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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 23.02.2015
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. 25 27 73 33
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
Vi vil gerne ønske alle et godt nytår! Så har vi taget hul på endnu et nyt år og
vi forventer, at 2015 på mange måder bliver meget lig sidste år. Men vi ved
allerede nu, at der kommer til at ske nogle ændringer på et par områder…
Vi har på vores side på Facebook nu rundet 300 medlemmer. Det er vi utrolig
glade for, men vi er især glade for, at vores side bliver brugt til rigtig mange
forskellige ting. Det er rigtig dejligt. Dog vil vi endnu en gang gerne understrege, at vi ikke ønsker opslag i form af reklamer eller ting til salg. Siden er
primært til omtale af arrangementer, der skal foregå eller er foregået. Det kan
også være til oplysninger af forskellig art, efterlysninger og fremlysninger…
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget til juletræsfesten,
som Barrit GIF afholdt i Sognegården søndag d. 14. december 2014. Juletræet
stod klart, pænt pyntet, til at tage imod de mange mennesker, der deltog. Det
var en rigtig hyggelig eftermiddag og Sognegården var den helt perfekte ramme. Det lille billede er også taget til juletræsfesten, hvor nissemor og alle
hendes nissebørn har samlet børn og barnlige sjæle foran juletræet, fordi julemanden også lige lagde vejen forbi. Heldigvis havde han en stor sæk fyldt med
slikposer med, som han venligt delte ud til børnene.
I sidste nummer havde vi en ny konkurrence til jer i form af en tipskupon. Den
heldige vinder, som havde 13 rigtige, er Anne Birgit Madsen. Præmien denne
gang er 2 stk. billetter til Barrit & Omegns Halfest, der afholdes lørdag d. 7.
marts 2015 i BKI. Vi har ikke en konkurrence til jer i denne udgave, men vi
lover at have en med i næste nummer, der udkommer i marts måned.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af murermester Per Zacho, som hele
livet har boet og drevet sin forretning i Barrit. Vi har i skrivende stund endnu
ikke lavet en aftale med den næste skribent af Den Positive Vinkel, men vi har
heldigvis mange kandidater at vælge imellem.
Vi har fået flere henvendelser vedrørende de måneder, som vores blad udkommer i. Vi er blevet opfordret til at rykke lidt rundt på tidspunkterne for især
november bladet og et af bladene i foråret. Der er et par af bladene, som
udkommer meget tæt på hinanden. Hvis vi for eksempel rykker november
bladet, så det udkommer i slutningen af november i stedet for starten, så giver
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det mulighed for at flere foreninger og andre bedre kan få omtale af de mange
arrangementer, der bliver afholdt i løbet af december måned med i bladet. Men
det skal vi nok informere nærmere om, efterhånden som vi får det hele endelig
planlagt.
Da det efterhånden er længe siden, at vi har bragt en opfordring til at lave frivillige indbetalinger til bladet, kommer den hermed. Selv om vores økonomi er
blevet forbedret, så er der også mange udgifter. Vores ”succes” med mange
sider i stort set alle blade betyder, at vores udgift til trykning af vores blad er
steget. Vi modtager alle bidrag, store som små, med meget stor taknemlighed.
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse, reg.nr.: 8133 og
kontonr.: 000 279 128.

De flotte bestyrelsesmedlemmer i BV Nyt
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HALFEST
Barrit Gymnastik & Idrætsforening og Byfest Udvalget vil igen gerne invitere
til Halfest i Barrit Kultur & Idrætscenter

LØRDAG D. 7. MARTS 2015 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 tidligere år leveret af Counters med sangerinde. Aftenens tre retters menu bliver leveret af Sejet Kro, så der er dømt hattrick med
både musik og menu.
Prisen pr. person er kun 225,00 kr. Tilmelding er bindende og kan ske til tlf.:
27 423 459 eller på mail: byfest@barritgif.dk senest søndag d. 1. marts 2015.
Der er også mulighed for at komme med til festen, selvom man ikke kan deltage i spisningen, der er gratis indgang fra kl. 22.00.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris, ros eller noget godt på hjerte, 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 igen at feste med jer.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
Ps. Vi tager naturligvis Dankort!
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt
Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67
Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

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 seks 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

Tak for en endnu god fest
Vi vil gerne sige tusinde tak for en rigtig hyggelig aften til de fremmødte til
årets fællesspisning i Barrit Sognegård.
Det ”gamle” Fællesspisningsudvalg har ønsket en pause efter mange gode år
og vi søger derfor et nyt lille hold, der har lyst til at skabe en hyggelig aften
eller lignede tradition, hvor Barrit Vrigsted borgerne kan mødes til mad og
hygge.
Vi har gennem årene samlet os en fin lille kassebeholdning, som vi gerne
overdrager til nye kræfter og friske ideer.
SÅ har du og et par venner/naboer mod på at opretholde denne fine tradition,
så kontakt endelig undertegnede, der har samlet mange informationer, så
opgaven er let at gå til
På vegne af fællesspisningsudvalget, Jens Erik Iversen, jei@skov-bjerg.dk
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BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM
Murerog betonarbejde

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.
Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.
Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.

