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Side 3
Så siger kalenderen igen marts måned og vi har officielt taget hul på foråret.
Foråret er blandt andet ensbetydende med repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i flere foreninger og der er derfor flere indkaldelser i dette blad.
Foråret betyder også konfirmation af mange glade og forventningsfulde konfirmander og konfirmandinder. Hvis du vil se hvem, der skal konfirmeres og
hvornår, så kan du finde en liste på kirkesiderne midt i bladet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er et ”luftfoto”, der er taget
af Barrit Børnehus i forbindelse med Barrit & Omegns Byfest. Barrit Børnehus
kan i skrivende stund fejrer 1 års fødselsdag i den fine nye bygning. Billedet er
taget af Torben H. Hansen.
Det lille billede er, som det kan ses, vintergækker. Vi burde i henhold til kalenderen opleve, at vejret bliver bedre og temperaturerne højere, men i stedet
for har vi i skrivende stund snevejr… Så vi havde på redaktionen brug for et
lille tegn på forår, som vi kunne bringe på forsiden. Billedet er taget af Torben
H. Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Peter Andersen, der blandt andet
er formand for Lokalrådet. Vi har endnu ikke lavet en aftale med en skribent af
Den Positive Vinkel til næste nummer. Men vi har heldigvis rigtig mange gode
kandidater.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Hyrup Kro blev Emma Hills Petersen. Hun
blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige besvarelser, som vi har
modtaget. Vi har endnu en konkurrence med et uskarpt billede i dette blad,
hvor vores fotograf igen har taget et billede af et vejskilt et andet sted i vores
lokalområde. Vinderen kan ses frem til at modtage et gavekort på 200,00 kr. til
Super Brugsen i Juelsminde.
For første gang i mange år er der en lidt længere periode, inden det næste nummer udkommer, end der normalt er mellem blad nr. 6 og nr. 7, så næste nummer kommer først i starten af maj.
God fornøjelse!

3

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

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

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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”Projekt Trivsel”
Røde Kors, Red Barnet i Hedensted, Home-Start Hedensted og Fritid til Alle i
Hedensted Kommune har stillet en kasse i Glasgangen i Hallen. Deri kan der
”Projekt
Trivsel” samt sports- og fritidsudstyr,
lægges brugte og frasorteret sportsog fritidstøj,
som man gerne vil give væk til et godt formål. Dette er for at få lettere adgang
Kors,
Home-Start
og Fritid
til Alle
til Røde
billigere
tøjRed
og Barnet
udstyr itilHedensted,
fritidsaktiviteter,
for Hedensted
familier som
ikke selv
hari så
Hedensted Kommune har stillet en kasse i Glasgangen i Hallen. Deri kan der
mange penge til, at købe tøj/udstyr.
lægges brugte og frasorteret sports- og fritidstøj, samt sports- og fritidsudstyr,
som man gerne vil give væk til et godt formål. Dette er for at få lettere adgang
Udstyret/tøjet
samles
i Red
til billigere tøj
og udstyr
til Barnets
fritidsaktiviteter, for familier som ikke selv har så
butik
i
Hedensted.
Her
vil
butikken
mange penge til, at købe tøj/udstyr.

sørge for tøjvask og sælge varerene
videre
til megetsamles
favorable
Udstyret/tøjet
i Red Barnets
genbrugspriser.
butik i Hedensted. Her vil butikken
sørge for tøjvask og sælge varerene
videre
til meget
Med
venlig
hilsenfavorable
genbrugspriser.

Projekt Trivsel

Med venlig hilsen
Projekt Trivsel

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
til
Barrit-Vrigstedindbyder
Lokalhistoriske
Forening
Lokalhistorisk aften
mandag
indbyder
til d. 4. april kl. 19.00
Lokalhistorisk
aften
mandag
4. april kl. 19.00
på Barrit
Skole
ved d.
biblioteket
på Barrit
Skole vedvilbiblioteket
Lola Wøhlk Hansen fra
Glud Museum
vise ting af lokal oprindelse og
fortælle om ”livet på landet i gamle dag”
Lola Wøhlk Hansen fra Glud Museum vil vise ting af lokal oprindelse og
fortælle om ”livet på landet i gamle dag”

