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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 28.07.2014
UDKOMMER UGE 33
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 tager vi hul på 26. årgang i Barrit Vrigsted Nyt’s historie. Det er anden sæson for de fleste i bestyrelsen og vi glæder os meget til fortsat at lave spændende blade med meget forskelligt og interessant indhold. Denne udgave er ingen
undtagelse, vi har denne gang hele 40 sider i alt.
Siden vores seneste blad har vi afholdt repræsentantskabsmøde. Det var et noget anderledes møde i forhold til repræsentantskabsmødet i 2013. Men det kan
I læse nærmere om længere inde i bladet.
Vi har også for første gang været vært for et arrangement, da vi arrangerede
vin- og ostesmagning i samarbejde med Barrit Mejeri og Vin Med Smag. Der
er en omtale fra aftenen inde i bladet.
Forsiden består af et stort billede, som er taget netop fra ovennævnte arrangement, hvor Peter Andersen fra Vin Med Smag serverer vin for nogle af de
fremmødte. På tallerkenerne er der en fin anretning med forskellige oste fra
Barrit Mejeri. Det lille billede viser Kirkehuset foran Barrit Kirke, som skyder
hurtigt op. Der er flere billeder og informationer om byggeriet fra Menighedsrådet længere inde i bladet.
Konkurrencen i dette nummer er ny og anderledes i forhold til tidligere. Vi har
lavet nogle ændringer i form af fem ting, der er blevet fjernet eller redigeret
væk. Præmien er denne gang er et gavekort på et ophold på Bed and Breakfast
Det Hvide Hus eller Katholt i Barrit.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Barrit Vrigsted Nyt’s formand
Torben H. Hansen. Vi har i skrivende stund ikke lavet aftale med den næste
skribent af Den Positive Vinkel, men vi har heldigvis stadig mange kandidater
at vælge imellem.
Vi har modtaget en positiv og glædelig nyhed, da Karl Rasmussen igen er blevet så frisk, at han fortsat gerne vil stå for at indsamle skrot. Der er altså fortsat
mulighed for at aflevere skrot hos ham. Bruno Nielsen har lovet at hjælpe ham
så meget, som han har brug for, blandt andet i forbindelse med afhentning.
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Horsens
AutoSkadeCenter
Aps.

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

OBS: Ny adresse:
Vågøvej 8
8700 Horsens
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Er du medlem af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening?
Hvis ikke!
Så kan du blive det ved at indbetale 100 kr. til foreningens konto 71604123563.
Beløbet dækker medlemskab for et år for husstanden og er med til at sørge for
Lokalarkivets arbejde med at indsamle, registrere og formidle oplysninger om
livet gennem tiderne i Barrit og Vrigsted sogne.
Du kan også gå ind på lokalarkivets hjemmeside:
www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk
- og se hvem vi er, og hvad vi arbejder med.

----------------------------------------------------------------------------------------------Hundeluftning på Stadion

Der er flere gange blevet observeret folk, der lufter deres hunde på stadion.
Og de ikke samler hundenes efterladenskaber op og smider i skraldespanden.
Det er i orden at lufte hunde men TAG venligst efterladenskaberne med.
Det er jo primært vores ungdomsspillere, der bruger banerne og det er ikke så
rart, at de glider i hunde høm høm.

