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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 24.02.2014
UDKOMMER UGE 11
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
Så er vi startet på et nyt år og vi skal nu vænne os til at skrive 2014 sidst i
datoen. Et nyt år kan også være starten på noget nyt, noget anderledes eller
ændring af noget igangværende…
I bestyrelsen vi vil bare gerne fortsætte den linje, som vi allerede er godt i gang
med. En linje, som vi kun kan fortsætte med de indlæg og artikler, som I sender
ind til bladet. Det kan vi heldigvis konstatere, at det også gælder i dette blad.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget en flot solskins dag,
hvor træer og marker var smukt dækket af et fint lag nyfalden sne. Vi må dog
indrømme, at vi har (ligesom de så tit gør i fjernsynet) snydt, da billedet er
taget i foråret 2013. Vi har i denne vinter ikke haft sne længe nok til at kunne
nå at tage et nyere billede. Det lille billede er taget i Barrit Kirke i december,
hvor der var arrangeret gospel koncert. Desværre kan vi ikke bringe lyd i billedet, men det var en stor oplevelse at høre en flok glade gospel sangere og en
fyldt kirke synge julesange og salmer sammen.
I sidste nummer havde vi planlagt en ny konkurrence til jer. Vores fotograf
havde været ude og tage et billede, som desværre var blevet en smule uskarpt.
Måske var opgaven for svær, vi har i hvert fald ikke modtaget ret mange rigtige
besvarelser. Men den heldige vinder er Michael Hjort Knudsen. Vi har en ny
konkurrence i denne udgave med endnu et uskarpt billede, som vi gerne vil
have hjælp til at sætte navn på. Præmien denne gang er 2 stk. billetter til Barrit
& Omegns Halfest lørdag d. 8. marts 2014 i BKI.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Anne Sophie Krog Pedersen. 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.
Vi er desværre blevet kontaktet af Karl Rasmussen, da han ikke længere har
mulighed for at tage imod skrot på grund af alder og helbred. Han har i flere år
samlet skrot og givet beløbet for det indsamlede til BV-Nyt. Der er blevet afleveret et stort kølefryseskab hos ham, som han ikke lovligt kan komme af
med. Vedkommende, der har afleveret det hos Karl, bedes snarest muligt få det
fjernet igen. Hvis der er andre, der har tid, lyst og ikke mindst plads til at samle
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skrot, så hører vi meget gerne fra jer. Det er ikke en betingelse, at pengene fra
det indsamlede skal gå til BV-Nyt.
I et indlæg i bladet bliver der opfordret til at tale sammen for at få et velfungerende byliv og samfund og det kan vi kun bifalde. Men der er desværre i samme indlæg nogle negative udtalelser og holdninger. Det er alle folks ret at have
en holdning til, hvad der sker i lokalsamfundet og give sin mening til kende.
Men vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til, at man tager den kommunikation ansigt til ansigt med de involverede personer/parter i stedet for få den
frem i skriftlig form eller gennem tredje person.

Fredagsklubben
Det var med stor glæde, da Fredagsklubben i Barrit d. 7. december 2013 fik
overrakt en check pålydende kr. 5000 fra
JUELSMINDEEGNENS Y´s MEN´S CLUB
Pengene vil blandt andet blive brugt til at tilføre nyt inventar i klubbens lokaler, samt nye spil mm.

4

4

HALFEST
Barrit Gymnastik & Idrætsforening og Byfest Udvalget vil igen gerne invitere
til Halfest i Barrit Kultur & Idrætscenter