Lokalarkivet er vært ved en kop kaffe efter foredraget – alle er velkomne!
Lokalarkivet er vært ved en kop kaffe efter foredraget – alle er velkomne!
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Lokalrådet
for
Barrit, Breth, Barritskov By, Barrithule, Over Barrit,
Barrit Station og Staksrode
afholder
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00
I Barrit Kultur- og Idrætscenter
Dagsorden:

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Formandens beretning
Regnskab
Indkommende forslag
Vedtægtsændringer
Valg til Lokalrådet og suppleant
Gitte Hansen modtager ikke genvalg
Peter Andersen modtager genvalg
Poul Ole Pedersen modtager genvalg
Valg af revisor og suppleant.
Evt.

Kontakt: lokalrådets formand Peter Andersen – 7150Barrit@gmail.com – tlf.
29458624
 Se meget mere om Den levende landsby på: 7150barrit.blogspot.dk

7

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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..En aften om pilgrimsvandring.
Tirsdag d. 24. maj kl. 17.00 i Barrit kirkehus
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Aarhus kommer og
fortæller om pilgrimsvandringen som en
meningsfuld trospraksis.
Under foredraget vil der for børn være
mulighed for i stedet at lave sin egen
pilgrimsstav.
Efter foredrag og spisning kører vi alle til Vrigsted
Kirke. Herfra er der planlagt en mini-pilgrimstur på ca. fem
kilometer. På turen snakker vi om pilgrimmens kerneord: frihed, enkelhed,
langsomhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. Vandringen
slutter i kirken.
Pris for mad: 30,- (børn er gratis). Af hensyn til kokken vil vi gerne have en
forhåndstilmelding senest d. 22. maj til Flemming (mobil 29 84 29 79 el. mail
ingflem@gmail.com).
(Aftenen er tilrettelagt for lidt større børn og voksne, som kan klare at gå de 5
km, men der er selvfølgelig også mulighed for kun at deltage i den første del).
..Find vandreskoene frem og kom med..
Barrit og Vrigsted menighedsråd
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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
38

1
10
20

Repræsentantskabsmøde
Barrit Kultur- & Idrætscenter
BKI’s bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår
i Sognegården
onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:00
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog kun medlemmer af repræsentantskabet, som har stemmeret og er valgbare. Hvert medlem kan ifølge vore vedtægter udpege 2 stemmeberettigede, der begge skal
være fyldt 18 år.
Dagsorden:
A.

Orientering om status på Barrit Univers projektet

Herefter dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Fremlæggelse af budget
Behandling af forslag
a.
Bestyrelsen stiller forslag til nye vedtægter – forslaget kan
ses på bvnyt.dk
b.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den
23/3. Forslag kan afleveres til formanden enten pr e-mail
overgaard.peter@live.dk eller pr. brev (Barrit Langgade 78).
Valg af medlemmer til bestyrelsen med personlige suppleanter
Valg af suppleanter
Eventuelt

Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 30. marts.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter
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"Er det rigtigt hvad vi har hørt?
Bliver Barrit Univers virkelig til noget?"

Ja indrømmet det har været en lang proces, men nu er vi ved at være så langt,
at projektet snart skal til at tage fysisk form...
Det vil vi naturligvis gerne fortælle jer meget mere om. Derfor afholder vi
informationsmøde onsdag den 30. marts kl 19, hvor vi gennemgår projektet.
Mødet foregår i mødelokalet.

Umiddelbar efter informationsmødet afholdes der repræsentantskabsmøde.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter
&
Barrit Univers gruppen
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HUSK – HUSK – HUSK
Barrit Vrigsted Nyt’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI
Tirsdag d. 12. april kl. 19.30
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Gennemgang af regnskab
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Valg af suppleant
 Valg af revisor
 Indkomne forslag
 Eventuelt
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i
hænde senest d. 30. marts 2016. Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller
Torben H. Hansen, Nørregade 26B, 8700 Horsens.
Med venlig hilsen
Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse

Annonceside
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Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

HUSK

Murer- og betonarbejde

Karl Rasmus-

Registreret firma til montering af

sen samler

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

stadigvæk
skrot ind.