Med venlig hilsen
Barrit GIF
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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
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BYFEST
10 ÅRS JUBILÆUM
Sæt et kæmpe stort festligt og farverigt X i kalenderen
Torsdag d. 28. august, fredag d. 29. august og lørdag d. 30. august
Da det er vores 10 års jubilæum, har vi skruet lidt ekstra op for aktiviteterne.
Vi har ikke hele programmet på plads endnu, men vi kan dog godt afsløre lidt:
Festen lørdag rykkes i hallen
Rekordforsøg for børnene
Trylleshow med Steen Pegani
Flere shows med underholdning
Musikken leveres af Bank & Røverne
Vi glæder os til at præsentere det endelig program for jer i næste blad!
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Fodbolddamer på tur til Aarhus
Fodbold senior damer-holdet i Barrit var den 12/4 på tur til Århus for at spille
fodbold i ”Fun Balls”, som gør det muligt at vælte hinanden på alle mulige
måder. Tiden blev dog nærmere brugt på at vælte hinanden og trille rundt end
faktisk at spille fodbold. Det var en super hyggelig dag, som blev sluttet af med
et besøg i Trine Nielsens lejlighed i Århus. Vi vil klart anbefale Byfestudvalget
at undersøge mulighederne for at leje udstyret til Byfesten! Med på turen var
også spillere fra Barrits U17-drengehold, som var med til at gøre det til en god
dag med godt humør og masser af grin!
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Gymnastik i Barrit

SE HER……………………………….

Så er det så småt ved at være tid til vi igen
skal tænke på den kommende gymnastik sæson.
I den forbindelse har vi brug for rigtig mange
ledere og instruktører.

Vi har nogen gode planer med hold,
vi gerne vil starte op, men vi mangler nogen,
der vil hjælpe os med det.

Tirsdag den 10. juni holder gymnastikudvalget et lille orienteringsmøde i
Barrithus kl. 19.00 – det er uforpligtende at møde op og vi vil gerne høre jeres
mening, så kom frisk op og giv os din mening.
Husk det nu:
Tirsdag den 10/6-14 kl 19.00

Gitte Hansen
Gymnastikudvalget

9

9

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt 22.04.2014
Det var et noget anderledes repræsentantskabsmøde, da Bruno Nielsen var den
eneste, der mødte op, udover bestyrelsen. Men her er et kort referat fra aftenen:
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Valg af dirigent
Bruno Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent, han kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt og udsendt til repræsentantskabet.
Beretning
Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt her i forkortet udgave:
”Det har været et spændende år.
Vi fik en super fin opstart, da vi skulle lave det første blad, idet både Mikael
Jacobsen og Niels Tønning hjalp os. Men vi har jo heldigvis gennem hele året
haft Sonja til at hjælpe med mange praktiske ting og ikke mindst besvare
spørgsmål.
Vi har lavet nogle få ændringer mht. selve bladet. Vi har forhandlet os til en
bedre pris for at få bladet trykt og så har vi fået farver på forsiden. Vi har selvfølgelig lavet 7 blade med masser af gode og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. Vi har i gennemsnit haft godt 34 sider i bladene, mindste antal sider
var 28, blandet andet vores første blad og højeste antal var i det seneste blad,
hvor vi for første gang var helt oppe på 44 sider. En del af de ekstra sider er
endnu flere sider med nye reklamer, som vores dygtige annonce sælger, Bruno
Nielsen, har stået for at sælge.
Men udover de ekstra penge fra reklamerne, så har vi også modtaget mange
indbetalinger fra privat personer, i alt 3.625,00 kr. Hvilket vi er meget tak10
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nemmelige for. Men vi modtog også sidste år en check på 1.000,00 kr. fra Barrit Pigeklub, som vi stadig går og overvejer, hvad skal bruges til. Vi vil gerne
finde en ting, som vi kan bruge pengene på, så de ikke bare bliver en del af det
samlede regnskab.
Vi lavede en side på Facebook, den har lige nu ca. 225 medlemmer, hvilket vi
er meget glade for. Men vi er mest glade for, at siden bliver flittigt brugt med
mange forskellige indlæg, primært fra lokale men også fra personer i vores nabobyer.
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi har
fået både i form af tilkendegivelser men i særdeleshed i form af mange gode,
spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning ville bladet ikke
være det, som det er i dag. Vi glæder os til at lave blade igen i det, der bliver
26. årgang.”
Beretningen blev godkendt.
Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået og viste et overskud på 17.867,75 kr.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Sonja Nielsen og Jonas Johansen, begge ønskede at genopstille og
blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
Valg af suppleant
Anne Sophie Krog Pedersen
Valg af revisor
Hans Henrik Christensen blev valgt
Indkomne forslag
Ingen
Eventuelt
Referent
Torben H. Hansen
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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.

