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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 22.01.2017
UDKOMMER UGE 6
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. 30 13 25 17
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 maj. 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 er i skrivende stund i vintermånederne og vinter er et gennemgående ord i
mange ting i øjeblikket. Urene er stillet tilbage til vintertid, dækkene på bilen
er skiftet til vinterhjul, vintervejr og vinterlige temperature venter forude osv.
osv. Men vinter er også ensbetydende med opstart af f.eks. en indendørs sæson
og en jul og et nytår, der venter lige om hjørnet.
Julen er jo traditionernes tid og i dette nummer er der en del indlæg, der handler om julebankospil, juletræsfest, julegudstjenester og julekoncert i kirken.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget til det borgermøde,
som Barrit Lokalråd afholdte i Barrithus tirsdag d. 24. oktober. Billedet er taget
af Nickolaj Hoyos. Barrit Lokalråd har skrevet et indlæg om mødet, som kan
findes længere inde i bladet.
Det lille billede er taget fra vores billede arkiv og viser Kong Frost, der har
overtaget grenene på et lille træ. Det kan jo snart blive aktuelt igen…
Skrot har i mange år været årsag til pæne indtægt for bladet og det håber vi
naturligvis, at det fortsat vil være i fremtiden. Men der dog en mindre ændring
mht. vores skrot container… Læs mere i indlægget inde i bladet.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Käte Stausgaard Nielsen, som er
tilflytter til Barrit og blandt andet aktiv underviser i Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai. Den næste skribent af Den Positive Vinkel bliver skrevet af 3 friske unge mennesker, Malte Paaske, Jasper Lyse Brixensen og Andreas Uldum
Bruun, der er ivrige og glade bruger af Barrit Univers.
I dette nummer har Arild Pedersen fra Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S skrevet et indlæg om sin virksomhed, der har ligget i Barrit siden
1938. Indlægget kan findes længere inde i bladet.
Vi har fundet plads til en konkurrence i dette blad og det er en god gammel
kending, en Soduko konkurrence. Vinderen kan ses frem til at modtage et
gavekort på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde.
Dette blad er det sidste i år, men vi er klar igen, når kalenderen er skiftet til
2018. Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske alle vore læsere og annoncører en
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!
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Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf. 75693600

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00

4

FOR HELE FAMILIEN
SØNDAG D. 10. DECEMBER 2017 KL. 14.30-17.00
I SOGNEGÅRDEN I BARRIT.

Dagen byder blandt andet på besøg af julemanden og dans om
juletræet med nissemor og alle hendes nissebørn.

Prisen for at være med er 30 kr. for børn og 40 kr. for voksne. Prisen
inkluderer indgang, æbleskiver, kaffe/te/saftevand og godtepose til
børnene. Desuden kan der købes øl, sodavand og kaffe.

Tilmelding skal ske senest d. 6. december til julemanden på
julemanden@barritgif.dk eller tlf. 24 48 64 23 med info om hvor mange
voksne og børn, der ønskes tilmeldt. Betaling sker ved indgangen – vi
modtager kontanter og MobilePay.
Barrit GIF.
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Vi udfører alt indenfor:
Jord, Dræn, Belægning og
Støbearbejde.

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

Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit.

Vi er ogsåSKOV
klar til vinterens
& HAVE
strabadser med snerydning samt
AUT. EL-INSTALLATØR
saltning/grusning

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

1 på:
KontaktBØGESKOVVEJEN
Lars
Østergaard
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE

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 6
LAKERING

*

TLF. 75 69 40 22
Tlf.: 22700567.
bef@breth.dk
bef@breth.dk
www.lm-el.dk

Bankospil 2017
Søndag den 5. november afholdte Barrit-Vrigsted Seniorer det årlige bankospil
i BKI-Centret. Der var mødt 86 personer op for at deltage. Der var en rigtig
god stemning og mange gik hjem med en eller flere af de fine sponsorgaver,
som byens og omegnens handlende og virksomheder havde sponsoreret til bankospillet.
Vi vil sige TAK til alle som deltog og ikke mindst til vore trofaste sponsorer.
Tak for jeres opbakning, som er medvirkende til, at vi kan holde andre og gode
arrangementer for seniorer.
Hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer
Vore sponsorer til bankospillet var:
Anders Pedersen Maskinfabrik
Barrit Automekaniker
Barrit Mejeri
Barrit Murerforretning
Blomsteriet
Check Point, Juelsminde
Eslund Husreparation
Friis Optik
Frisør Down Under
Haco
Honningmanden Leif Jacobsen
Hornsyld Bilcenter
Hornsyld Købmandsgård
Hotel Juelsminde Strand
Juelsminde Boghandel
Juelsminde Havecenter