Per Z. Jensen

Ring på tlf.:

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

75691009

Tlf. 75 69 15 62
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Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING

LU

Nyt fra Fællesbestyrelsen, Barrit Skole og Barrit Børnehus.
Det er med stor glæde, at vuggestuen snart når op på 6 børn. Så på trods af en
stille start, kan vi se at det lige så stille bliver en succes. Børnehaven investerer
også i deres legeplads, så der vil være noget nyt til de helt små i vuggestuen.
Vi ser også meget frem
til at planerne for
multibanen og
Playspottet skrider frem
og i fremtiden bliver
realiseret. Disse ting
gør at vi får en endnu
bedre skole, fritids-,
børnehave og idrætsfaciliteter i Barrit, som på den lange bane vil være med til
at hæve Barrit som den levende landsby.
Det har været en hård start på skolereformen, samtidig med at der har været
ombygning på skolen. Men trods de hårde odds, er der kommet rigtig gode
besvarelser på den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever,
lærere og forældre.

En sidste ting vi vil nævne er omkring parkering inde i gården. Der er ikke
tidladt at køre ind i gården, medmindre at man har en speciel aftale omkring
det, eller at det er arbejdskørsel (levering af varer og skolebusser m.m.). Det er
kun i tidsrummet uden for 6.15 – 17.00 at man kan bruge gården til at parkere
i. Dette er valgt så skolen, fritidsordningen og børnehaven kan bruge arealet til
børnene, uden at der er fare for trafik på dette område.
Med Venlig Hilsen
Fællesbestyrelsen
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*** Les Lanciers ***
Kom nu op af sofaen og vær med til denne festlige dans.
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par.
Vi danser i: Aulaen på STOUBY SKOLE følgende TIRSDAGE:

Tirsdag den 05. april 2016
Tirsdag den 12.april 2016
Tirsdag den 19. april 2016
Fra kl. 19.00 til 21.00
Husk at tage kaffe med – og naboen!
Tilmelding på telefon: 75 89 72 39
Venlig hilsen Birte Stisen
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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.: 2984 2979
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Poul Christensen
Høkervej 1b, 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.: 2496 1364
Kirkesanger:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
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.
17

G

Marts og april i Barrit og Vrigsted sogne
Mandag den 14. marts klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 20. marts (palmesøndag) klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Torsdag den 24. marts (Skærtorsdag) klokken 19.00
Måltidsgudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 25. marts (Langfredag) klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – Susanne Bechmann medvirker på tværfløjte
Søndag den 27. marts (Påskedag) klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Onsdag den 30. marts klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Onsdag den 30. marts klokken 19.30
Højskolesang i Barrit Kirkehus
Søndag den 3. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Tirsdag den 5. april klokken 18.00
Spisning for enlige i Barrit Kirkehus
Onsdag den 6. april klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 10. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Christian Schiang
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Onsdag den 13. april klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 17. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret synger
Tirsdag den 19. april klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Onsdag den 20. april klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Fredag den 22. april (bededag) klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 24. april klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Onsdag den 27. april klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 1. maj klokken 10.30
Konfirmation i Barrit Kirke
Tirsdag den 3. maj klokken 19.30
Højskolesang i Kirkehuset
Onsdag den 4. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Torsdag den 5. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
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Babysalmesang – onsdage klokken 10 - 11
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 begynder onsdag den 30. marts og mødes i alt 7 gange (sidste gang er
den 11. maj).
Tilmelding til Rikke Mai rm@km.dk eller 22 98 34 92

Højskolesangaftener i Barrit Kirkehus
I løbet af foråret inviterer Barrit og
Vrigsted Kirker til højskolesang i
kirkehuset.
Der bliver to aftener: Onsdag d. 30.
marts kl. 19.30 og tirsdag d. 3. maj kl.
19.30. Ved klaveret er Kristian
Enevoldsen, der også vil fortælle lidt om
de sange, vi synger. Vi skal synge
forårssange, kærlighedssange, glade og
triste sange, nye og gamle sange og undervejs er der naturligvis kaffe.
Alle er velkomne!
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Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 1. maj klokken 10.30

