for at deltage på
forskellige julestuer rundt om i huset. Vi juleklipper, julebager, du kan lave din
egen dekoration og vi pynter Tjørnebo op til jul sammen. Der er mulighed for
at få en kop the eller kaffe, samt smage på børnenes lækre julebag.
Så tag din mor, far, bedstemor, barnebarn, nabo… med til en hyggelig
eftermiddag, hvor vi sammen pynter børnehaven op til jul.
Venlig hilsen
Børn og voksne i Tjørnebo

Juletræsfest
Barrit-Vrigsted Pensionistforening arrangerer Juletræsfest onsdag den 18.
december 2013 kl.14.00 i Barrithus.
Alle er velkommen!
Med venlig hilsen
Karl Rasmussen – på bestyrelsens vegne
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Springet fra 6. til 7. klasse
Vi er to piger fra Barrit, der sidste år flyttede til Juelsminde Skole efter at have
gået på Barrit Skole i 7 år. Vi vil fortælle lidt om, hvordan det har været at
flytte fra en lille skole som Barrit til en stor skole som Juelsminde.
I starten var vi begge meget nervøse, for vi havde begge to en rigtig god klasse,
som vi nødigt ville skilles fra. At gå fra en klasse på 13 til en på 23, fra 2
klasser til 4 og i det hele taget bare at skulle skilles fra vores venner igennem 7
år lød ret skræmmende. Men da det kom til stykket, var Juelsminde slet ikke så
slemt, som vi frygtede - faktisk det stik modsatte.
Det, at komme til Juelsminde Skole, var en rigtig god oplevelse. Alting var så
spændende og nyt og meget større, end vi var vant til. Der var så mange nye
mennesker og en helt ny klasse. I starten var det selvfølgelig ret svært at slippe
de 4-5 mennesker fra ens gamle klasse, som man er kommet i klasse med igen,
og dem støttede man sig ret meget op ad. Men de nye venner kom hurtigt - der
var skam også rigeligt at vælge imellem med 100 elever på årgangen.
Selvom man får nye venner, der kommer fra andre skoler, vil man altid være
venner med dem fra Barrit. Selvom man måske ikke snakker så meget med
dem mere, har man bare et særligt bånd med dem, som ingen ny skole kan
ødelægge. Det fællesskab man havde på Barrit var bare noget helt særligt. Da
man var mindre var det meget trygt at gå på en lille skole som Barrit, men nu
hvor vi er blevet ældre, er en skole som Juelsminde helt perfekt.
Det at bo i en lille by som Barrit er meget rart, da der er meget smuk natur.
Man kender mange mennesker, fordi byen er så lille. Derfor er Barrit en
hyggelig by.
Lavet af Anne-Sofie Holm Andersen og Maria Guldbrandt, 8. B

Snullik’s Data

Alt indenfor tryksager
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk . www.snulliksdata.dk
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Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres.
Tilbud gives uden forbindende.
Snedker
Erik Skov Jensen
Serupsvej 18
7150 Barrit
Tlf. 75 69 10 11

VINDUER
DØRE
PORTE
TRAPPER
MØBLER

Juelsminde

VVS & BLIK ApS
Aut. VVS-installatør Leif K. Pedersen
Klakringsvej 43, 7130 Juelsminde

75 69 44 99
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Barrit-Vrigsted Pensionistforenings Bankospil – 2013
Søndag d. 27. oktober havde Barrit-Vrigsted Pensionistforening sit årlige
bankospil i Sogne-gården. Der var mødt rigtig mange op for at deltage og der
var hele eftermiddagen en god stemning med masser af snak i pausen, hvor der
var mulighed for at købe drikkevarer. Mange gik hjem med en eller flere af de
gode sponsorgaver, som byens og omegnens virksomheder og handlende
generøst havde stillet til rådighed.
Vi siger alle – både deltagere og navnlig sponsorer – tak for opbakningen.
Det er med til, at vi kan holde andre arrangementer for lokale pensionister.
Med venlig hilsen
Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Sydbank
Vin med Smag
Ingvar Bi maskinstation
Hornsyld Bilcenter
XL-Byg Juelsminde
Superbrugsen Juelsminde
Odd K
Blomsteriet Juelsminde
Statoil Juelsminde
Korpo
Sydbank Juelsminde
Havecenter Juelsminde
Sydbank Hornsyld
Friis Optik
EDC Juelsminde
Spar Hornsyld