Klinik for fodterapi, Juelsminde
Nybolig – Juelsminde
Odd K.
Optiker Louis Nielsen, Horsens
Salon Tip Top
Shell, Juelsminde
Slagteren, Hornsyld
Spar, Hornsyld
Staksrode Vin
Stilhøjt Frugt
Sydbank
Thile Frisørsalon
Utoft Entreprenør
Vin med Smag
XL- Byg
Aarstiderne
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Den positive vinkel
Det er nu 10 år siden, jeg flyttede fra Horsens til Barrit. Jeg er oprindelig en
landsbypige fra Rårup, men har boet mange år i Horsens. Mit kendskab til
Barrit, da vi flyttede hertil var meget begrænset. Så jeg krydsede fingre for, at
det var den rigtige beslutning for mig og mine børn. Det vigtigste for mig, var
om mine børn ville falde til. Jeg blev positiv overrasket over, hvor aktiv Barrit
var og stadig er. Alle vi mødte var åbne og i mødekommende, så det var let at
falde til. Det er så her, jeg vil sige tak til Barrit for at tage godt imod tilflyttere.
Barrit Vrigsted Nyt er et fantastisk blad til at lære omkring Barrit og Vrigsted
og hvad der sker i nærområdet. I bladet kan man bl.a. læse om, hvilke aktiviteter der har været og hvad der kommer. Her kan jeg kun sige: Vær åben og bak
op omkring de aktiviteter, som alle de mange frivillige arrangerer. Hvad er det
værste, der kunne ske? At du måske finder en ny interesse eller møder nogle
nye mennesker. Og hvis ikke, så er der jo ingen skade sket. Jeg læser altid
bladet, når det udkommer. En dag så jeg et opslag fra Lokalarkivet om slægtsforskning. Jeg tog springet og mødte op. Og det har resulteret i en ny interesse.
Efter min mening er området omkring hallen og skolen et samlingssted for alle
aldersgrupper. Uanset om man er ung eller gammel. Dyrker motion eller ej.
Det er her vi mødes. Om det er til byfest, halbal, fællesspisning, pigeklub, motion…. Ja listen er lang.
To gange om ugen er jeg selv i hallen, hvor jeg træner og underviser i karate.
Vi træner på tværs af køn og aldersgrupper og har et godt sammenhold. Vi er
så heldige, at vi har mange, som gerne vil være frivillige hjælper og underviser.
Så det er dejligt. Ja! Karate er en kampsport, men først og fremmest selvforsvar. Og nej, det er ikke kun for drenge. Vi er rigtige mange piger i klubben.
Så jeg håber, at der er flere fra lokalområdet, som vil prøve denne utraditionelle sportsgren. Alle der er mere end 8 år er velkommen.
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Her til slut vil jeg gerne lige nævne Barrit Univers/Playspot. Det er så dejligt,
at børnene har fået et sted at mødes og hænge ud. Og det er der rigtig mange
der gør. Det er sjældent, at man kører forbi skolen og der ikke er nogle børn på
playspottet. Der er næsten altid nogle indenfor i den gamle gymnastiksal. Og
de hygger sig. Rigtig god løsning omkring adgangen med chip-løsningen. Det
kan jeg kun anbefale. Børnene komme ud og møder andre. Væk fra computer
skærmene. Man kan kun få et kæmpe smil på læberne over dette. Dette gælder
selvfølgelig også multibanen.
Så min opfordring til alle er at være åben og støtte op omkring de mange arrangementer, der kommer.
Käte Stausgaard Nielsen
_______________________________________________________________
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Lad Nybolig i Juelsminde eller
Hornsyld klarer dit boligsalg
Hvis du går med salgstanker, så lad os
hjælpe dig igennem alle faser. Vi kigger gerne forbi til en gratis og uforplig-

tende salgsvurdering, hvor du kan høre om mulighederne for salg af netop
din bolig.