Amalie Houlind Riis Mortensen
Amalie Aase Schmidt
Ane Guldbrandt
Caroline Degn Hansen
Clara Bomholt Sørensen
Emilie Luna Benfeldt Christensen
Ida Lund Laurberg Pedersen
Kristine Li Su Engelbrecht Pedersen
Laura Findal Paaske
Magnus Kørup Andersen
Magnus Høgh Grann Kristensen
Maiken Bolgan Mogensen
Marie Hjort Julsen
Mathias Lindholm Nielsen
Michelle Søby Nissen
Nicklas Rundstrøm Elkrog
Nicolaj Stærk Dam Pedersen
Regine Mai
21

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 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

Konkurrence
Vi har sendt vores fotograf ud i lokalområdet for at tage billeder af de mange
vejskilte med gadenavne, som vi har i området. Desværre har han ikke fået
stillet skarpt, da han tog billedet, så det er en smule uskarpt og da han forsøgte
at gøre det bedre i et redigeringsprogram, fik han slettet nogle af bogstaverne…
Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han har været henne
denne gang for at tage dette billede.

Send os dit svar med det rigtige vejnavn på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller
som brev til en af os i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 18. april.
Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive offentliggjort i næste nummer af bladet.
Vinderen får en gave i form af et gavekort til på 200,00 kr. til Super Brugsen i
Juelsminde.
God fornøjelse!

23

Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

v/ Cathrine
og Dennis
- Apotekerbakken
8783 Hornsyld
v/Bent
JensenLadegaard
- Apotekerbakken
24, 878324,
Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk -- www.hornsyldslagter.dk
www.hornsyldslagter.dk
mail@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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Den Positive vinkel
Der er så dejligt, der ude på landet. Sådan indledte H. C. Andersen eventyret
om Den grimme Elling.
Og det havde han jo ret i! Det gælder også i dag, hvor vi er i februar måned;
det er koldt og solen skinner.
Der er så dejligt, der ude på landet, hvor erantis og vintergækker er sprunget
ud.
Hasselbuskene har fået rakler og roserne i haven har allerede dannet de første
store knopper. Sidst men ikke mindst er dagene tiltaget i længde, så det kan
ses.
Der er så dejligt, der ude på landet, hvor der gennem de seneste år er sket
meget.
I Barrit er der en positiv stemning, og der er skruet gevaldig op for den; vi er
rigtig gode til at sætte noget i gang - Multibane, Green Team, pigeklub,
vinterfest og hvad ved jeg
Vore embedsmænd og politikere i Hedensted kommune har et godt øje til det,
vi sætter i gang her i Barrit.
Ting der bliver sat i gang fordi Barrit er noget særligt. I de sidste tre år er
antallet af huse, der er til salg i Barrit, halveret således at vi er nede på 23-24
huse. Vi er også blevet flere indbyggere i Barrit – vi har haft en tilvækst i 2015
på 7 personer, så det går i den rigtige retning. Barrit bliver i mange
sammenhænge nævnt som det gode eksempel af vores politiker, de har
indstillet Barrit til prisen Årets landsby i Region Midt.
Det kan vi godt være stolte af.
Fremtiden i Barrit ser lysere ud. Jeg håber, at alle i Barrit fortsat vil være med
til at gøre en forskel, det gælder både i foreningerne, som enkelt person eller
virksomhed. Det vil være godt for os alle at udtrykket Udkants Danmark lige
så stille bliver tiet ihjel til fordel for mere positive udtryk som f.eks. landsby,
vandkants Danmark, provinsen o. lign.
Lokalrådet har forsømt at informere borgerne i Barrit om de mange ting, alle
løbende har sat i gang. Det vil vi i fremtiden gøre noget ved; referater fra
seneste møde i Lokalrådet hænges op i udhængsskabet ved BKI og udgives på
www.7150Barrit.blogspot.com
Med disse ord håber jeg, at vi til stadighed vil tænke på Barrit, når nogen siger
Der er så dejligt, der ude på landet.
Peter Andersen
Lokalrådsformand
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Kirkeskib i Barrit kirke??
Fra 1. marts og ca. et halvt år frem, vil der være udstillet en model af skibet
”Gefion” i Barrit kirkehus. Modellen er lavet af Steen Zoffmann, og alle dele
er fremstillet i hånden. Gefion var en dansk fregat, som blev sænket under
slaget ved Eckerførde i 1849.