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

En smutvej
til et nyt
køkken...

Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

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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Den Positive Vinkel
Det er utrolig positivt at være en del af et lokalområde, hvor der sker så mange
gode ting, som der gør i Barrit og omegn.
Jeg har boet i Barrit i ca. 30 år, men flyttede for godt 10 år siden til Horsens.
Men jeg har bestemt ikke mistet kontakt til byen… Jeg har altid været aktiv i
foreningslivet både som udøvende og som aktiv i bestyrelsen og flere udvalg. I
øjeblikket er jeg medlem af bestyrelsen for Barrit Gymnastik & Idrætsforening,
medlem af bestyrelsen for Barrit Kultur & Idrætscenter, formand for bestyrelsen for Barrit Vrigsted Nyt og medlem af udvalget for Barrit & Omegns Byfest
og Halfest.
Folk har tit spurgt mig, hvorfor jeg gider lave så meget for de forskellige foreninger, når jeg ikke længere bo i byen. Men for mig drejer det sig ikke om at
gide eller ikke at gide. Det drejer sig derimod om at have lyst til at gøre en forskel på flere forskellige måder. Det gør det hele værd, når man modtager positive tilkendegivelser på det, man laver uanset om det er store eller små ting.
Nu skal denne artikel ikke handle om, hvad jeg laver eller ikke laver. Men pointen er, at det er glæden ved at være en del af fællesskabet, der gør det sjovt.
Heldigvis er der rigtig mange foreninger, institutioner og andre bestyrelser, der
nyder godt af, at jeg ikke den eneste, der har det på den måde.
Der er mange aktive foreninger i vores lokalområde, som alle sammen er med
til at skabe flere positive effekter for vores lille område. Det er alt lige fra flere
byggerier, som enten er i gang eller snart kommer det, til små beslutninger og
nye ideer, der udspringer i diverse bestyrelser.
Det er vigtigt, at vi fortsat kan bevare den positive udvikling, som er så vigtig
for, at der fortsat sker noget i vores by. Der er med garanti stadig en masse ting
og store opgaver, der venter på at blive løst i fremtiden. Men jeg tror på, at det
nok skal ske. Der er sket rigtig mange ting og det skal der blive ved at gøre.
Stilstand er lig med tilbagegang og det skal ikke ske for Barrit og omegn, hvis
jeg bare kan være med til at gøre noget til at modvirke det.
Torben H. Hansen

13
13

Vin og ostesmagning. onsdag den 30/4
Der var rigtigt flot fremmøde til BV NYTS vin og oste smagning. Peter Andersen havde nogle forskellige vine med til smagning. Han fortalte også om hvor
vinene kom fra. Peter fortalte om, hvordan man laver champagne. Det tager
ca.1 år om at lave champagne da der er mange arbejdsgange i det. Peter fortalte
også om hvordan man behandler sine vine, helt fra opbevaring til hvordan man
åbner den og hvordan man ilter vinen inden man servere den. Han fortalte også, hvordan de rengør de store kar ved at stikke en pind med ild ind i karet, når
det er tomt. Peter kom også med en spansk vin der havde premiere i Danmark.
Det var første gang, den blev serveret her i landet. Det var en Grand Crux økologisk. Selv om området ikke er Grand Crux. Den fik 90 point ud af 100 ved en
professionel bedømmelse. Gewurztraminer var den sidste vin. Peter fortalte, at
hvis man mangler vin skal man sende en mail eller også hvis der en voksen
hjemme, er der åben i butikken.