Ring til os i Juelsminde 7569 4515 eller Hornsyld 7568 7655

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

Lokalrådet for Barrit og omegn.
BORGERMØDET - oktober 2017
Lige efter efterårsferien holdt lokalrådet et borgermøde med overskriften
50.000 kr til gode ideer for Barrit – der mødte næsten 20 personer op med
store forventninger.
Der var kommet 2 forslag samt 1 efter mødet til, hvad vi skulle bruge pengene
til.
Mødet fik en lidt uventet men positiv drejning, idet der fra de fremmødte kom
et forslag om, at mødet lukker uden at der blev stemt om forslagen, men de
fremmødte bestemte, at lokalrådet skulle i stedet kontakte de unge i Barrit og
spørge efter mere konkrete ideer, der kan komme de unge til gode.
Aftenen sluttede således hurtigere end lokalrådet forventede. Det blev således
besluttet, at Lokalrådet skal mødes med elevrådet på Barrit skole og deltagerne
i fredagsklubben for at spørge efter ideer.
Inden jul mødes elevrådet på Barrit skole med lokalrådet og møder op til en af
de næste fredagsklub arrangementer for at få gode ideer og hjælp til at komme
videre.
Vi holder næste borgermøde marts - april 2018 – der kommer en
indkaldelse her i bladet samt opslag på busskuerne og FB – Lokalrådet
giver en bid mad og sodavand eller lignende til alle der møder op.
Så sidder du med en god ide som kan være til fordel for de unge, er du også
velkommen til at kontakte Lokalrådet.
Peter Andersen – 7150Barrit@gmail.com tlf. 29458624
Lokalrådet
Peter Andersen
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Vrigstedhus afholder julebanko
STEVNSVEJ 15 VRIGSTED

TORSDAG DEN 30. NOVEMBER
KL. 19.00
MANGE GODE GEVINSTER
ÆNDER - RØDVIN
KØBMANDSPAKKER OSV.
Alle er velkomne!
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Har du...?
cyklet Sibirien tynd, deltaget i hjælpearbejde, en lokalhistorisk viden, en
interessant hobby eller andet, som du kunne have lyst til at dele med andre
f.eks. via et foredrag eller måske en workshop på Hedensted Bibliotekerne?
Så kontakt Louise louise.westermann@hedenstedbib.dk
eller Dorthe dorthe.kristensen@hedenstedbib.dk
Brætspils Café for voksne
Kunne du tænke dig at spille brætspil? Så vær med til en eller flere hyggelige
brætspilsaftener. Både for nybegyndere og øvede.
Billetpris: 40 kr. inkl. pizza og sodavand
Juelsminde Bibliotek
Tirsdag den 5. december kl. 18.30 – 21.30
Billetter skal bestilles på hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets
personale.
IT-spørgetime
Få hjælp til at oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog eller…
Bare mød op - ingen tilmelding. Den første tirsdag i måneden.
Hedensted og Juelsminde Bibliotek
Tirsdag den 5. december kl. 10-11
Tilmeld dig Hedensted Bibliotekernes nyhedsbrev
og vær med i konkurrencen om et gavekort på 300 kr. Send en e-mail til
hedensted@hedenstedbib.dk og skriv, at du gerne vil modtage nyhedsbrevet.
Eller sig det til bibliotekaren næste gang du er på biblioteket i den betjente tid.
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne
13
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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
Tlf.:
75 Brund
68 15Nielsen
11
Tlf. Lhombrevej
75 69 15 62 1. Biltlf.
43 56 61
715040
Barrit
www.bjerre-koed.dk
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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Der er

”RØRE I ANDEDAMMEN” i Vrigsted

Et af vores projekter i Borger Budget 2015/16 var ”Branddammen Syd”.
Det er nu afsluttet på fornemste vis med malet gelænder, nyt hegn, bordbænkesæt og nu senest med 2 moskusænder.
Det er Astrid & Verner Hansen, der har været
tovholdere på projektet. Tak for det.