OMBETRÆKNING AF HYNDER

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

Registreret firma til montering af
DANSK
CAMPING
INTERIØR

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

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

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

Vrigsted Maskinstation

PerMarkarbejde
Z. Jensen
Anlægsarbejde

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Ved Rasmus Brund Nielsen
Tlf. Lhombrevej
75 69 15 62 1. Biltlf.
43 56 61
715040
Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING
Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL
,
Kontakt os næste gang
- det betaler sig
Juelsgade 24, 7130
Juelsminde
BARRIT
INDUSTRILAKERING
-altid
TLF.
en telefon
samtale værd ...................... 75 69 18 25

IK Auto Juelsminde
75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk
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LILOS TEGNESTUE I BARRIT
Hver mandag fra 19-21 er der tegnelære på Barrit Skole for 14 år og opefter.
På holdet er der både plads til nye interesserede og garvede tegnere!
For nærmere info, kontakt Liselotte ”Lilo” Germer på telefon 28831972.
Vi ses!
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk
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Til BV nyt
Jeg vil blot sige tak for en ny, positiv og forbedret udgave af BV-Nyt.
Nu glæder man sig til at modtage bladet og læser det helt igennem.
Det er fyldt med spændende ting og sager. Sidste gang med invitation
til koncert i kirken med Brask, Graae & Enevoldsen, det var en rigtig fin
koncert med over 100 mennesker.
Desuden foredrag på Vrigsted Efterskole om sorgbearbejdning.
I det hele taget en masse gode lokale tilbud ved siden af alle de andre
gode artikler. Skønt, lige det vi mangler
Tak til redaktionen for et fint blad og et stort stykke arbejde.
Med venlig hilsen
Susanne Guldbrandt
_______________________________________________________________

Det hemmelige arkiv?

Hvad sker der i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv? Er det ved at udvikle sig til et
hemmeligt arkiv? Det kunne udenforstående godt tro! Det sidste års tid har vi
ikke været så synlige, som vi gerne ville; men vi har haft travlt!
Vi har haft så travlt, at vi ikke engang har overkommet at vedligeholde
hjemmesiden – hvad nogle af jer uden tvivl har opdaget. Det er ikke godt. Men
det skulle være i god gænge igen. Så I kan roligt gå ind på
www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk – og blive opdateret.
Der er for øvrigt et billede af Stenhøjs medarbejderstab fra 1950-erne, som vi
mangler forfærdelig mange navne på. Hvem kan bidrage med dem?
Selv om vi kun har været aktive ude i vores område i forbindelse med
byfestens bilorienteringsløb, så har der været en voldsom aktivitet indenfor
murene i Sognegården. Der har vi også indrettet et nyt magasin, som vi er ved
at tage i brug.
Hvis man vil støtte lokalarkivets arbejde, kan man via hjemmesiden melde sig
ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening. Man kan også kontakte Karsten
Bjerreskov via mail: karsten@bjerreskov.com eller tlf. 22995597.
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Vrigsted Lokalråd, Borger Budget 2014-15
”Og hvad skal pengene så bruges til?”
På det netop afholdte ”Kjørmesgilde” den 2. februar på Vrigstedhus blev der
afleveret rigtig mange spændende forslag til, hvad de 50.000 kr. skulle bruges
til. Pengene er bevilget af kommunen via Det Fælles Landdistriktsråd, og i de
kommende uger bliver forslagene endeligt budgetteret og planlagt sammen
med tovholderne på projekterne.
Alle sognets beboere - om de har afleveret et forslag eller ej - skal på demokratisk vis stemme om, hvilke projekter de netop synes kan bidrage til at skabe et
endnu mere attraktivt og aktivt landsbymiljø til daglig glæde for såvel børn,
unge og ældre.
Afstemningen foregår ved en