LØRDAG D. 8. MARTS 2014 kl. 18.00
Lige siden sidste års fest har vi i udvalget glædet os til at kunne præsentere
dette års fest. Vi har sørget for den bedste musik og den bedste mad, så vi
håber, at I igen vil være med at skabe den perfekte feststemning.
Musikken bliver lige som sidste år leveret af Counters med sangerinde. Aftenens tre retters menu bliver igen leveret af Sejet Kro.
Prisen pr. person er kun 225,00 kr. Tilmelding er bindende og kan ske til tlf.:
75691783 eller 51267252 eller på mail: byfest@barritgif.dk senest søndag d. 2.
marts 2014. Der er også mulighed for at komme med til festen, selvom man
ikke kan deltage i spisningen, indgang fra kl. 22.00 er 50,00 kr.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller har noget godt på hjertet, kan
udvalget for Barrit & Omegns Byfest og Halbal i Barrit altid kontaktes på
byfest@barritgif.dk eller kontakt os på Facebook på vores side ”Barrit Byfest”.
Vi glæder os til igen at feste med jer.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
Ps. Vi tager naturligvis Dankort!
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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

Horsens
AutoSkadeCenter
Aps.

Kvalitetsvine til garagepriser

Vin Med Smag
Hvidvine, rosévine og rødvine
fra Frankrig og Spanien samt
russisk champagne

75 62 25 68 - 75 69 15 32 - 72 14 80 98

OBS: Ny adresse:
Vågøvej 8
8700 Horsens

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

www.VinMedSmag.dk
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Den positive Vinkel
”Brugsen er lukket” var nok nyheden, jeg hørte mest, mens jeg sidste år
var på udveksling i Argentina. Et år, hvor Barrit Langgade blev udskiftet
med Plaza Mayor, ÆØÅ med Ñ, løb med gang, hvor jeg gik fra det hyggelige
landsbysamfund i Barrit til at bo i hovedstaden i min provins, og hvor jeg
ikke længere var ”hende løberen fra Barrit” men i stedet ”blondinen fra
Danmark”.
Den 20. august pakkede jeg kufferten og tog ned til mañana-kulturen, som
nok blev en lidt større omvæltning, end jeg havde regnet med. Alligevel
havde jeg et fantastisk år i Argentina, hvor jeg lærte et nyt sprog, fik
venner fra hele verden, så en masse smukke steder og fik en anden kultur
helt tæt på.

Men når man er væk hjemmefra, kommer man også til at tænke over, hvor
man kommer fra, og på trods af, at jeg ikke fulgte meget med i, hvad der
skete i Danmark, hørte jeg alligevel lidt nyheder fra lille Barrit nu og da.

Og på trods af, at 2013 nok vil blive mest husket for, at brugsen lukkede,
synes jeg, at der er så meget andet positivt at fokusere på i Barrit, og som
beviser, at Barrit har alt det, som vi ønsker, landsbyen har; Vi fik en ny
bestyrelse i Barrit-Vrigsted-Nyt, som ikke kun har videreført bladet men
også taget en masse nye initiativer. Der blev oprettet en pigeklub, som i
dag har over 100 medlemmer, og sammen med 2 veninder fik jeg opstartet
et multiidrætshold for unge.
Og nu kommer næste skud på stammen så: ”Fællesskab på tværs”. Et
projekt, som er sat i gang af Helle Eglin og Rikke Mai, og som går ud på, at
alle skal føle sig velkomne i Barrit. Og
det er jeg sikker på, at vi gør, for
selvom Brugsen er lukket, synes jeg,
at alle de nye initiativer viser, at
Barrit er et sted, hvor initiativet og
viljen er stor nok til, at det kun er
fantasien, der sætter grænser!
Ha’ en god dag!
Anne Sophie

Min argentinske klasse
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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

FASTELAVNSFEST
Fredagsklubben i Barrit arrangerer fastelavnsfest for børn og voksne.
Så kom og vær med til en hyggelig dag i BKI centeret,
Søndag d. 2. marts 2014, kl. 14.00 – 16.00
Voksne kr. 35.(Tøndeslagning, kaffe og 1. fastelavnsbolle)
Børn: kr. 35.(Tøndeslagning, saft og 1 fastelavnsbolle)
Fastelavnsfesten starter med
fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke kl.13, så tag dit udklædningstøj på og kom
og vær med til fastelavnsgudstjeneste for børn i Barrit Kirke.
Efter gudstjenesten følges man ad til fastelavnsfesten i BKI som begynder
kl.14.00
HUSK at komme udklædt, også gerne de voksne

Tilmelding til fastelavnsfest i BKI til Rikke Hermansen tlf. 26602416 eller
rch30@hotmail.com
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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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Hejsa Piger.
Tak for en skøn 1 års fødselsdag i pigeklubben d. 15. januar med spændende
foredrag og LAGKAGER...