HJERTESTARTER
Med penge fra Borger Budget 2016/17 er der nu opsat
en hjertestarter ved hovedindgangen til Vrigsted
Efterskole, og der har været afholdt infomøder
i brugen af den. Vi håber, vi aldrig får brug for den.
Det er Malene Hollbaum og
Tove Nielsen der har været
tovholdere på projektet.
Tak for det

Vrigsted lokalråd
fmd. Carsten Schiller
15
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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

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

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

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
16
20

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
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Kirsten Bjørke
Høkervej 8, 7150 Barrit
Tlf. 2081 2740
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
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
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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December og januar i Barrit og Vrigsted sogne
Onsdag den 22. november klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Torsdag den 23. november klokken 17.00
Kirke og kødsovs i Barrit Kirke – familiegudstjeneste med spisning
Søndag den 26. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker
Søndag den 26. november klokken 19.00
Julekoncert i Barrit Kirke med Erling Lindgren
Mandag den 27. november klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Torsdag den 30. november klokken 10.00
Højskolesang i Kirkehuset
Søndag den 3. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker
Søndag den 10. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker
Onsdag den 13. december klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Søndag den 17. december klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 24. december klokken 11.00
Børnegudstjeneste i Barrit Kirke
18
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Søndag den 24. december
klokken 13 og 16 Gudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 14.30 Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Mandag den 25. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 31. december
klokken 14.30 Gudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 16.00 Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 7. januar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 14. januar klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – ved Ulrik Dige
Søndag den 21. januar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 28. januar klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 4. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Kirke og kødsovs
Familiegudstjeneste i Barrit Kirke den 23. november klokken 17.00
Kom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde. Efter
gudstjenesten spiser vi pasta med kødsovs i Kirkehuset.
Det er gratis og alle er velkomne. Vi er færdige senest klokken
19.00
19
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Onsdag den 22. november og onsdag den 13. december klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Er du interesseret i en hyggeaften med dit yndlingshåndarbejde og samvær med
andre håndarbejdsudøvere fra lokalsamfundet, så mød op - og tag gerne en
bekendt med.
Der er kaffe / te og kage undervejs.

Julekoncert med Erling Lindgren og Østjyske kammerkor i Barrit kirke
søndag den 26. november kl. 19.00
Østjysk Kammerkor består af
25 rutinerede sangere fra
Aarhus og omegn, som alle
enten har sunget eller stadig
synger i forskellige
aarhusianske kor. Koret ledes
af Erling Lindgren, tidligere
organist ved Lemvig kirke og
leder af Lemvig Kammerkor.
Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, og
har desuden en Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Erling Lindgren er bl.a. repræsenteret med 12 melodier i den nye højskolesangbog.
Ved koncerten i Barrit kirke synger Østjysk Kammerkor et varieret program af
kendte såvel som mindre kendte juletoner. Der vil også være indlagt
fællessalmer, ligesom Lindgren vil spille julemusik på kirkens orgel.
Fri entre.
20

20

Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Den 25. oktober havde vi besøg af tidligere
forstander på Rude Strand Højskole, Aage
Augustinus, som holdt et livs filosofisk foredrag, om
at forsøge at indkredse glæden, hvilket i virkeligheden
ikke så let. Glæden er blevet overladt til børn,
spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man
skal være dum for at være glad, og naiv for at tale om
den …!
På bedste vis fortolkede han nogle af Benny Andersens gode sange, og tog os
med ind i historien om ”Barbara”, en kærlighedsroman af den færøske forfatter
Jørgen-Frantz Jacobsen som bygger på et færøsk sagn fra 1700-tallet.
En rigtig god eftermiddag.