Fællesspisning på Vrigstedhus mandag den 16. marts kl 18:30.
Hver husstand har to stemmer og de projekter som får flest stemmer inden for
vores økonomiske ramme, sætter vi i gang. Denne gang er maden ikke gratis,
som den var ved Kjørmesgildet, men for en flad halvtredser bliver der serveret
en absolut velsmagende gryderet.
Sæt allerede nu X i kalenderen ved den 16. marts og vi glæder os til at se
rigtig mange af jer. Tilmelding senest torsdag den 12. marts ved:
Kaj Ove Poulsen
Hans Ole Pallesen

mobil 30 66 50 57
mobil 29 45 60 39

Styregruppen
Vrigsted Lokalråd
fmd. Carsten Schiller
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mail kop@mailpostbox.dk
mail hansole.pallesen@gmail.com

Juletræsfesten - tilbage for at blive
Søndag d. 14. december 2014 blev der - efter et års pause - igen afholdt
juletræsfest i Barrit. Vi var samlet ca. 100 mennesker inklusiv hjælpere
omkring en rigtig hyggelig juletræsfest
med dans om juletræet sammen med
nissemor og alle hendes nissebørn, besøg
af julemanden og ikke mindst hygge over
æbleskiver og godteposer.
Tak til alle, der støttede op om arrangementet og var med til at skabe et par
hyggelige timer i julestemningens tegn.

På gensyn til december
Barrit GIF
_______________________________________________________________

Spejdernes Generalforsamling
Spejderne holder generalforsamling i spejderhytten Reden i Breth d.16/2
kl.17.30 og efterfølgende holder hytte foreningen generalforsamling.
Kom og deltag hvis vi skal beholde spejderne i Barrit.
Kom som forældre eller hvis du har lyst til at gøre en forskel i spejderforeningen
Hilsen Barrit Spejderne
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Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

Per Z. Jensen
Dynnesvej 11 . 7150 Barrit
Tlf. 75 69 15 62
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Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING

LUN

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.: 2984 2979
Kirkesanger:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 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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Februar og marts i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 15. februar kl. 13.00
Fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke 
Søndag den 22. februar kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Børnekoret og Christine Dueholm på trommer
medvirker.
Søndag den 1. marts kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke.
Søndag den 8. marts kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke med morgensang og rundstykker kl. 9.30
Søndag den 15. marts
Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabosognene. Se hedenstedprovsti.dk
Kirkebil
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27
Menighedsrådsmøder:
Barrit
 Tirsdag den 17. februar kl. 19.00 i Kirkehuset
 Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Kirkehuset
 Tirsdag den 14. april kl. 19.00 i Kirkehuset
Vrigsted
 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 i Kirkehuset
 Tirsdag den 12. maj kl. 9.00 i Kirkehuset
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Fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 15. februar kl. 13.00
Tag dit udklædningstøj på og kom og vær med til
familiegudstjeneste i Barrit Kirke. Efter gudstjenesten er
der fastelavnsfest i hallen 
Alle er velkomne – med og uden udklædningstøj.

Rytmisk musikgudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 22. februar kl. 10.30

Trommeslager Christine Dueholm gæster Barrit Kirke.
Søndag den 22. februar kl. 10.30 er der en særlig gudstjeneste i Barrit Kirke.
Her vil musikken være fra den rytmiske verden. Kirkens eget børnekor
medvirker, og desuden får vi besøg af trommeslager og perkussionist, Christine
Dueholm, der sammen med Kristian Enevoldsen vil gøre sit til at få rummet til
at swinge.
Christine har tidligere gæstet Barrit kirke, og vi glæder os til en festlig
gudstjeneste med smuk og medrivende musik.
Alle er naturligvis velkomne!
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Morgensang inden gudstjeneste kl. 9.30 i Barrit Kirkehus
Søndag den 8. marts.
Vi mødes i kirkehuset kl. 9.30. Her drikker
morgenkaffe og spiser rundstykker og synger
sammen inden vi går til gudstjeneste kl.
10.30.

Aften for enlige i Barrit Kirkehus mandag den 23. februar kl. 18.00
Der kan være mange årsager til at man
sidder alene og spiser; ægtefællen er
død eller på plejehjem, man er blevet
skilt eller måske har man altid været
alene.
Vi vil gerne invitere enlige til
fællesspisning og fællesskab mandag
den 23. februar kl. 18. Det koster 40 kroner at være med og vi vil gerne have
tilmelding, så vi ved hvor meget mad der skal laves. Tilmelding til Rikke Mai
på 75 69 10 29 eller rm@km.dk.

Alle enlige er meget velkomne!
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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 18. februar

Onsdag den 11. marts

Onsdag den 25. februar

Onsdag den 18. marts

Onsdag den 4. marts

Onsdag den 25. marts

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29,
sms 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

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

Brændesalg
Tauragaard.dk

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen
Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Vi søger holdkammerater 
Er du mellem 3 og 5 år og er du frisk på at spille lidt fodbold,
så kom op i gymnastiksalen torsdage fra 16:30-17:00.
Vi leger og hygger og har netop lige fået udleveret vores spillertøj,
så nu er vi klar til, at komme ud og spille vores første kampe, som vil
foregå i den yngste række U5.