Helle og Brian fra Barrit Mejeri havde nogle forskellige oste med som passede
sammen med vinene. De fortalte lidt om ostene, samt lidt om Mejeriet. De fortalte, at de har 9 andelshaver som leverer mælk til dem. Og at de eksporterer
90% af deres produktion, f.eks. til Japan. De producerer mest fløde oste og er 6
ansatte på mejeriet. Helle fortalte, at brie bliver bedre med tiden, dvs. at de er
bedst, når de når sidste salgsdato, for det er der smagen bliver bedst. Vi smagte
til sidst hvidløgs flødeost. De har 18 forskellige smagsvarianter. Helle fortalte
at hun laver en planke til ca. 10 personer til omkring 400 kr.
14
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50 Års Jubilæum
I juni 1964 tog den første klasse på Barrit skole realeksamen.
Disse elever har netop fejret 50 års jubilæum med et besøg på Barrit Skole.
Herefter var vi samlet til en privat sammenkomst, hvor vi kunne genopfriske
gamle minder.
På billedet ses fra venstre Martha Stampe, Birgit Røjkjær, Ingrid Skov, Annalise Vinther,
Palle Vestergård Nielsen, Thorkild Kristensen, Anders Pedersen, Børge Vestergård Nielsen, Arne Skovsgård Nielsen, Ole Ravnsborg

Snullik’s Data

Alt indenfor tryksager
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

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

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Hejsa BARRIT´S skønne piger.
Tak for sidst! Jeg synes, det var spændende at høre om hospitals klovnenes arbejde og fra en mand, der helt klart havde sine holdninger til system og ledelse,
det var der vist ingen tvivl om.
NÆSTE ARRANGEMENT er onsdag d. 25. juni, hvor vi skal ønske hinanden
en god sommer og hvor vi skal finde, blandt vores lokale klubber/foreninger/ide’er osv., den glade modtager af vores check på 1000 kr.
Så I kan godt begynde at finde gode emner.
Jeg er i fuld gang med at planlægge efteråret for PIGEKLUBBEN og kan "løfte
sløret" for, at vores borgmester blandt andre kigger forbi...
Er du ikke blevet medlem endnu, så send mig en SMS på 40 78 12 82, det koster 100 kr. årligt at være medlem.
Kærlig hilsen
Tina Bruun
BARRIT PIGEKLUB 2013
_______________________________________________________________
U6 Fodbold
Vores super seje U6 hold var d. 24/5 til Jubilæumstævne i Hornsyld.
Dette resulterede i en flot pokal samt ærindringsgaver.
De spillede i alt 5 kampe, hvor resultaterne blev 3 flotte sejre, 1 uafgjort og
tabte en enkelt kamp.
Herudover mødte de maskotten og to
spillere fra AC Horsens som gav autografer.
Hvis nogle skulle have lyst til at træne
med, kan i finde os på sportspladsen
hver torsdag kl. 16:30-17:15
På billedet Rie, Magnus, Philip og
Konrad.

G
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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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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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Juni, juli og august 2014 i Barrit og Vrigsted Sogne
Søndag den 15. juni kl. 10.30 – Barrit og Vrigsted kirkers børnekor medvirker
Gudstjeneste i Barrit kirke (Rikke Mai)
Søndag den 22. juni kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 29. juni kl. 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Fin Rasmussen Petersen)
Søndag den 6. juli kl. 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Poul Erik Sørensen)
Søndag den 13. juli kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 20. juli kl. 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Fin Rasmussen Petersen)
Søndag den 27. juli kl. 10.30 – sandwich efter gudstjenesten
Gudstjeneste i Ørum Kirke (Fin Rasmussen Petersen)
Søndag den 3. august
Der henvises til gudstjenester i nabosognene
Søndag den 10. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 17. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Kirkebil
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27
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Menighedsrådsmøder:
Barrit: Tirsdag den 5. august og onsdag den 27. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Vrigsted: Tirsdag den 26. august kl. 9.00 i konfirmandstuen.
Til lykke til årets konfirmander