Næste arrangement er modeshows i RYSZ. Send mig en SMS på 40 78 12 82.
Med hvilken aften du ønsker at deltage, du kan vælge mellem d. 27 marts eller
d. 1. april. Det starter kl 18.30, og der vil være 20 % rabat denne aften + flotte
præmier, der udloddes på indgangs nr. som modtages ved indgangen.
Arrangementet er gratis.
D. 7. maj får vi i pigeklubben besøg af en spændende mand, der skal fortælle
os om " sygehus klovn' ene"
HUSK indbetaling 100 kr. til år 2014 på konto 6847 0000119337 HUSK navn
på indbetaler.
Jeg vil gerne takke for det først fantastiske år i Barrit Pigeklub 2013...og
glæder mig til endnu et spændende år...
Er du ikke blevet medlem endnu..? Så send mig en SMS på 40 78 12 82..
Kærlig hilsen Tina Bruun, Barrit Pigeklub 2013.
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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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Generalforsamling ii Fredagsklubben
Fredagsklubben ii Barrit
Barrit
Generalforsamling
Onsdag
februar 2014
2014 kl.
mødelokale
Onsdag
d. d.26.
26. februar
kl.19.00
19.00i BKI
i BKI
mødelokale
Godkendelse af dagsorden
̘̘ Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning

̘̘ Formandens beretning

Regnskab

̘̘ Regnskab

Behandling af indkomne forslag

̘̘ Behandling af indkomne forslag

Behandling og godkendelse af budget

̘̘ Behandling og godkendelse af budget

Valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af ny bestyrelse

̘̘ Valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af ny bestyrelse

Eventuelt

̘̘ Eventuelt

Indkomne ændringer eller forslag sendes til kasserer Rikke Hermansen
Inden 8 dage
før generalforsamlingen.
Indkomne
ændringer
eller forslag sendes til kasserer Rikke Hermansen
Af hensyn
vil vi gerne have man tilmelder sig til Rikke
Inden
8 dagetil
førforplejning
generalforsamlingen.
Af
hensyn til forplejning
vil vieller
gerne
have man tilmelder siginden
til Rikke
Hermansen på
Hermansen
på 26602416
rch30@hotmail.com
generalforsamlingen.
26602416 eller rch30@hotmail.com inden generalforsamlingen.

Generalforsamling
Barrit-Vrigsted pensionistforening afholder ordinær generalforsamling,
onsdag den 12. marts 2014 kl. 14.00 i Barrithus. Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreningen giver kaffe. Efter generalforsamlingen slutter vi med bankospil.
Vel mødt.
Bestyrelsen
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com
Hornsyld Bilcenter
– Lad os servicere din bil

Hornsyld Bilcenter ApS

v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld

Hornsyld Industrivej 1 • 8783 Hornsyld
Tlf. 7568 7611 • www.hornsyldbilcenter.dk

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk

Brændesalg

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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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. 2945 6039
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.
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Gudstjenesteliste for februar og marts

Søndag den 9. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 – Fin Petersen

Søndag den 16. februar
Septuagesima
Vrigsted: ingen - der henvises til gudstjeneste
Barrit: ingen – i nabokirkerne

Søndag den 23. februar
Seksagesima
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 2. marts
Fastelavn
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 13.00 - fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 9. marts
1. søndag i fasten
Vrigsted kl. 19.00 - stillegudstjeneste
Barrit: ingen