Hilsen Tobias, Rasmus og Elias

Hilsen Tobias, Rasmus og Elias
Snullik’s
Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78
Mail: mail@snulliksdata.dk
www.snulliksdata.dk
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Alt indenfor
tryksager

Fredagsklubben arrangerer

I BKI centeret
Søndag d. 15. februar 2015
Kl. 14.00 – 16.00
Prisen: Voksne kr. 30.- (Tøndeslagning, kaffe og 1. fastelavnsbolle)
Børn: kr. 30.- (Tøndeslagning, saft og 1 fastelavnsbolle)

HUSK at komme udklædt, også gerne de voksne!

Tilmelding til Rikke Hermansen
rch30@hotmail.com eller 26602416
Senest d. 12. februar 2015
Skriv gerne alder på børnene
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Den positive vinkel
Jeg er født i 1953, har altid boet i Barrit og der er sket meget i Barrit siden.
I 1953 var der kun Stenhøj Maskinfabrik og Anders Pedersen Maskinfabrik af
større arbejdspladser. Efterfølgende er Stenhøj Hydraulik, Haco og Årstiderne
kommet til. I alt er der ca. 400 arbejdspladser. Haco og Årstiderne er firmaer,
der har planer om udvidelse. 400 arbejdspladser er mange for en landsby som
Barrit.
I Barrit er det meget positivt, at vi har fået et nyt kirkehus. Det er noget
kirkepersonalet og menigheden har ventet ca. 10 år på. Huset, der er bygget,
opfylder behovet og der er ikke brugt penge på unødvendig byggeri. Ved
kirken har vi et dygtigt personale, især er det dejligt at Kristian Enevoldsen har
fået gang i både voksen- og børnekor. Hvilken gav en rigtig god julekoncert.
En nylig undersøgelse viste, at noget af det vigtigste for tilflyttere er en god
børnehave. Der må Barrit have alle muligheder, med en ny børnehave.
I Barrit synes jeg, at vi har et godt fællesskab. Vi har mange foreninger. Jeg har
haft rigtig meget ud af Barrit GIF og Barrit-Vrigsted Venstre Vælgerforening,
hvor vi har mange spændende aktiviteter f.eks. har vi mange gode virksomhedsbesøg. Endvidere er jeg medlem af Søndagsklubben der afholder Sankthans fest i kirkeskoven hvert år.
I Barrit har vi en flot natur med skov og strand, godset Barritskov, der driver
økologisk, må være en god ting for Barritskovby Vandværk. Da der ikke siver
gift i grundvandet fra deres jord.
Til sidst vil jeg gerne rose dem, der laver Barrit Vrigsted Nyt. Det er meget
vigtigt for lokalområdet, at vi har bladet. Og jeg håber, at det kan forsætte i
rigtig mange år.
Per Zacho Jensen
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

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

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Her
erLyse Hansen
v/ Mads & Nikolaj
plads til
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
din
RENOVERING
VINDUER
& DØRE
annonce

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

ALT I TAGARBEJDE

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 38 49 49

Indhent uforbindende tilbud
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
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Nyt fra gymnastikudvalget i BGIF

Vi har her efter jul oprettet et helt nyt hold i gymnastik afdelingen. Det er
Powerhulahoop for kvinder. Holdet bliver ledet af Janni Bøgeskov Fuglsbjerg.
Der er træning hver tirsdag kl 20.00 til 21.00.
Det er stadig muligt at komme op og prøve en Powerhulahoopring. BGIF har
pt. 12 ringe, så hvis du selv har en ring - tag den endelig med.
Vel mødt 
HUSK!!!
Vi har gymnastikopvisning søndag den 22. marts kl. 13.00

Ny fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Først et godt nyt år til alle.
Vi sluttede 2014 med et godt bankospil d. 2. november, som takket være gode
sponsorgaver gav et pænt resultat, som vi kan bruge i det fremtidige arbejde.
Også vores julekomsammen d. 17. december var en god og hyggelig oplevelse.
I 2015 er generalforsamlingen d. 11. marts kl. 14. i BKI. Den foreløbige
dagsorden er den i lovene fastsatte.
Forårsudflugten er den 20. maj og går til området ved Tipperne, og Nymindegab. Mere om det senere.
Og husk, at der spilles petanque hver fredag kl. 09.30-11.30. Kom og vær med
til et par timer hyggelig motion, Vi har kugler, du kan låne, til du finder ud af,
om du selv vil købe.
Mange hilsner
Bestyrelsen
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FOREDRAG OM STORKENÆB - generalforsamling.
Torsdag den 26. februar