Datoer for konfirmation de kommende år
2015
Søndag den 26. april for Svalereden i Barrit Kirke
Fredag den 1. maj i Vrigsted Kirke
Søndag den 3. maj i Barrit Kirke
2016
Søndag den 17. april for Svalereden i Barrit Kirke
Søndag den 24. april i Vrigsted Kirke
Søndag den 1. maj i Barrit Kirke
2017
Søndag den 23. april for Svalereden i Barrit Kirke
Søndag den 30. april i Vrigsted Kirke
Søndag den 7. maj i Barrit Kirke
21
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Guldkonfirmation i Barrit og Vrigsted kirker
12 af konfirmanderne fra 1964 var samlede til gudstjenesten den 25. maj i Barrit Kirke.

Gudstjeneste i Ørum Kirke Søndag den 27. juli kl. 10.30

Vi samles til gudstjeneste i Ørum Kirke og efter gudstjenesten byder menighedsrådene i Stouby / Hornum og Barrit / Vrigsted på en sandwich og en sodavand.
Alle er velkomne.
22
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Byggeriet af kirkehuset.
Byggeriet af kirkehuset skrider rigtigt godt fremad. Vejret har været godt, så
tidsplanen kan holdes, og vi er tilmed foran. Så måske står det nye kirkehus
færdigt allerede til efterårsferien i uge 42..?
Efter disse billeder blev taget, blev der
sat spær på huset fredag d. 23.5. Så
kunne man pludselig få et indtryk af,
hvor stort huset bliver, og hvordan det
kommer til at se ud med beliggenheden ved siden af kirken.
I løbet af ca. 14 dage blev de indvendige mure rejst. Det var spændende at
se rummenes størrelse.
Ydermurerne er muret i krydsforbandt, som det ofte ses på gammelt byggeri og
altså også på kirken og kapellet.
Der er to kontorer i bygningen. Rummene er ikke så store. Men der er jo
heller ikke brug for så meget reolplads
som tidligere, da langt det meste jo nu
gemmes elektronisk – direkte på
PC´en.
Undervisningslokalet bliver med plads
til ca. 30 mennesker. Loftet kommer
til at gå op i kip, så der bliver en god akustik i rummet, som jo bl.a. også vil
blive brugt til både musik og sang.
Der er rejsegilde tirsdag d. 10. juni. Det har været menighedsrådets ønske at
alle interesserede kan komme denne dag for at se på byggeriet og få en snak og
en pølse. Børnekoret og Kristian (organisten) synger nok også et par sange. Det
kniber desværre lidt med at BV-Nyt er kommet ud til alle inden, men forhåbentligt har alle så set annoncen i Hedensted-avisen.
Flemming Thomsen
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Løgballe Camping fornyer og udvikler
Vores 5. sæson er skudt godt i gang og vi har haft en meget flot sæsonstart med
mange weekend og påske turister og antallet af fastliggere er det største vi har
haft, fortæller en smilende campingchef Anker Olsen.
5 nye pladser
Udviklingen i camping formen har bevirket at vi har lavet flere pladser større,
og inddraget noget af vores dyrefold til at lave 5 nye terrasse pladser med
standpladser op til 10 x 14 meter.
Samtidig har vi sammenlagt andre pladser for at gøre enhederne større, så vi er
godt rustet til fremtidens krav om store pladser, fortæller Anker Olsen
Nye aktiviteter:
Ny Petanque bane er etableret på Løgballe Terrassen og bliver flittigt brugt af
både børn og voksne. Petanque er et godt hyggespil med god konkurrence effekt. Et spændende spil for alle aldre.
Men den største nye aktivitet der er etableret, er en 15 hullers Minigolf Bane.
Banen er idyllisk arrangeret i forlængelse af de nye terrasse pladser, ved siden
af Hundelegepladsen og den rislende Løgballe bæk.
Terrænet er i 3 niveauer og med beplantninger, så oplevelsen ikke blot bliver et
spændende spil minigolf, men samtidig også en dejlig naturoplevelse.
Minigolf banen er etableret i samarbejde med Tingstadens Y´s Mens Klub, der
har været med til anlægge banerne og fortsat skal være med til at vedligeholde
anlægget. Y´s Mens klubben får ½ delen af spilleindtægterne, som går til deres
pengeindsamlinger til humanitære arbejde og arbejdet blandt børn og unge i
Danmark og udlandet. Denne ”røde tråd” ligger lige i forlængelse af vores tankegang på Løgballe Camping, siger Anker Olsen og tilføjer at han er utrolig
glad for dette samarbejde.
Minigolfbanen er naturligvis for campisterne, men vi håber også at mange i lokalområdet Vejle, Horsens, Juelsminde lægger turen forbi Løgballe Camping
for at se pladsen og tage et spil minigolf. Den er åben for alle!
Den officielle åbning bliver lørdag d. 10. maj 2014 kl. 11.00. Her vil Liselotte
Hillestrøm, Hedensted Kommune, Ernst Poulsen, Tingstadens Y´s Mens Club
og Anker Olsen ”klippe snoren” og åbne banerne.
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Værkstedssalg