Søndag den 16. marts
2. søndag i fasten
Vrigsted kl. 10.30 - børnekor
Barrit: ingen

Søndag den 23. marts
3. søndag i fasten
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 30. marts
Midfaste
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Fastelavnsgudstjeneste for børn i Barrit Kirke
søndag den 2. marts kl. 13.00
Klæd dig ud og kom og vær med til børne-fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke
søndag den 2. marts klokken 13.00.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i BKI.
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Babysalmesang
Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke
Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man
mødes om at synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at
man kan have fornøjelsen af at være sammen med andre trætte og
glade forældre. Man behøver på ingen måde være en stjerne til at
synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i kirke – det
handler om at være sammen med sit barn.
Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te.

Vi mødes følgende onsdage klokken 10.00
Onsdag den 12. marts

Onsdag den 2. april

Onsdag den 19. marts

Onsdag den 9. april

Onsdag den 26. marts

Onsdag den 16. april

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail
rm@km.dk

Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp
Søndag d. 9. marts 2014 er Barrit kirke med i den store
landsdækkende sogneindsamling for folkekirkens nødhjælp –
kampen mod sult.
I den forbindelse vil vi gerne spørge, om der er nogen i Barrit, som vil hjælpe
os som indsamlere. Indsamlingen foregår fra kl. 10.30-13.30.
Oplysninger og tilmelding hos Flemming Thomsen mob.: 29 84 29 79.
Barrit Menighedsråd
17
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Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke den 9. marts 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.

Menighedsrådsmøder i Barrit.
Menighedsrådsmøderne foregår i 2014 i Barrit præstegårds konfirmandstue.
Møderne er offentlige, så enhver er velkommen til at komme og lytte med.
Dagsorden ophænges i kirkens våbenhus ca. fem hverdage inden mødet og
referater ligger tilgængelige i Rudolfhus/hos graveren. Planlagte mødedatoer
er: tirsdag d. 11. marts og tirsdag d. 8. april.
Barrit Menighedsråd
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Målaktievinder 2013
Der er i den forgangne sæson udtrukket følgende vinder af gavekort:
Peder Helstrup

Klaus Hartmann

Sofie Larsen

Charlotte Schwartz

Arild Pedersen

Hans Kofod

Tommy Helstrup

Per Zacho Jensen

Niels Lundsgård

Hanne B Kjerkegård

Gordon Skov

Lis Laursen

Mads Hansen

Poul Hartmann

Torben Nielsen

Lisbeth Revsbech

Poul Christensen

Mads Hansen

Hans Kjerkegård

Annelise Dam

Jeppe Helstrup

Christian Schrøder

Anni Steffensen

Tove Nielsen

John Nymann

Torben Hansen

Maria Fredskilde

Sofie Larsen

Anne Helstrup

Per Zacho Jensen

Lilly Troelsen

Ketty Brauner

Henrik Larsen

Henrik Dahm

Gunnar Hansen

Tommy Helstrup

Hans Henrik Christensen

Claus Gade

Hans Ole Nielsen

Sascha M. Mikkelsen

Asbjørn Krog Pedersen

Karina Winther

Torben Nielsen

Gudrun Helstrup

Benny Winther

Jan Hansen

Dorte Andersen

Karina Winther

De to hovedpræmier bliver traditionen tro udtrukket i pausen til Gymnastikopvisningen d. 16. marts 2014 i Barrit Kultur & Idrætscenter. I løbet af foråret starter salget af målaktier til denne sæson.
Barrit GIF’s Fodboldafdeling
19
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SØGES ------- SØGES
Trænere
Vi mangler trænere til indendørs fodbold til følgende hold:
4. kl. Drenge og 5.-6. kl. Drenge
Så har du lyst til at bruge nogle timer om ugen på nogle friske drenge, så henvend dig til:
Kampfordeler Hans Ole Nielsen, Stevnsvej 11, 7140 Stouby, tlf.: 40 73 41 81
eller mail: hon4y@hotmail.com
Barrit GIF’s Fodboldafdeling