Vore sponsorer er
Spar Bråskov - nu Min Købmand
Nybolig
Haco
Hornsyld Slagter
Horsens Autoopretning
Barrit Mejeri
Arild Pedersen/Anders Pedersens
Maskinfabrik
Hornsyld Købmandsgaard
Honningmanden
Eslund Husreparation
Utoft Entrepenørforretning
Aarstiderne
Thile Frisørsalon
Down Under
Per Murer – Barrit Murerforretning
Fysion/Motionscenteret Julesminde
Marianne Dickmeier
Barrit Autocenter
Nykredit

Støt vore sponsorer De støtter os!
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Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.
Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.
Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.
Pris pr. time: 250 kr. + moms og maskiner

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

v/ Bente Poulsen
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

Ved Ib Laursen, Barrit Langgade 127 B
Tlf.: 75691589 el. Mobil : 22950652

Vrigsted Maskinstation
Markarbejde
Anlægsarbejde
Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

En smutvej
til et nyt
køkken...

KL BYG - www.kl-byg.dk - info@kl-byg.dk
Barrit Langgade 192, 7150 Barrit - Tlf. 4011 1292

IK Auto Juelsminde, Juelsgade 24, 7130 Juelsminde, tlf.: 75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk
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Korpo massage
Takker hermed for en super god opbakning de første to mdr. som ”ny” massør i
byen.
Der bliver fra d. 1/11 – 2013 nye priser i Korpo.
Der udstedes GAVEKORT (Julegave ide, værtindegave, mors dags gave, fars
dags gave…) Der kan købes 5 turs kort med rabat, vælg frit mellem de
forskellige behandlinger. Der kan oprettes firma ordninger, tilpasset jeres
behov.
Som noget nyt tilbyder jeg ”PIGE HYGGE AFTENER” hos KORPO eller
hjemme hos dig, der kunne tænke sig at invitere MAX. 4 andre til en hygge
aften.
Hver enkelt kan vælge mellem: 20 min. ansigt/hårbunds massage – 20 min.
nakke/skuldre massage – 20 min. fingre/arm massage eller 20 min. fod/ben
massage.
Derudover kan de, der ikke får massage hygge sig med fodbade og ansigtsmasker og hygge med kaffe/te og lidt godt til ganen . Kom og prøv en
hyggelig aften hos Korpo med veninderne til 130,- kr. pr. mand.
HUSK: Jeg har ingen DANKORT terminal, husk derfor kontanter.
P – hold venligst ude ved vejen så indkørslen ikke bliver spærret.
På forhånd GLÆDELIG JUL til alle.
Mvh.
Korpo Massage
Charlotte Røgen – Barrit Langgade 48 – Mobil 29 73 75 21
Følg med i hvad der sker i Korpo, find mig på www.korpo.dk eller på
Facebook og bliv venner med Korpo.
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com
Vi fortsætter med at samle jernskrot ind.
Det har været en stor succes. Det hjalp godt på
økonomien i Barrit-Vrigsted Nyt, og det blev også
til lidt tiltrængt i kirkeskoven.
Vi kan også bruge hårde hvidevarer af metal.
(Ikke fryse- og køleskabe).
Kan afleveres ved Serupsvej 1, Breth eller afhentes
af Karl.
Ring 75 69 10 09

Brændesalg

v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk

14

GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Flemming N. Thomsen
Vævergade 23, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1439
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 2920 1647
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Poul Christensen
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1143
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2129 1068
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

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.
15
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Gudstjenesteliste for november, december og januar
Søndag den 10. november
24. søndag efter trinitatis
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 10.30: Margrethe Winther

Søndag den 17. november
25. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30: sansegudstjeneste
Barrit: Ingen

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30: med babysalmesang

Søndag den 1. december
1. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30: familiegudstjeneste
Barrit: ingen

Søndag den 8. december
2. søndag i advent
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30: Margrethe Winther

Søndag den 15. december
3. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30: Barrit Kirkes kor
Barrit: ingen

Søndag den 22. december
4. søndag i advent
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 19.00: stillegudstjeneste

Tirsdag den 24. december
Juleaftensdag
Vrigsted kl. 14.30
Barrit kl. 11 – 13 - 16

Onsdag den 25. december
Juledag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 29. december
Julesøndag
Gåtur fra Barrit Kirke kl. 14.
Efterfølgende spiser vi suppe.