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

www.bm-maler.dk

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
38
49
49
Flager/rondeller ......... ø4200 mm
! Certifikatsvejsere ...... EN 287/288
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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Denne dag vil hele Tingstadens Y´s Klub spille minigolf og feste på Løgballe
Camping i anledning af indvielsen, men mon ikke der ind imellem skulle blive
plads til at andre også kan få et spil ind imellem?

Med venlig hilsen /Best regards/Met vriendelijke groet

Anker Olsen
Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf.: +45 75691200 Mobil + 45 2363 8518
e-mail: camping@logballe.dk
www.logballe.dk
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Måske Danmarks hyggeligste campingplads med eget kræmmermarked.
Lørdag d. 12. juli kan Løgballe Camping for 5. gang lægge plads til Juelsminde-halvøens hyggeligste KRÆMMERMARKED.
Kræmmermarkedet er hvert år stigende, så er man interesseret i en stadeplads
vil det være en god ide at henvende sig til Løgballe camping. Der er gode toilet
forhold også handicaptoilet på pladsen.

Sidste år kunne vi prale af 70 kræmmer, nogle var campister og en hel del havde lejet en stand og solgte bla. antik, tøj, smykker legetøj, tupperware og andre
brugte ting. Der sælges også mad og drikke på markedet.
2013 gav et lille beskeden overskud, som ubeskåren gik til børneaktiviteter på
pladsen, det samme gælder for 2014.
Campister som ligger på campingpladsen har en gratis stadeplads og kræmmer
som vil leje en plads skal kun betale 150 kr. for en plads på 4 x 4 meter.
Campingchef Anker Olsen var sidste år ude på at lave en folkefest for hele
Stouby / Hyrup området og en rigtig hygge dag hvor der var tid til en gang
hygge snak.
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Det må siges det lykkes, det var en dag med trængsel af købelystne kunder
Som fik sig en god oplevelse og en god handel samt lidt godt til maven.

Ud over kræmmermarked er der også denne dag TRIAL MOTORCYKEL
SHOW kl. 11.00 og igen kl. 14.00
Markedet løber af stablen lørdag d. 12. juli fra 10.00 – 16.00
Med venlig hilsen
Hans Madsen / Anker Olsen
Kræmmerchef / Campingchef

Løgballevej 12, 7140 Stouby
Telefon.: 75691200 mobil 23638518
Mail: camping@logballe.dk Website: www.logballe.dk
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Bil-orienteringsløb under byfesten
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienteringsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante steder
gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og samarbejde.
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og posternes opgaver er planlagt over et tema – sidste år var det sognenes smedjer.
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver
til alle mellem 6 og 80 år – samarbejde mellem generationer og køn vil være en
styrke.