2015, Hornsyld Skole, ”Aulaen”, Nørregade 4,

Hornsyld.
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej, 8783 Hornsyld)

Vi får besøg af plantenørd, forfatter og
foredragsholder Birgitte Husted Bendtsen.
”Er du i tvivl? – så plant en storkenæb,” sagde den
engelske havebogsforfatter Margery Fish. Det er
et godt råd, for alle kan dyrke storkenæb, og der er
storkenæb til ethvert sted i haven. I foredraget hører
vi om storkenæb til sol, til skygge, til fugtige såvel
som til tørre steder, ligesom vi kikker på de små
nuttede til stenbedet.
Vi ser på, hvordan man får flere storkenæb. Så langt
de fleste er lette at opformere, i sig selv gevaldigt
opmuntrende.
Bestøvning, hybrider, frø og de nye sorter, er også
med i aftenens program.
Endelig tager vi til Wisley, Det Kongelige Engelske Haveselskabs berømte have, til ”Trial
of Hardy Geraniums”, den store afprøvning af storkenæb, som foregik 2002 - 2006.
I kaffepausen, hvor der som vanlig er lidt godt til maven, afholder vi vor årlige
generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Prisen for alt dette er kun kr. 50,00 for medlemmer (kr. 70,00 for ikke medlemmer)
Alle er velkomne.
/Kirsten Mortensen

HUSK
Karl Rasmussen samler stadigvæk
skrot ind. Ring på tlf.: 75691009
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HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

Per Z. Jensen
Dynnesvej 11 . 7150 Barrit
Tlf. 75 69 15 62

Biltlf. 40 43 56 61

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

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk
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Generalforsamling og ”Billedaften”
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
indkalder til generalforsamling

Onsdag d. 11. marts kl. 19 i BKI-Centeret
Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne
(Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være skriftlige og i formandens
postkasse/mailbox senest 1 uge før mødet.)
Program:
1. Generalforsamling: Det bliver foreningens femte generalforsamling, vi
glæder os meget til at se så mange medlemmer, som overhovedet muligt.
Det er vigtigt, at vi benytter denne mulighed for at samtale om foreningens
formål og aktiviteter – høre hvordan det går og lægge planer for fremtiden.
2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med pkt. 3.
3. ”Billedaften”: Vi har stadig en bunke pressefotos, som vi mangler
supplerende oplysninger til. Det har været utroligt informativt og
udbytterigt at vise billederne frem de andre år, så vi vover at bruge
”eftermødet” til dette formål én gang mere. Hvem/hvad er det vi kan se på
billederne? Hvornår blev det taget? Hvad var anledningen?
Vi håber rigtig mange vil komme og hjælpe os videre med registrering af
billederne - de er stort set fra 1985-2000.
Vi har indscannet billederne og vil vise dem på en storskærm, og så håber
vi, at de forsamlede medlemmer og interesserede kan bidrage med
informationer.
En god lang hukommelse, at have fulgt med i de lokale begivenheder og
den lokale avis eller en aktiv karriere i områdets foreningsliv er
egenskaber, der vil blive værdsat meget højt – og det bliver rigtig
hyggeligt!
Karsten Bjerreskov(formand)
karsten@bjerreskov.com
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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. 09/3 kl. 19-21
Mandag d. 23/3 kl. 19-21
Mandag d. 13/4 kl. 19-21
Der vil være mindst 3 erfarne slægtsforskere fra lokalarkivet til stede.
Modellen for aftenen er ”workshop”, hvor man 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 hjælp behov.
Der er mulighed for at bruge skolens internet og pc’er – eller egen medbragt pc
– og lokalarkivet ligger lige ved siden af.
Hvis du er begynder: 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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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
Barrit Gåklub
Barritskovby Vandværk
Bjerre Herreds Havekreds
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Barrit-Vrigsted Seniorer
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug
Vrigsted Lokalråd

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
Maria Møberg
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Rikke Hermansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Johnny Nielsen
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen
Kaj Poulsen
Carsten Schiller
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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
29 84 29 79
75 69 11 66
75 69 18 16
40 78 12 82
60 62 21 34
50 92 41 56
75 69 14 24
22 99 55 97
40 40 08 80
51 29 13 48
51 50 88 97
75 89 77 70
26 60 24 16
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 10 10
24 96 13 64
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20
30 66 50 57
23 29 40 54

Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00

Tryk: Snullik’s
32Data, tlf. 27517078