Julehygge i Barrithus
Næste arrangement er den 6. december – hvor der vil være
julehygge, kl. 14.00 i Barrithus.
Vi pynter træet, og serverer kaffe, æbleskiver og småkager. Der vil
være små jule indslag, og mulighed for at købe amerikansk lotteri.
Pris pr. person 50,- kr.
Hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer
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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

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Nyt fra vores annoncører
Anders Pedersen, Maskin- & Specialfabrik A/S er det noget lange navn på det
firma, som min far startede tilbage i 1938. Oprindeligt var det et traditionelt
smedefirma, hvor arbejdsopgaverne bestod i reparation af landbrugsmaskiner,
VVS-arbejde, salg af malkemaskiner m.v. Det skete også, at min far måtte
trække en tand ud af naboens mund, når det var nødvendigt. Så smedearbejdet
var meget alsidigt på det tidspunkt.
Op gennem årene blev mere og mere af firmaets eksistensgrundlag fremstilling
af diverse landbrugsmaskiner som f.eks. roeskærere. I starten af 50’erne blev
fremstilling af kartoffelkogerier et af firmaets hovedprodukter. Kartoffelkogerierne blev primært solgt til mejerier, der havde damp i overskud til kogning af
kartofler til foderbrug. Anlæggende blev indtil midt i 60’erne solgt i såvel
Danmark som Norge.
Midt i 60’erne stoppede brugen af kartofler til foderbrug mere eller mindre, og
firmaet måtte finde nye græsgange. I kartoffelkogerierne indgik en hel del
transportsnegle, der transporterede kartoflerne til og fra kedlerne, hvor de blev
kogt, og det var derfor naturligt at udvikle produktionen af transportsnegle.
Siden midt i 60’erne har fremstillingen af transportsnegle derfor været firmaets
hovedproduktion. Vi er en 100 % ordreproducerende virksomhed, så næsten
alle ordrer er forskellige. Vi fremstiller transportsnegle i diametre fra Ø 30 mm
til ca. Ø 2000 mm. Vi er dels underleverandør af løse sneglevindinger, som
andre firmaer bruger til fremstilling af snegle, dels fremstiller vi løse snegle og
komplette driftsklare snegletransportører som sælges til slutbrugere inden for
alle dele af industrien og landbruget. Der findes nok ikke mange materialer,
som vi ikke har leveret snegle til.
Den enkeltbranche, som vi i dag leverer flest snegle til, er fjernvarmeværker og
kraftvarmeværker, hvor sneglene bruges til at transportere biomasse (flis,
træpiller og halm) ind i kedlen og aske bort fra kedlen.
Jordbor til entreprenører, geoteknik m.v. er et andet vigtigt produkt.
Endelig udfører vi en del underleverandørarbejde i form af plasmaskæring,
slyngrensning, varmebehandling af stål samt drejning, fræsning og svejsning.
Ca. 30 % af omsætningen er direkte eksport, primært til Sverige, Norge, Tyskland og Island.
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Min far døde i 1992, og siden har jeg haft det overordnede ansvar for firmaet.
Vi er i dag ca. 20 medarbejdere, og firmaet er karakteriseret ved at have en
meget stabil medarbejderstab. 5 personer har siden firmaets start været ansat i
mere end 40 år, og af de nuværende medarbejdere har 8 været ansat i mere end
25 år. Disse mange års erfaring betyder selvsagt meget for firmaet.
Vi forsøger løbende at udvikle produktionen, og således modtager vi her i
november måned en ny maskine fra New Zealand, som gerne skulle give nye
muligheder for fremstilling af sneglevindinger.
Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vor hjemmeside: www.ap-maskinfabrik.dk.
Arild Pedersen