Tirsdag den 31. december
Nytårsaftensdag
Vrigsted kl. 15.30
Barrit kl. 14.00

Søndag den 5. januar
Helligtrekongers søndag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 12. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30: gospel med konfirmander

Søndag den 19. januar
2. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen
16
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Søndag den 26. januar
3. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 – Poul Erik Sørensen

Søndag den 2. februar
4. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted kl. 10.30 - kyndelmisse
Barrit: ingen

Børnegudstjeneste med fællesspisning
Onsdag den 28. november klokken 17.00 i Barrit Kirke
Vi mødes i kirken klokken 17.00 til en kort gudstjeneste og
spiser efterfølgende (ca. 17.30) sammen.
Kom og vær med!

Julekoncert
Tirsdag den 17. december kl. 19 i Barrit Kirke

Ole Jørgensen & Gospel D’Light
Der spilles op til en rigtig familie-julekoncert, med alt hvad en julekoncert skal
byde på, når Ole Jørgensen og Gospel D’Light synger julen ind.
Hør sange som: Silent Night/Glade Jul - Det kimer nu til julefest - Nu tændes 1000
julelys - Go tell it on the Mountain - Jesus what a wonderful child - Joy to the world
- Dejlig er Jorden og mange flere…
En lækker ”gryderet” af juleklassikere, julesalmer, gospel, musicals m.m.
Det hele leveres i en pakke af energi, stemning, harmoniske arrangementer og
hygge – en koncert for hele familien.
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Stillegudstjeneste i Barrit Kirke den 22. december kl. 19.00
En anderledes gudstjeneste med fokus på lys, bøn og stilhed.
Stillegudstjeneste rummer, som ordet siger, en stilhed, som mennesker har delt
med hinanden siden oldkirkens dage. Der er ikke mindre brug for den i dag,
hvor livet er mere hektisk og
informationsmængden større end nogensinde før. Kirkerummet indbyder til ro,
fred, nærvær og fordybelse, og stillegudstjenestens struktur og indhold forsøger
at understøtte dette.
Stillegudstjeneste er anderledes end den almindelige gudstjeneste, som er
ordrig. Ved stillegudstjenesten er der ingen prædiken, men i stedet ca. 10
minutters stilhed, hvor man kan bede en bøn for mennesker, der har brug for
det. Bede en bøn for menneskeheden, reflektere over en af bibelteksterne eller
over en salme eller bare være stille.
Flere elementer fra den almindelige gudstjeneste indgår, så som tekstlæsning,
bøn, salmesang og nadver.

Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste
Barrit Kirke klokken 11.00
Igen i år vil vi lave en børne- og familiegudstjeneste
juleaftensdag klokken 11.00 i Barrit Kirke. Det bliver en
gudstjeneste på børnenes præmisser. Barrit Kirkes
børnekor medvirker.
Børn er selvfølgelig også velkomne til de ”almindelige” gudstjenester klokken
13.00 og 16.00 ligesom alle voksne og barnlige sjæle er velkomne til børne- og
familiegudstjenesten.
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Gåtur fra Barrit Kirke
Søndag den 29. december klokken 14.00
Vi mødes ved kirken og går en tur sammen i
vintervejret. Efter gåturen spiser vi varm suppe.
Alle er velkomne!

Gudstjeneste nytårsaftensdag
I Barrit Kirke klokken 14.00 og i Vrigsted Kirke klokken 15.30
Der er nytårs-gudstjeneste den 31. december om
eftermiddagen i stedet for den 1. januar. Efter
gudstjenesterne vil vi ønske hinanden et godt nytår med
champagne og kransekage.
Alle er velkomne!