Nyhed i Barrit
En flok ”unge” mennesker har taget initiativ til at starte en løbeklub i Barrit.
Der er i forvejen mange aktive løbere i Barrit og omegn og det er sjovere at
løbe flere sammen i forhold til at løbe helt alene. Derfor har de startet klubben.
Løbeklubben mødes hver søndag kl. 11.00 på parkeringspladsen ved Stenhøj
Strand, uanset vind og vejr. Det er op til de fremmødte, hvor langt de vil løbe
og hvor hurtigt. Der er også mulighed for at gå rundt i skoven.
Hvis du er interesseret, så mød op.

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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Slægtsforskeraftener
med

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
på

Barrit Skole
I Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening har vi planlagt 3 slægtsforskeraftener i foråret. De kommer til at foregå i Barrit Skoles lokaler omkring biblioteket.
Mandag d. 17/2 kl. 19-21: Tema: At komme i gang og at holde orden i optegnelserne.
Mandag d. 10/3 kl. 19-21: Tema: Slægtsforskning på internettet.
Mandag d. 31/3 kl. 19-21: Tema: Slægtsforskning i arkiverne.
Modellen er ”workshop”, hvor man efter et oplæg på ca. 20 min. går i gang
med at forske i egen slægt ved hjælp af tilgængelige informationskilder og med
hjælp fra lokalarkivet og andre fremmødte – alle inspirerer alle og alle hjælper
alle, der har behov for hjælp. Vi kan bruge lokalets computere og skolens
internetadgang til søgning af informationer på internettet.
Medbring – så vidt muligt – informationer om navn, fødselssted og fødselsdato
på en forfader/formoder, der er født før 1930 – gerne fødselsdata på flere. Vi
har jo 4 bedsteforældre og 8 oldeforældre, der hver for sig kunne være
udgangspunkt for vores undersøgelse af slægtens historie. Medbring også
bærbar computer og et lagermedie/USB-stick, hvis sådan noget haves.
Slægtsforskeraftenerne er gratis for medlemmer af Barrit-Vrigsted
Lokalhistoriske Forening og koster 100 kr. for ikke-medlemmer.
På foreningens og lokalarkivets vegne

Karsten Bjerreskov
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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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BLC

Barrit Lektiecafé
Ung i Barrit eller omegn?? Er du træt af at sidde alene hele søndagen med
lektierne, eller har du bare lyst til at være sammen med andre på din egen alder,
mens du laver dem? Få hjælp, hjælp eller bliv inspireret af andre til hyggelektiecafé i Barrit!
Vi ønsker at skabe et fællesskab på tværs og et sted, hvor unge kan mødes for
at have det sjovt sammen. Der er opstart søndag den 26. januar klokken 15 og
slutter af med sammen at lave gratis aftensmad ved 18-tiden, men du kan
komme og gå, som det passer dig.
- Søndag 26/1 kl 15-18

- Børnehaven Tjørnebo, Barrit Langgade 49.
- Unge fra 9. klasse til ungdomsuddannelser
- Gratis aftensmad

Har du lyst til at vide mere, kan du følge med på vores Facebook-side ”BLC”
https://www.facebook.com/barritlektiecafe eller kontakte Anna Andersen,
Mathilde Dahm, Henriette Friis eller Anne Sophie Krog (Mail:
annesophiekrog@hotmail.com)
Vi glæder os til at se dig!!
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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 •• 8783
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