Turen til Canada.
Den 25. juli startede vores tur til Canada. Vi fløj til Frankfurt, skiftede fly og
havde 10 times flyrejse til Vancouver, tidsforskellen var 9 timer.
Vi rejste med Adventure holidays fra Haderslev, Lone og Ole var vores
rejseleder. Turen var en sand perle af oplevelser.
Vi havde 2 overnatninger på hotel Empire Landmark i Vancouver. Værelserne
lå på 18 etage men restauranten lå på 42 etage. Fantastisk udsigt og tårnet
drejede rundt i en time.
På 2. dagen cyklede vi ca. 22 km. Rundt i Vancouver by, den har gode
cykelstier. Turen gik gennem Stanly Park med høje Totempæle, langs med
vandet og med en lille cykelfærge over til Grandville Island hvor vi indtog
vores frokost. Turen gik videre gennem China-town og tilbage til hotellet. Det
var en rigtig dejlig tur, fik set meget og solskin ca. 25 g. varmt.
3. dag morgenmad kl. 6.30, pakke bus og kørte til havnen. Vi skulle sejle over
til Vancouver Island, det var en flot sejltur. Her på øen havde vi 6
overnatninger. Vi kørte til Victoria som er øens største by. Byen er fyldt med
flotte blomster og har en flot Parlamentsbygning. Vi nød udsigten og der var
også tid til en is.
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Efter indkvartering
på hotellet gik turen
videre til den flotte
Butchart Gardens en
fantastisk have på ca.
22 hektar. Den er
opdelt i temahaver.
Den blev etableret
for over 100 år siden
i et nedlagt stenbrud.
Vi spiste i havens
restaurant, og gik
igen tur i haven hvor
der var kommet lys
på springvandet mm.
Næste stop på turen var byen Chermainus, som havde haft flere savværker.
Malerierne på byens gavle fortalte dens historie, de var meget flotte. På
sidelinjen gik en ældre mand, han sagde til Lone hun var god til at fortælle. Det
viste sig han var udvandret med sin kone, for over 40 år siden. De stammede
fra Esbjerg, en sjov oplevelse for os alle.
Lone købte stort ind til frokost. Når tiden var inde gjorde vi holdt. Vi skiftede
til at hjælpe, de havde klapborde med og rødternede duge. Os som hjalp fik
handsker på, der var tænkt på alt. Det var hyggelig at sidde der i det fri og spise
frokost.
Efter veloverstået frokost, var vi på skovtur og så forskellige træsorter. De
store fly som bruges til flybekæmpelse kaldes Waterboomers, vi kørte forbi
stedet og fik lov at se de store fly. En af dem skulle på museum, den anden var
ved at blive repareret. Sidste år mistede de et fly samt hele dens 22 store
besætning, den havde ramt en bjergside. Sidst på dagen kom vi til Telegrapf
Cove. Stedet minder om et fiskerleje, et stort turist sted. Her kommer mange
med deres store autocampere. Om vinteren bor der kun 7 – 10 mennesker.
Næste morgen var der morgenmad kl. 6.15 vi skulle på bjørnesafari. Vi
befinder os på det nordlige af øen. Solen stod højt på himlen, men kun 12 g. På
afgangsbroen sang vi vores morgensang. Dagen i dag er din min ven, sang vi
hver dag.
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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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Vi blev fordelt i 3
motorbåde, sejlede ca. 2
timer til Knight inlet. Her
skiftede vi til udkigsbåde,
efter kort tid så vi de første
bjørne. Motoren blev slukket
og vores guider iført vaders,
hoppede i vandet og trak
båden så tæt på som mulig .
Vi skulle være stille, i alt 20
bjørne så vi, både store og
små.
Heroppe kunne vi møde bjørne, så vi skulle altid gå 4- 6 sammen. Andre år
havde de mødt dem i udkanten af skoven. Guiderne mente det var for varmt.
Om dagen havde vi 25g. på hele turen, det havde de aldrig oplevet før.
Dagen efter sejlede vi ud for at se pukkelhvaler, vi fik en nøje instruktion fra
kaptajnen ang. Sikkerhedsregler. Hvidhovede ørne så vi ,de havde en kæmpe
vingefang. Der var mange sæler i vandet og på klipperne . Vi så en del hvaler,
ikke i hel format. Det var flot at se når deres store halefinne kom op.
Den 2 august forlader vi Vancouver Island kl. er 5.15 om morgenen, vi skal nå
færgen i Port Hardy. Sejlturen op til Prince Rupert tog 15 timer. Vi fik VIP
pladser det var i første parket. Dejlige stole så vi kunne tage en lille lur. Skibet
var bygget i Flensborg, interiøret var dansk design. Der var plads til 600
passagerer og 130 køretøjer. Vi fik morgenmad, frokost og aftensmad ombord.
Vi kom til vores hotel lige før midnat. Så var det ellers godnat og i seng. En
rigtig fin dag.
Næste morgen hilste vi på Jens
og hans kone Patricia, de var
med på resten af turen. Det er
10. gang de rejser med Lone.
Jens er udvandret til Canada
sidst i tresserne. Han stammer
fra Jels i Sønderjylland, og
taler stadig sønderjysk. De bor
i Calgary. Vi havde en lang
køretur foran os, 700 km. til
27