Tilmelding og start:

Fredag d. 29. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.).
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25
kr. pr. bil.

Efterlysning: Arkivet mangler stadig billeder/fotografier af f.eks.:

Breth Smedje og Breth Brugsforening
Barrithule Købmandsforretning
Gamle skolebilleder: Elever, lærere og bygninger fra de sidste 200 år!

Hvis nogen skulle ligge inde med sådanne billeder, vil vi meget gerne låne dem
til kopiering/affotografering. Henvendelse til Karsten Bjerreskov, tlf. 22995597
e-mail: karsten@bjerreskov.com .
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Ture i kulturarven - mølleturen

Lav en tur rundt til de steder, hvor Barrit og Vrigsted sognes bønder fik malet
deres korn. Alle med internetadgang kan nu hente kort med placering, et billede og et resumé af møllens historie på lokalarkivets hjemmeside www.barritvrigsted-lokalarkiv.dk
Turen er på ca. 30 km., og den vil nok tage ca. 1 time i bil og ca. 3 timer på cykel. Man bliver selvfølgelig ført forbi alle møllestederne; men vigtigst er nok,
at man også føres rundt nogle af de smukkeste landskaber i Østjylland ad småveje.
Lokalarkivet har tilrettelagt en tur, hvor der skulle være mulighed for at blive
beriget vidensmæssigt om en del af vores lokale kulturarv - kornmøllerne, blive
beriget æstetisk ved at nyde turen forbi marker, skove, landsbyer, huse, gårde,
bakker, dale og fantastiske kig ud over Vejle Fjord og blive beriget socialt ved
at foretage sig noget sammen med familien eller gæster, og samtale om hinandens erindringer og viden om det, som man passerer.

Vrigsted Vestermølle, 1906. Den periode, hvor Johan Heesche ejede og drev
møllen.
Baggrunden for materialet er det bilorienteringsløb som lokalarkivet afholdt
under byfesten i 2010. Senere har vi brugt de indsamlede informationer om
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møllerierne til et årsskrift i 2012 – det kan for øvrigt også downloades fra arkivets hjemmeside – og nu bliver alle historierne så lagt ud til fuldstændig fri afbenyttelse.
Brug muligheden for en fantastisk weekend- eller aftenaktivitet ved at tage
rundt i den lokale natur og kulturarv – det er ganske gratis!

God fornøjelse!
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv

----------------------------------------------------------------------------------------------Sankt Hans aften i Barrit holdes i Kirkeskoven den 23. juni.

Barrit menighedsråd har igen i år givet lov til at benytte Kirkeskoven til byens
Sankt Hans fest.
Barrit spejderne sælger pølser m. brød, øl og vand fra kl. 18.
Bålet tændes kl. 20.
Båltale ved menighedsrådsformand og korsanger Flemming Thomsen.
Vel mødt til en dejlig aften i Kirkeskoven
”Søndagsklubben”
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Konkurrence
Denne gang har vi lavet en ”Find fem fejl” konkurrence. Billedet på denne side
er det originale billede, før det er blevet redigeret. På næste side er der fjernet
fem detaljer i billedet.

Billedet er taget i sommeren 2003, da Lance Armstrong var i Danmark for at
køre et gadeløb i Hadsten. Han var lige kommet hjem fra Tour de France med
sin femte vindertitel.
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Når du har fundet de fem fejl, skal du sende en mail til os på bvnyt@bvnyt.dk,
hvor du beskriver, hvor på billedet ændringerne er lavet. Du kan også tage siden ud af bladet og markere fejlene med en cirkel. Siden kan du sende til os pr.
post til en af medlemmerne i bestyrelsen. Så trækker vi lod blandt alle de rigtige besvarelser om et gavekort til Bed and Breakfast i Barrit.