Gospelgudstjeneste
Søndag den 12. januar kl. 10.30 i Barrit Kirke
Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, hvor
der er fokus på sang, intensitet og nærvær.
Kom og vær med!
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Kyndelmissegudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 2. februar kl. 10.30
Den 2. februar afholdes en stemningsfuld lysgudstjeneste i Vrigsted kirke. Her
ca. fyrre dage efter jul tager vi den gamle tradition op og fejrer, at lyset er
kommet til verden for at fordrive mørket. Derfor vil hele gudstjenesten være
bygget op omkring lyset og læsninger om lyset.
Når vi i vores kirke fejrer kyndelmisse, lægger vi vægt på, at den er som et
genskin af julen. I julen hører vi om lyset, der sprænger mørket, oplyser ethvert
menneske og viser os nåden og sandheden. Det er der god mening i at blive
mindet om midt i den lange og mørke vinter, hvor længslen efter lys og varme
er størst. Vel er vinteren nu streng, men foråret er på vej!
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Den Positive Vinkel

Så lykkedes det!
Barrit får en ny børnehave efter flere års forberedelse og et godt og konstruktivt samarbejde, af en stor gruppe mennesker i og omkring børnehaven og
skolen. En gruppe af positive og optimistiske personer, som aldrig opgav håbet
om en ny børnehave i Barrit. - Og nu kommer den så!!
Det byggeudvalg, som blev nedsat af Børne og Ungeudvalget i Hedensted
Kommune for snart to år siden, fik lavet en rigtig god og spændende helhedsplan for en ny børnehave. En plan som indebærer, at den nye børnehave
bliver bygget sammen med skolen.
Byggeudvalget har netop afholdt sit første møde, efter at have været sat på
vågeblus i et års tid. Vi påbegynder byggeriet til foråret.
Det planlagte byggeri vil være med til at skabe endnu bedre sammenhæng
mellem børnehave og skole. Det vil fremtidssikre vores lokalområde mange år
frem i tiden, hvad angår børnehave og skole.
Vi har rigtig mange gode arbejdspladser i Barrit. Der er gode byggegrunde,
ikke langt til skov og strand, samt et godt foreningsliv med mange frivillige,
som yder en stor indsats for vores lokalsamfund.
Jeg håber og tror, at det nye byggeri ved skolen, vil være med til at give et løft,
hvad angår hussalg og tilflytning til Barrit skoledistrikt.
Hilsen
Lars Poulsen
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING

Skov og Havecenter

v. Mads & Nikolaj Lyse Hansen

ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

Autoriseret

forhandler
Odelsgade 57
7130 Juelsminde
Tlf.: 75694205
www.skovoghavecenter.dk

Fakkegravvej 23 - 7140
Stouby
Tlf. 75 89 70 72
Mobil: Mads 22 38 34 44

HORNSYLD EL ApS

Vi har også en idræt for dig...

Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Læs mere på www.barritgif.dk
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Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening: Vi har fået ny hjemmeside! –
eller ”Hva’ nøt ær’et te?”
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening (BVLF) har fået ny hjemmeside. Den
er betalt af Hedensted Kommunes Kulturudviklingspulje, og samtidig fik vi
også penge til et program, der kan gøre arkivets registrering af arkivalier og
billeder synlige på internettet. Så når man savner information om en person, en
forening, en virksomhed eller en begivenhed i lokalområdet, så kan man
begynde undersøgelsen hjemmefra ved at gå ind på lokalarkivets hjemmeside:
www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk
Det er sagt: Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner
sig ikke til at forme fremtiden.
Det er også sagt: Du skal mindes fortiden, leve i nuet og tænke på fremtiden!
Det er talemåder, som vi i BVLF virkelig kan gå ind for. Vort fokus er naturligt
på fortiden; men faldgruben er, at man bliver hængende i fortiden og aldrig
kommer videre. Hvad er fortiden værd, hvis ikke den bruges til noget?
For det er også sagt: At der er ikke meget fremtid i at bruge nutiden på at
gruble over fortiden!
Udsagnene er modsætningsfyldte, men har alligevel noget centralt at sige om
formålet med en lokalhistorisk forening. Som en forening der arbejder med
kulturarv har vi fokus på fortiden; men vi skal også sikre at de informationer,
vi har om fortiden, er tilgængelige og relevante for nutidens mennesker i deres
forsøg på at forme fremtiden.
Det er det stadige spørgsmål, når vi står med et dokument, en protokol eller et
billede: ”Hvem kan nogensinde være interesseret i de informationer, der kan
læses ud af dette arkivalie?” Hvis svaret er ”ingen” bliver det kasseret. Alt
andet gemmes og registreres, så den tænkte ”nogen” engang vil kunne finde
det.
I denne proces er den nye hjemmeside et vigtigt værktøj. Det er ikke nok at
indsamle, registrere og bevare tingene, for hvis ikke de formidles, er der ingen,
der ved, at der er noget at finde.
Hjemmeside, bilorienteringsløb, arrangementer og udstillinger. Det kræver
støtte, økonomi og folk der kommer med ting eller fortællinger, der er værd at
gemme. Det kræver et samspil mellem mennesker, der fortæller os noget om,
hvad de finder væsentligt – og så fortæller os, når vi har opfattet et sagsforhold
forkert. Vi ved jo ikke alt, og forstår endnu mindre.
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING
Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL
Kontakt os næste gang
- det betaler sig
BARRIT
INDUSTRILAKERING
-altid
TLF.
en telefon
samtale værd ...................... 75 69 18 25
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Mobil: 40 18 86 31