27

Prince George. Jens er en god fortæller. Vi kører langs Skeena River som er
den næstlængste flod i British Columbia. Canadian National Railway følger
også floden. Her kører tog med ca. 200 vogne, de transporterer bla. Korn og
kul til den store containerhavn i Prince Rupert.
Frokosten indtog vi ved Ksan Village, derefter blev vi vist rundt af et medlem
af en first nations stamme, som i 1970 besluttede, at de ville fortælle om deres
kultur og ceremonier. Stammen bestod af 4 klaner: Frøen, Ulven, Ørnen og
Gedehamsen. Man må ikke kalde dem indianer længere.
Vi forsætter til Prince
George, på et tidspunkt
kunne vi langt mod syd se
skyer af røg fra de mange
skovbrande. Der var et sted
vi skulde have besøgt, men
blev aflyst på grund af
brand.
Vi har været på flere
vandre ture op i bjergerne,
for at se gletsjer og sikke
en udsigt af bjergerne, det
var virkelig flot.
Omkring byen Jasper skulle vi på Rafting Tours. Vi blev fordelt i to
gummibåde, med vest og regntøj. Så gik det ellers ned af floden, 16 km. Der
kom også vand indenbords. Det var en sjov tur.
Vi besøgte også Hutteritterne, de stammer fra sydtyrol i Østrig. De er baptister,
er selvforsynede med alting. Damerne går med lange kjoler og tørklæder, tøjet
syr de selv. De havde 85 malkekøer og mange høns og kyllinger.
Vi sluttede af i Calgary, hvor vi besøgte den danske kirke, præsten var fra Fyn.
Hun fortalte om deres arbejde, herefter blev vi budt på kaffe og kage.
Vi gik en tur i byen, derefter gik turen til lufthavnen.
Turen har været rig på oplevelser, og vi fik atter bekræftet at rejse er at leve.
Hilsen Bruno og Sonja
28

28

SKROT!!!
Da Ib Mikkelsen skal bruge den plads, hvor vores skrotcontainer står, skal vi
flytte den. Vi snakkede længe om, hvor den kunne stå, men vi mente ikke lige
der var nogle, der ville have den til at stå. Så vi kontaktede kommunen og
spurgte, om vi kunne få lov til at stille den på en af de tomme grunde i byen,
der bare ligger hen.
Og det resulterede i, at vi fik den tomme grund på Barrit Langgade 176A til at
stille den på. Vi flytter den ikke lige nu, før vi har lavet en indkørsel til
containeren. Og når den kommer derned, vil vi sætte et hegn op, så det ikke ser
frygtelig ud udefra vejen, når der ligger noget ved siden af containeren. Vi
håber, at folk synes, at det er en god ide. Vi har fået grønt lys fra kommunen på
det og der er lavet en sag på det derudover, så hvis der er nogle, der undre sig
over det, kan de bare kigge i sagen på kommunen.
STOOOP!!!!!!
Det skrot skal Barrit
Vrigsted Nyt have….
ikke dig!!!!!!

Med venlig hilsen
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Barrit Vrigsted Nyt´s Bestyrelse