Foto og redigering: Torben H. Hansen
GOD FORNØJELSE!
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ÅBNE HAVER – Kør selv.
Torsdag den 3. juli kl. 18-22, Peder Kællers Vej 1 D, Horsens.
Egon Kristoffersen er formand i Boller Slots park, det besøgte vi sidste uge. Nu
viser Jytte og han deres egen have frem. Da de for 4 år siden flyttede til en
mindre have på 200 m2, var der ikke nok arbejde med ”jobbet” i Boller og den
nye lille have, så de måtte købe en kolonihave også. Denne aften ser vi de 200
m2 privat have. Det er altid tankevækkende, at se en have på denne størrelse.
De indeholder altid mere end, man lige skulle tro. Da de overtog haven, var her
kun græs. Alt blev nu omlagt til japansk inspireret have, med pagode, japanske lygter og flotte granitsten, samt
formklippede stedsegrønne træer/buske.
Her er Rhododendron vildarter typer,
som har nye flotte skud. Desuden en
del Azalea og små alpine bede med
heksekoste. Der er trædesten og sorte
granitskærver overalt.
Torsdag den 3.juli kl. 18-22 og søndag den 6.juli kl. 10-17, Turkisvej 53,
Horsens.
Sidste år var vi nogle stykker fra bestyrelsen, som var
ude at se Inge og Kaj Hüttels have, og vi var meget
begejstrede, og kan varmt anbefale det. I år er der inviteret forskellige udstillere,
bla. Grethe Mosegaard med
hendes fine keramik. Haven
er 1200 m2 stor, med mange forskellige roser, klematis, hosta, pelargonier og over 500 selvvandende
krukker (det er smart), men mest af alt; så er der
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skæve ideer.
Senest er der kommet et drivhus til, som ligger et niveau
lavere end resten af haven. Drivhuset er fyldt med pelagonier. Også hyggemiljø og en bærhave i forbindelse med
drivhuset. Endvidere er der etableret en ny rosenafdeling
med Alf`s fine rosenstativer, flere siddepladser og hostagrupper. Der kan være en anelse ukrudt i krogene, men det
kender de fleste haveejere vel til. For ægteparret er det haveglæden der tæller
og den vil de gerne dele med andre. De håber på, at kunne inspirere dig til at
gøre tingene lidt anderledes. Kom og kig, hyg jer og mød andre haveentusiaster
– de glæder sig til at se dig.
Denne have er også åben hele søndag 6.juli kl. 10-17
HAVEFESTIVAL 2014 – landsdækkende
28.-29.juni
Dette års havefestival bliver i den skønne rosentid. Men midsommeren i haven
byder også på meget andet end roser. Dette tidspunkt på året, er de fleste haver`s højdepunkt. Der skal lyde en opfordring fra havekredsen til at besøge så
mange haver, som tiden tillader. På den måde synliggør vi os i samlet trop,
med gedigen presse dækning fra haveselskabet, så det virkelig batter noget.
Store som små haver, alle indeholder noget unikt, som naboen ikke har. Du
skal turde, at vise haveglæden frem, og melde dig, det er ikke ukrudtet det
kommer an på.
På landsplan regner man med omkring 300 åbne haver og 20000 besøgende, i
vores kreds er der mange smukke haver, som nok er et kig værd. Hold øje med
Havefestival- tjek ind 2014, og klik dig på. Vi er meget gerne behjælpelige i
bestyrelsen. Bare ring til en af os. Bliv fristet af billeder fra tidligere åbne haver
på hjemmesiden under ”besøgshaver”.
Haveselskabets Havefestival er både Danmarks hyggeligste og største begivenhed
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

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

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Industrivej 29 • 8783 Hornsyld • E-mail: rtkauto@mail.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
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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
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
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
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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
60 62 21 34
75 69 14 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
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20

BARRIT
MEJERI’S

OSTE-UDSALG

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
40Data, tlf. 27517078