Dagligvareforretninger i Barrit og Vrigsted sogne:
Bilorienteringsløbet under Byfesten 2013 gik rundt til steder, hvor der har
været en dagligvareforretning. Vi bringer i 2014 et udpluk af oplysningsarkene
fra turen rundt i sommerlandskabet. (Hvis der er rettelser eller supplerende
viden til artiklernes indhold, modtager vi meget gerne henvendelser).
Langagers Købmandsforretning, Høkervej 2, Over Barrit.
Det vides ikke om Jens Mortensen, der ejede Høkervej 2 fra 1905-1920, drev
købmandsforretning; men det gjorde den nye ejer, P. Langager, der blev
efterfulgt af sønnen, Aage Langager og dennes efterfølgere til ca. 1990. Lillian
Møller (1988-1993) var den sidste, der drev købmandsforretning på adressen.
Købmand Langager havde en Shell-benzinstander, der stod ud til Barrit
Langgade skråt overfor kroens Gulf-benzinstander.
Købmanden - eller hans børn - stod også for pasningen af andelsfrysehuset
”Over Barrit Fryseboks” på Barrit Langgade 24.
Aage Langager drev en rigtig gammel købmandsforretning med personlig
betjening over disken. Varerne blev målt op, pakket ind og omhyggeligt lagt i
kurv. Til jul blev børnene i byen inviteret med til at lave juleudstilling i
butikken og blev trakteret med kakao.
Ejere:
1905-1920: Jens Mortensen
1920-1940: Købmand P. Langager
1940-1940: Agnethe Langager (skifteretsattest)
1940-1968/69: Købmand Aage Langager
1968/69-1988: Købmand Egon Kristian Nielsen
1988-1993: Købmand Lillian Møller (Den sidste købmand i ejendommen).
1993Ejler Madsen fra Barrit Kro købte ejendommen og lavede den til
lejligheder, der kunne lejes som almindeligt lejemål - ”Barrit Kros
Anneks
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Karsten Bjerreskov