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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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence
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Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8
i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Super Brugsen i
Juelsminde, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen
bringes i næste nummer.
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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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BYFEST
Vi vil fra byfest udvalget gerne sige mange tak for sidst!
Vi er meget glade for den store opbakning i løbet af dagene, det var rart at se så
mange mennesker på stadion til de forskellige aktiviteter.
Vi havde bestemt, at vi igen ville afvikle byfesten på 3 dage i stedet for kun 2
dage, som vi gjorde sidste år. Det var primært for at folk igen kunne deltage i
både bilorienteringsløbet torsdag aften og bankospillet fredag aften.
Vi havde igen lejet den store legebus, det er en ombygget dobbeltdækker bus,
som er lavet om til et stort legeland i 2 etager til børn i mange aldre. Den blev
flittigt igen i år brugt hele dagen.
Men et fast og populært indslag i vores byfest er naturligvis vores optog gennem byen. Det bliver flottere og flottere for hvert år. Derefter var der dækket
op i teltet, som det plejer, til det store morgenbord.
Vi havde også gang i et rekordforsøg om lørdagen. Der er tidligere blevet trukket en mejertærsker, en lastbil og en traktor med vogn. I år havde vognmand
Jørgen List fra Juelsminde havde stillet sin godt 17 tons tunge lastbil til rådighed, som godt 50 unge og ikke mindst stærke drenge og piger trak ikke mindre
end 150 meter.
Sidst men absolut ikke mindst har vi sendt mange taknemlige tanker til vejr
guderne, som havde sørget for et fantastisk sommervejr, der sjældent er set
bedre til byfest i Barrit.
Barrit GIF’s Byfest Udvalg
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Sponsorliste for
Barrit & Omegns Byfest 2017
Spar, Stouby
Den Jyske Sparekasse
HK Olie A/S
Sydbank
Barrit Autocenter
Barrit Murerforretning
Utofts Entreprenørforretning ApS
Uni-tech
HACO A/S
ROTOVENT A/S
Lin Byg
Vognmand Søren Rasmussen & Søn
Mobil Byg v/Jørgen Fisker
Jens Peter Buch Biler, Vejle
Rosenvold Strandcamping
Hornsyld-Barrit El
Vin Med Smag
Festgården I/S – 76 90 66 00
Hornsyld Bilcenter
XL Byg, Juelsminde
Barrit Jagtforening
PM Pack
As Tømrer & Snedkerforretning
Hyrup Tømmerforretning
Klinik for Fodterapi, Juelsminde
Nybolig, Juelsminde og Hornsyld
Blomsteriet, Juelsminde
Dagli Brugsen, Hornsyld
E C Sikring
Frisørværkstedet, Hornsyld

Hornsyld Slagter
Juelsminde VVS
Hornsyld VVS
Sigma/+PlusMalergrossisten
Anders Pedersen Maskinfabrik
Vognmandsforretning Jørgen List A/S
Barrit Industrilakering
Tømrermester Erik Skov
Ingvard Bie, Breth Maskinstation
EP Maskinudlejning
Eslund Husreparation
Barrit Mejeri
Vognmand Ole Rasmussen
PhotoCare
Dansk Camping Interiør
Lykke & Lykke
Barrit Børnehus
Fadølsbutikken
Frisør Down Under
Odd K
Salon Louise
Stenhøj A/S
Frisør Kørup
Statoil, Juelsminde
Hyrup Kro
Barrit Kultur & Idrætscenter
Laasby A/S
Ib Kragh, Juelsminde
Løgballe Camping
Cookie Jam Band

Støt vores sponsorer – de støtter os!
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit fællesbestyrelse
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
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug
Vrigsted Lokalråd

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jørgen Tegllund
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
Jytte Hansen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Kaj Poulsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Kaj Poulsen
Carsten Schiller
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75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
20 31 16 66
40 19 53 20
29 45 86 24
75 69 15 73
29 84 29 79
23 32 79 19
75 69 18 16
40 78 12 82
50 89 77 72
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
25 37 48 54
75 69 10 10
24 96 13 64
30 66 50 57
40 88 09 18
75 69 11 20
30 66 50 57
23 29 40 54

HUSK

KLIMA
&
SMR IRON-AIR
ApS
Karl RasmusAutoriseret kølefirma
KØLETEKNIK
Brethvej 3 · 7150 Barrit
sen samler

Salg/service:
TLF. 40 97 31 05
smr@iron-air.dk
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk
Tlf. 4097 3105

stadigvæk

køl
- fROST
- klIMANlæg - vARMepuMpeR
skrot
ind.
efTeRSyN - SeRvIce - SAlg

Ring på tlf.:

Energivejlederen

75691009

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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