Div. reperationer

/
Klargøring til syn

Industrivej
S p e t t r u p v e29
j 5 •• 8723
8 7 2 2 HHornsyld
e d e n s t e d •• E-mail:
E - m a i l : rtkauto@mail.dk
rtkauto@mail.dk

Biltlf. 40 43 56 61

/

Tlf. 75 69 15 62

www.rtkauto.dk

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

/

Per Z. Jensen

/

RTK AUTO

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

/ Service

Registreret firma til montering af

/

v/Rene Theill Kristensen

Murer- og betonarbejde

VÆR KS T ED:

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

KØB • SALG • BYTTE

BØGESKOVVEJEN
1 Glud
Sønderbakken 21,
GRAMRODE
7130 JUELSMINDE
7130 Juelsminde
TLF. 75 69 40*22
Tlf. 75683200
www.mkel.dk
www.lm-el.dk

Vi er dog overbeviste om at grundlaget for fremtidsplanerne må være viden om
fortiden. Hvordan skal man finde vej, hvis ikke der findes et kort – et arkivalie,
der måske mest består af hvide pletter, men dog giver hints om
valgmuligheder.
For det er også sagt: Hvis ikke du ved, hvor du vil hen, så er det også lige
meget i hvilken retning du går!
Uden viden om fortiden bliver spillet om fremtiden afgjort af tilfældigheder;
men i dette spil skal man ikke kun lade sig styre af fortiden. Det er ikke altid, at
den information, der tilbydes, kan bruges i den foreliggende situation. Det vi
kan gøre i BVLF er at gøre det let at konsultere fortiden. Og vi kan forsøge at
kaste noget ud over arkivets mure, og se hvordan det modtages. Det forsøger vi
bl.a. med vores nye hjemmeside.
Når alt dét er sagt, så er realiteterne også, at lokalarkivets arbejde kræver
penge, menneskeligt nærvær og tid. Så allerbagerst på hjemmesiden – længst
til højre på menulinjen og længst nede i ”rullegardinet” findes en mulighed for
at melde sig ind i foreningen, så kan man støtte dem, der har meget af det
sidste, men mangler det første. Så opstår der måske også noget af det i midten!
Du kan også bare kontakte formanden på tlf. 22 99 55 97.
Med venlig hilsen fra Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
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Vi udfører alt indenfor:
Jord, Dræn, Belægning og
Støbearbejde.
Vi er også klar til vinterens
strabadser med snerydning samt
saltning/grusning
Kontakt Lars Østergaard på:
Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit. Tlf.: 22700567. bef@brethentreprenoer.dk

Klakring Autolakering
Gammelgårdsvej, Klakring
7130 Juelsminde
Tlf.: 75 69 38 62
steen@autolak.dk
www.autolak.dk

Reparation af alle bilmærker
Service og Skadecenter
www. klakringauto.dk

Juelsminde

Tlf.: 75693392
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Konkurrence
Vi har sendt vores fotograf ud i lokalområdet for at tage nogle billeder af de
mange flotte bygninger og steder, som vi har lige omkring os. Desværre har
han ikke fået stillet skarpt, da han tog billedet, så det er en smule uskarpt…
Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han har været henne for
at tage dette billede