Menighedsrådet vil gerne høre medlemmerne af menigheden, om deres
mening: Skal Barrit kirke have ophængt den omtalte model som kirkeskib?
Gå gerne en tur forbi kirkehuset, kig på skibet og giv gerne jeres mening til
kende overfor menighedsrådet eller skriv eller ring til formanden (mail:
ingflem@gmail.com eller mobil: 29 84 29 79).
Der er åbent i kirkehuset på alle hverdage og på søndage i forb. m.
gudstjenester
Menighedsrådet træffer den endelige beslutning på et møde i september
måned.
Barrit Menighedsråd
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PETANQUE
ved

Vrigstedhus
Sommerhalvåret 2016
Vi starter søndag den 3. april kl 14:00

Sæt X i kalenderen ved søndag eftermiddage i ulige
uger i sommerhalvåret til et spil petanque eller to.

På gensyn
Vrigsted lokalråd
fmd. Carsten Schiller
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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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Helga Stenhøj
Barrit-Vrigsted Lokalarkivs årsskrift 2015 handlede, i anledning af 100-året for
kvindernes valgret om ”lokale bemærkelsesværdige kvinder”. En af dem var
Helga Stenhøj, hvor vi har lavet et referat af artiklen:
Helga Kirstine Stenhøj (1891-1985)– en tidlig iværksætter.
Helga Stenhøjs forældre var Else og Jens Nielsen Stenhøj fra Klakring Mark.
De blev gift i 1887 og slog sig ned på Vesterager – nuværende Vejlevej 50 - en
af de vestligste ejendomme i Klakring Sogn. De fik 6 børn, Helga Stenhøj var
den næstældste og den ældste af 3 piger. Forældrene solgte ejendommen
Vesterager omkring 1927 og købte hus i Barritskovby – Barrit Langgade 181.
I 1927 var søstrene Stenhøj, Helga, Dora og Anna, stadig ugifte og mellem 31
og 36 år gamle - og der var ikke nogen ændring i forholdene indenfor
synsvidde. Især Doras konstitution var svag, så man kunne forudse, at hun ikke
ville blive gift. Deres bror, Sigurd Stenhøj, var i fuld gang med at lave
Barritskovby Smedje om til en moderne maskinfabrik og havde brug for hver
tjent krone til investering i udvikling.
Det ser ud som, om Helga Stenhøj i midten af 1920-erne traf en beslutning for
sig selv og sine søstre om deres fremtid. Perspektiverne var at komme ud at
tjene resten af livet eller at ligge familien til byrde resten af livet eller at tage
sagen i egen hånd resten af livet. Helga Stenhøj valgte det sidste. Hun tog en
uddannelse som syerske suppleret med tilskæring af tøj, og hun fik på en eller
anden vis midler til at købe nabohuset til forældrenes hus – måske et
arveforskud – og begyndte at indrette det til bolig for sig selv og søstrene og til
manufakturforretning med et tilknyttet tilskærings- og syværksted.