Langagers købmandsforretning, ca. 1955
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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 igen 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 nu 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 i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 24. februar 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 denne gang en gave i form af 2 billetter til Barrit & Omegns
Halfest til en værdi af 450,00 kr. i alt.
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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TEMPEL ELLER LEGEHUS?
Når jeg læser formanden for Barrit Kultur- & Idrætscenter Peter Overgaard´s
beretning på repræsentantskabsmødet i aprilnummeret af Barrit-Vrigsted Nyt,
får man det indtryk, at der skal ske et eller andet omkring BKI. Til en million
eller 3 – 5 millioner. Hvad så disse sidste 2 – 4 millioner så helt konkret skal
bruges på, er lidt uvist. Der tales også om, at det er svært at samarbejde og at
der er uenigheder med menighedsrådet. Ja det er klart, når man ikke inden sine
planer har taget kontakt til menighedsrådet. Og det er ikke sket i mine perioder,
på henholdsvis 14 og 7 år, som kasserer og menighedsrådsmedlem. Nu er det
sådan, at de faciliteter, der indeholdes i et nyt ”Rudolfhus” ikke kan placeres i
BKI, i skole eller i børnehave. Jeg har selv været med til at beslutte, at et
graverhus ved Barrit Kirke skal indeholde, først og fremmest
mandskabsfaciliteter, hvilket er et krav fra ”den fjerde statsmagt i Danmark”
Arbejdstilsynet. Beslutningen er truffet i det forrige menighedsråds regeringsperiode, hvor jeg selv havde sæde og var kasserer. De indledende øvelser om
mandskabsfaciliteter har i øvrigt stået på de sidste fjorten år, hvor jeg var
kasserer for menighedsrådet. Altså en meget gammel, men rigtig beslutning.
Også placeringsmæssigt, da personalet ikke kan bruge tid på, at vandre vejen
mellem BKI og kirken op til flere gange om dagen. ”Det nye Rudolfhus skal
også indeholde et graverkontor, fremtidig præstekontor, toiletfaciliteter med
handicaptoilet og et lokale til undervisning i forbindelse med præstens
konfirmand- og minikonfirmandundervisning. Lokalet skal også kunne bruges
til menighedsrådsmøder, kirkekaffe og mindre sammenkomster. Det har været
en bevidst beslutning i det forrige menighedsråd, at større arrangementer skulle
foregå i BKI´s mødelokale eller sognegård. For at signalere, at kirken var en
del af BKI og det kulturelle liv i byen. Jeg er ikke bekendt med, at der ændret
væsentligt på denne beslutning i det nye menighedsråd.
Jeg er også bekendt med, at der som en udløber af det af formanden omtalte
møde i Sognegården, er en gruppe under Barrit Lokalråd, der arbejder med
andre og større planer. Nemlig ” Barrit Universe” med en helt anden dags- og
størrelsesorden i økonomisk forstand. Omkring 22 – 28 millioner. Dette
”triumvirat, eller flere, har set sig lun på de midler, som er afsat af kirkens
ligningsmidler, på godt 3 millioner, plus indtægter ved salg af kirkens
/menighedens ejendom på Vejlevej. Det kan man bare ikke. Disse midler er
opsparet til et bestemt formål. Og indbetalt af kirkens egne midler. Og er
prohiberet (båndlagt) til dette bestemte formål og kan ikke frigives til andet
formål. Man kan slet ikke sammenligne de funktioner ”Rudolfhus” skal
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indeholde med Stouby Multihus. Jeg er i besiddelse af de tegninger af ”Barrit
Universe”, der er fremstillet af et konsulentfirma for et beløb af ca. 250.000.
Hvis Hedensted Kommune går økonomisk med i dette projekt, er man efter
min opfattelse ikke økonomisk ansvarlig. Jeg har selv, som formand for Skoleog Kulturudvalget i en ”gamle” Juelsminde Kommune, gang på gang været
med til at beskære budgetter. Så det er heller ikke noget nyt fænomen, når det
sker i forbindelse med budgetforlig. Jeg synes man skal være glad for, at
børnehaven i Barrit nu får et tiltrængt bygningsmæssigt løft. Skolen skulle
også, ifølge mine oplysninger være indblandet i ”Barrit Universe”. Der er altså
tre - fire forskellige interesse- grupper indblandet i ”Barrit Universe”. Det kan
blive svært, men ikke umuligt, at tale sig sammen om et fælles projekt, hvor
alle parter tilgodeses ligeligt. Jeg har allerede hørt, at skole og børnehave
alligevel ikke, på grund af organisationsinteresser, kan blive enige om fælles
ledelse. Samarbejde er en svær størrelse. Så meget mere, mener jeg, at det er
rigtig ærgerligt, at BKI´s formand farer frem med bål og brand mod Barrit
menighedsråd og personer der har sæde deri. På grund af penge, som tilhører
nogle andre!!
I stedet for at snakke om hvad de andre vil, skulle man hellere tale med
hinanden. Det er der aldrig nogen der er blevet dummere af. Selv jeg var til at
flytte med. I hvert fald da jeg var kommunalpolitiker. Så det er på med vanten.
Og lad være med at råbe til hinanden. Vi mangler virkelig, at vi bliver en hel
by. ”Den levende landsby”. Altså i virkeligheden. Det må og skal kunne lade
sig gøre. Det vil jeg ønske for Barrit i det nye år.
Ved en anden lejlighed kunne jeg godt få lyst til at fortælle Barrit Centralskole
og Sognegårdens historie, så de der ikke har boet i byen siden disse blev opført
i 1956, måske kunne få lidt mere indsigt og veneration for disse, for mig,
værdifulde bygninger, man ikke bare lige ændrer totalt. I hvert fald ikke uden
stor omhu og omtanke. Jeg ved vi lever i en anden tid end dengang, men jeg
synes det er vigtigt at kende, både sig egen og sine omgivelsers historie, for at
kunne leve og virke sammen i nutiden og fremtiden.
Godt Nytår.
Flemming Møller Pedersen
Bakkesvinget 36, Barrit
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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 Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Pigeklub 2013
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Havekreds
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

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

Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Elvin Kristiansen

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

Ellen Kristine Jørgensen
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

75 89 77 70
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
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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