Send os dit svar med navnet på stedet på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller som
brev til en af os i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 15. januar 2014.
Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive
offentliggjort i næste nummer af bladet og på vores side på Facebook.
Vinderen får en gave i form af et gavekort til Juelsminde Handelsstandsforening på 200,00 kr.
God fornøjelse!
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730
HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

MASKINFABRIKKEN
Dit lokale trykkeri
tilbyderKLAKRING ApS

HACO
Her
er
plads til
din
annonce

Barrit Langgade 97 . 7150 Barrit
v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen
Telf. 75 69 17 33 . Fax 75 69 13 10
Alt i digitaltryk og offsettryk
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
Fabrikation af røggas- og materialespjæld
Dekorering af bilersamt
og vinduer
RENOVERING
flanger efter opgave
VINDUER & DØRE
Fotoplot
! Klippeopgaver
..... 3000 x 20 mm
! CNCALT
Karruseldrejebænk
I TAGARBEJDE
! Stanseopgaver .................. 160 T
m/roterende værktøj... ø2000 mm
Fakkegravvej 23 . 7140
Stouby
! CNC-drejning
.. ø600 x 1200 mm
! Karruseldrejebænk
.... ø2500
mm
Fotografering
! CNC-bearbejdningscenter
! CNC-drejning ... ø600 x 1200 mm
Tlf. 75 89 70 72
m/paletteveksler .. 600 x 400 mm
! CNC Karruseldrejebænk
Skilte
Mads mobil:
22 38
34 44 mm
! CNC-borearbejde:
m/roterende
værktøj
.. ø4000
Nikolaj mobil: 22
38EN
49287/288
49
Flager/rondeller ......... ø4200 mm
! Certifikatsvejsere
......
Indhent
uforbindende
tilbud
Y/X
...................
2300 x 8000
mm
Sort ........................... martr.gr. 01
! CNC KarruselRustfri ....................... martr.gr. 11
drejebænk
.................
ø1600
mm
!
Konstruktionsopgaver
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
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Byfestens bilorienteringsløb
Årets bilorienteringsløb gik rundt til steder, hvor der har været en
dagligvareforretning – en købmand eller en brugsforening. Ud over at finde
vej, blev deltagerne præsenteret for opgaver, der har relation til emnet
”dagligvareforretning” – f.eks. en huskeopgave (15 billeder af dagligvarer
vises i 30 sekunder. Husk det! Lav en liste), prisopgaver (hvornår kostede
forskellige dagligvare disse priser, eller udfyld en tipskupon, hvor man gætter
på hvad forskellige dagligvarer kostede i 1991), viden (hvad blev dagligvaren
”cikorie” brugt til?), en praktisk opgave (lav en ”professionel” indpakning af
en kasse), lokal viden (hvornår lukkede nogle nærmere angivne
dagligvareforretninger?) osv.
Det er opgaveløsningen, der kan gøre et hold til vindere. I år var der 2 hold på
en delt 1.-plads: Kaj Troelsens hold og Frank Bækgårds hold skarpt forfulgt af
Hanne Røjkjærs hold.
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har stået for bilorienteringsløbet under byfesten de
sidste 4 år, så man kan efterhånden kalde det en tradition. Selv om deltagerantallet har været støt stigende fra 10 til 15 biler med ca. 3 personer i hver bil,
så er det jo stadig en meget lille del af Barrits befolkning, der har været med på
et af disse fantastiske, smukke, lærerige og oplevelsesfyldte arrangementer, så
vi vil gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om konceptet bag
bilorienteringsløbet – måske får flere lyst til at være med næste år.
Hvert år udvælger vi et tema for løbet. Det første år var det Barrit-Vrigsteds
kornmøller. Deltagerne fik udleveret et kort, hvor man kunne se møllernes
placering. På de fleste af stederne var der en levende post, der havde
oplysninger om møllens historie og en opgave til holdet, der havde noget med
korn og mel at gøre. Skabelonen med et kort og bemandede poster med
oplysninger og opgaver er blevet fastholdt. Vedrørende opgaverne kan, fra det
første år, nævnes: 25 bageredskaber blev fremvist i ½ minut ved en af posterne.
Efterfølgende skulle deltagerne nævne så mange, som de kunne huske. Det er
en type opgave, der gør det til en rigtig god idé at have børn med på holdet!
Men for at kunne huske skal man vide, hvad tingene hedder, og der er det en