Barrit Langgade 183, 2015. Indgang til butikken og butiksvinduet er estattet af de
to vinduespartier til venstre i huset.
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Arkivet er blevet fortalt, at Helga Stenhøj lærte at sy i Odense. Det kan næsten
kun være på Odense Fagskole for Syersker, der blev oprettet i 1910 af Nathalia
Hansen – 5 år før kvinderne fik stemmeret. Nathalia Hansen var en nærmest
legendarisk kvinde, der længe før starten på fagskolen, og i samarbejde med
Dansk Kvindesamfund, havde arbejdet på at bedre kvindens stilling i
samfundet specielt gennem uddannelse inden for syning og tilskæring. I 1920erne, hvor Helga Stenhøj formentlig gik på skolen, tilbød den undervisning i
syning og tilskæring på kurser, der kunne vare fra 1 måned til 1 år.
Stenhøj-søstrenes mor døde i 1933 og faderen i 1940. Forældrenes hus blev
solgt, og de 3 søstre flyttede sammen på overetagen i Barrit Langgade 183.
Overetagen var indrettet med værelser og underetagen med køkken, forretning
og systue. Der var så 3 kvinder, der levede i og af Helga Stenhøjs
manufakturforretning og systue:
Helga Stenhøj (1891-1985), der ejede huset og havde ekspertisen til
forretningens drift.
Dora Marie Stenhøj (1892-1970), der passede hus for sine to søstre.
Hun var noget svagelig. Da Helga lukkede forretningen i 1961 blev det i
højere grad Helga og Anna der passede hende; men på et tidspunkt blev
også det for svært med værelserne liggende på loftsetagen, så Dora kom på
Give Plejehjem, hvor hun døde i 1970.
Anna Sophie Stenhøj (1896-1985) hjalp Helga Stenhøj med syning og
forretningens drift gennem hele sit liv. På et tidspunkt efter forretningens
lukning kom hun på alderdomshjemmet i Rårup, hvor hun døde i
1985 – 10 måneder efter Helga.
Et par beretninger om søstrenes liv:
Edith Larsen: Når vi var på besøg hos Helga Stenhøj fik vi ofte lov at være
inde i systuen. Vi fik lov til at kigge i modeblade og klippe tøjmodeller ud, som
vi kunne bruge til vore påklædningsdukker. Også tøjrester, der faldt på gulvet
fik vi lov at anvende. Da Edith blev gift i 1940-erne, hvor det var meget
vanskeligt at skaffe klæde, havde Helga Stenhøj gemt et stykke stof, som hun
syede Ediths brudekjole af. ”Det skulle hun have, fordi hun var kommet så
meget hos dem”.
Søstrene havde et lysthus i haven bag huset. Der sad de ofte og syede om
sommeren, når det var varmt.
Inde bag systuen havde man lingeri, brystholdere og korsetter liggende – og
også toiletpapir. Det var ikke noget alle hjem brugte!
Når forretningen blev lukket sidst på dagen - ved 17-tiden – gik Helga og Anna
hver dag en tur ned til skoven.
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Grethe Madsen: Helga Stenhøj var ”meget rask i det”. Hun var hurtig i
replikken og god til at få tingene fra hånden. Hun ordnede al Stenhøj-familiens
tøj og var meget dygtig. Specielt under krigen viste hun, at hun kunne få noget
nyt og pænt ud af noget gammelt – sy to gamle kjoler sammen til en fin ny
eller lave en cottoncoat af lagner, der kunne undværes. På det grundlag
lykkedes det at skabe en god forretning, der indretningsmæssigt bestod af et
forretningslokale, hvor der blev solgt manufaktur, og en systue, hvor Helga
Stenhøj og hendes søster Anna arbejdede med bestillinger, tilretninger og
reparation. Det meste af tiden var der ansat en tredje syerske, ligesom Helga
Stenhøj også tog elever.
Fra omkring 1928 til 1961 drev Helga Stenhøj manufakturforretning i Barritskovby, en
forretning der blev grundlaget for hendes og
hendes 2 søstres liv. I 1961 blev hun 70 år
og gik på pension. Søstrene blev dog
boende i huset; men forretningslokalet blev
udlejet til Vejle Bank i et uopsigeligt 10årigt lejemål. De havde åbent et par gange
om ugen på adressen.
Husets indretning var ikke god for ældre
mennesker, så søstrene skiltes efterhånden
og flyttede på alderdomshjem/plejehjem.
Også for Helga blev det formentlig
indretningen med værelser på 1. sal, der
gjorde, at hun i 1982 søgte op til Barrit
Helga Stenhøj, ca. 1960.
Hvilehjem ”Erslevsminde”, hvor hendes
svigerinde
Dagmar Stenhøj, også havde et værelse. - Helga Stenhøj døde på Barrit
Hvilehjem 27. jan. 1985.
Helga Stenhøj var en iværksætter med usædvanlig stor ansvarsfølelse for sin
familie og den service, hun ydede sine kunder i forretningen og systuen.
Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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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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Haveselskabet Bjerre Herred
I aftes tirsdag den 23. februar havde vi vores årlige generalforsamling samt
foredrag om juleroser/påskeklokker eller Helleborus, som de jo også kaldes.
Der mødte 62 glade og oplagte personer op. Det er dejligt når så mange, har
lyst til at deltage i vores arrangementer.
Vi havde besøg af Marianne Strange Andersen - som er ret vild med planter og husbond Kurt fra Mariager. For ca. 12 år siden tog hobbyen overhånd og
hun måtte købe og sælge de planter hun bedst kunne lide. Det blev til firmaet
Blomsten og Krukken, og vi var ikke et øjeblik i tvivl om at hun virkelig
brænder for de smukke planter.
Vi så og hørte om Helleborus eller juleroser, som de kaldes på dansk. Det er
den nemmeste og længst blomstrende staude, du kan plante i havens
skyggebed. I disse år kommer der mange nye krydsninger til, de er særlig
blomsterrige, farve- og formrige og nogle helt læderagtige, næsten voksbelagte.
Den med anemoneform kalder vi præstekrave, den har en roset lignende krans i
bunden. Vi så også de dobbelte og
navnesorterne. Planterne står i knop
netop nu og billederne bliver lagt på
siden www.blomstenogkrukken.dk
efterhånden som de blomstrer. Bemærk,
at der ofte kun er få eksemplarer af disse
Helleborus! Heldigvis havde Marianne
og Kurt medbragt en trailerfuld af lækre
planter – og købelysten var også stor, så
mange fik en dejlig plante (eller to) med
hjem.
Et fantastisk foredrag og jeg tror alle
vendte hjem med gode ideer og
forklaringer på hvordan og hvor
”juleroserne” skal plantes. – hvordan de
lykkedes og hvorfor de evt. ikke
lykkedes.
I forbindelse med ”kaffepausen” - hvor vi nød et dejligt ostebord med rødvin,
kaffe/te og fastelavnsboller – afholdt vi vor årlige generalforsamling. Den
forløb i god ro og orden, under kyndig styring af dirigenten Elmer Sørensen.
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Formanden Ellen Kristine K. Jørgensen fortalte i beretningen om
arrangementer m.m. i året der gik, vores hjemmeside
http://bjerreherred.haven.dk , at det nu er muligt at følge os på Facebook,
fremtiden og vores ideer omkring dette. Hun kunne også oplyse, at som følge
af Hedensted/Ø. Snede havekreds´s nedlæggelse i foråret 2015, dækker vi nu
området fra Juelsminde i øst til Kragelund i vest. Kasserer Hanne Olesen
fremlagde regnskabet som viste et lille underskud, hvilket dog ikke gav
anledning til yderligere bemærkninger. Der var genvalg til alle som var på
valg.
Det vil sige bestyrelsen består nu af
Ellen Kristine Jørgensen, Kirsten
Mortensen (Bjerre), Hanne Olesen,
Kirsten Mortensen (Klejs) og
Marianna Nielsen. Som suppleanter
er valgt Pia Overgaard Pedersen og
Margret Tams Nielsen, som begge i
det forløbne år har deltaget særdeles
aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Revisorer er Ejgild Skjærris og
Elmer Sørensen samt
revisorsuppleant Jonna Møller.
Posterne bliver fordelt på
konstituerende møde snarest muligt.
Tak for en dejlig aften til alle deltagere, specielt til de, som gav en hånd med
oprydningen bagefter.
(Vedhæftet billeder fra aftenen)
Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred
Kirsten Mortensen
Klejs Skovvej 16
7130 Juelsminde
Mobil: 23 68 96 58
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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
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
Jan Christensen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Rikke Hermansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI cafeteria
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
20 31 16 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
22 42 29 60
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
20 31 16 66
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

Lad Nybolig i Hornsyld eller
Juelsminde klare dit boligsalg.
Går du med salgstanker, så tag fat på
os. Så kigger vi gerne forbi og laver en
gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Her kan du høre om dine muligheder,
og vi kan høre om dine ønsker og tanker i forbindelse med salget.

Ring til Nybolig Hornsyld på 7568 7655 og Nybolig Juelsminde på 7569 4515

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

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

Alt indenfor
tryksager

Tryk: Snullik’s
36Data, tlf. 27517078