lige så god idé at have både forældre og bedsteforældre med på holdet – når det
nu er lokalarkivet, der stiller opgaven.
På samme måde har vi de følgende år haft temaer om:
 Barrit-Vrigsteds samlingssteder – forsamlingshuse og kroer. Vi
genoplivede bl.a. Barrit Kros for længst nedlagte udendørs keglebane for
en enkelt aften.
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 Barrit-Vrigsteds smedjer. Hvem skulle have troet, at der har været 13
smedjer i Barrit-Vrigsted-området? Og hvad er det nu lige en normal
ambolt vejer, og hvor lang tid tager det at sko en hest på alle 4 hove?
 I år var det så Barrit-Vrigsteds dagligvareforretninger. Efter Barritskovby Brugsforenings lukning er de jo alle blevet historie; men vi har
oplysninger om 15 købmænd og brugsforeninger i Barrit-Vrigstedområdet.
Mange deltagere vender tilbage år efter år, så der må jo være kvaliteter i
arrangementet. Om det er de skønne partier i det lokalområde, som man
bliver ledt rundt i, om det er konkurrencemomentet, om det er interessen for
de lokale historier eller det hyggelige samvær generationerne imellem, der
er den afgørende kvalitet, er ikke til at sige. Men uanset motivet, så er det
en rigtig god idé at have både familiens 7-årige og 70-årige med i bilen, når
der skal løses opgaver! Vi prøver virkelig at gøre løbet til et ”familieløb”.
For lokalarkivet er aftenen en hyggelig, spændende og givende oplevelse. Vi
får afprøvet lokalarkivets informationer og hvert år får vi både suppleret og
rettet vore informationer. F.eks. havde vi til postoplysningerne ved
Barritskovby Brugsforening brugt et billede, som viste sig slet ikke at være
fra Barrit-Vrigsted-området. Det er jo også en værdifuld erfaring!
Bilorienteringsløbet er faktisk en win-win-situation, for selv når nogen
fejler, bliver alle klogere og har en positiv oplevelse ud af det. Vi glæder os
allerede til næste års arrangement. Hvad bliver temaet? Det er en
hemmelighed!
Karsten Bjerreskov
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
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 Hytteforening
Barrit Pigeklub 2013
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Vandværk
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Frederik Klærke
Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Ida Balzer Iversen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Elvin Kristiansen
Johnny Nielsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Johnny Nielsen
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Bent Rørbye
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen
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75 69 15 38
75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
75 69 15 66
75 69 13 20
75 69 13 56
75 69 15 73
75 69 14 39
75 69 11 66
75 69 18 16
40 78 12 82
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 99 55 97
40 40 08 80
51 50 88 97
60 91 44 20
75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 15 66
75 69 10 92
20 81 71 46
23 47 17 19
75 69 11 66
75 69 11 62
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20

Transportsnegle

Snegle til alle formål. Transportsnegle - stokersnegle
- blandesnegle samt jordbor i alle gænse størrelser.
Løse sneglevindinger: Højre eller venstresnoede i alm. stål, rustfrit eller syrefast,
varmefast eller slidbestandigt stål.
Diametre fra Ø 50 mm til Ø 2000 mm.
Færdige transportanlæg, løse snegle samt
løse sneglevindinger efter Deres ønske.

STÅLPROFILER
KLIPNING OG KANTBUKNING
fremstilles efter opgave og Kapacitet: Klipning 10 X 3000 mm
i dimensioner efter ønske.
Kantbukning: Max. længde
4000 mm - tryk 200 tons.
KOPISKÆRING
Æ
på fotoelektrisk styret flammeskæremaskine med 4 brændere.

ANDERS PEDERSEN

- mere end 35 års erfaring
med fremstilling af snegle

MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S

DK 7150 BARRIT DANMARK

TLF. 75 69 10 10 . TELEFAX 75 69 17 17

Dyrlægen i Stouby

BARRIT
MEJERI’S

OSTE-UDSALG

Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Dyrlæge Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk
Tlf.: 61 41 65 19
Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale
Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00

Tryk: Snullik’s
32Data, tlf. 27517078

