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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 06.11.2017
UDKOMMER UGE 47
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
Denne sommer har været lettere udefinerbar, så derfor har vi slået sommer op i
ordbogen. Der står denne definition: ”Der er ingen officiel meteorologisk definition; men for Danmark er foreslået perioden, hvor minimumstemperaturen
ligger over 10 °C. Man kan også beskrive sommer mere enkelt ved at kalde den
perioden mellem forår og efterår”.
I dette nummer har Nybolig i Hornsyld og Juelsminde lavet et indlæg om deres
virksomhed til ”Nyt fra vores annoncører”. Det kan findes på side 7.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget en af de sidste dage
i august, hvor der set med landmændenes briller endelig blev vejr til at få høstet det sidste korn. Billedet er taget af Torben H. Hansen.
Det lille billede er taget torsdag aften i Byfesten, hvor Lokalarkivet igen havde
arrangeret bilorienteringsløb, der bød på udfordringer og opgaver rundt i hele
Bjerre Herred. Lokalarkivet har lavet et indlæg om bilorienteringsløbet, som
kan findes længere inde i bladet. Billedet er taget af Torben H. Hansen.
For første gang i perioden, siden vi startede med at bringe Den Positive Vinkel,
er det denne gang ikke lykkes for os at finde en skribent. I stedet for har vi
brugt et indlæg, som vi har modtaget fra et ægtepar fra Aarup på Fyn, som har
været på besøg i Barrit Kirke. Det er der kommet et flot og rosende indlæg ud
af, som kan findes inde i bladet.
Vi har lavet en aftale med Käte Nielsen om at være den næste skribent af Den
Positive Vinkel. Käte er bosiddende i Barrit og hun er blandt andet instruktør i
Juelsminde Karate Klub.
I sidste nummer havde vi en tipskupon, som handlede om BV-Nyt. Vinderen af
konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Spar i Hornsyld er Karin
Nielsen fra Barrit Station. Hun blev fundet i en lodtrækning blandt de mange
rigtige svar, som vi har modtaget.
Vi har ikke en konkurrence med i dette nummer, men mon ikke der bliver
plads til en julekonkurrence i en eller anden form i det næste nummer.
God læselyst!
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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
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Frivillig til Fredagsklubben
Har du lyst til at gøre en forskel for Barrit og omegns børn og unge, så kom og
deltag i Fredagsklubbens klubaftener. Vi holder klub aften 9 fredage om året
fra kl. 18-22 samt den årlige fastelavnsfest for Barrit og omegns borgere i BKI.
Vi er 14 frivillige voksne og kan altid bruge et par frivillige mere.
Har du lyst til at høre nærmere så er du velkommen til at kigge forbi næste
gang vi holder Fredagsklub, (se datoerne andet sted i bladet) kl. 18-22 i
Sognegården.

På gensyn 
Fredagsklubben Barrit
Formand Rikke Hermansen, tlf. 26602416
_______________________________________________________________
Ihh, hvor er det kommunalt!
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening afholdt et lokalhistorisk
bilorienteringsløb på byfestens første aften. Årets tema var Barrit-Vrigsted
Kommune. Kommunen opstod med valgt sogneråd omkring 1870 og blev ved
den første kommunalreform omkring 1970 sammenlagt til Juelsminde
Kommune.
Turen gik rundt til nogle af kommunens institutioner og til hovedpersonerne i
kommunens drift op imod slutningen af kommunens liv.
Der var 11 vogne, svarende til ca. 40 mennesker, der tog imod tilbuddet om en
tur rundt til områdets smukkeste steder for at se på og høre om kulturarven.
Kommunen havde 3 store opgaver: Fattig- eller socialvæsen, skolevæsen og
vejvæsen.
 Den sidste sognerådsformands (svarende til vore dages borgmester) bolig
blev besøgt sammen med kommunekontoret, hvor den eneste kommunalt
ansatte boede.
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 En skole – Vrigsted Skole – blev besøgt. Den var den sidste lille lokale
folkeskole. Den blev først nedlagt ved dannelsen af Juelsminde
Kommune.
 Der var en post ved Barrit Fattiggård, der var en væsentlig institution i
kommunens pligt til at sikre kommunens svageste et eksistensgrundlag.
 Der var også en post ved ”Det lille træ” på Lundevej mellem Løgballe og
Neder Vrigsted. Den begyndte sit liv som en ”snevisk”, der var en pind,
der skulle markere en indkørsel til marken, når vejen var
ufremkommelige. For ”Det lille træs” vedkommende slog pinden altså
rod.
 Endelig kom deltagerne rundt til levestederne for kommunens 4
sognefogeder i Over Barrit, Vrigsted, Breth og Staksrode. De fungerede
bl.a. som det lokale politi, men kunne også vie folk, skulle holde styr på
de værnepligtige og meget, meget mere.

Ved alle 8 poster var der opgaver og kortfattet information om stedets rolle i
det kommunale liv, og selvfølgelig var der præmier til de stærkeste hold:
1. Poul & Co. – 65 point
1. Tina & Co. – 65 point
2. Bruno & Co. – 58 point
Efter løbet var der mulighed for at nyde en øl og lækre grillepølser i festteltet,
indtil posternes pointfordeling forelå. Det var meget hyggeligt. Hvis man vil
vide mere om opgaverne og de rigtige svar må man ulejlige sig ind på
lokalarkivets hjemmeside www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk , hvor vi har
placeret et sammendrag.
M.v.h. Karsten Bjerreskov
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Nyt fra vores annoncører
Det gode boligsalg
Et boligsalg har stor betydning for dit liv. Det ved vi alt om. Derfor er det også
vigtigt, at du vælger en engageret ejendomsmægler, som yder en ordentlig service igennem hele forløbet.
Et stærkt team
Nybolig Hornsyld og Nybolig Juelsminde dækker sammen med Nybolig
Horsens Boligcenter på Strandkærvej hele Horsens og Juelsminde-halvøen.
Med vores 3 forretninger, får du netop et engageret og stærkt team af ejendomsmæglere, som har fokus på salget af netop din bolig. Derudover bliver
din bolig præsenteret i alle 3 butikker.
Nybolig SmartSalg – dit forspring på boligmarkedet
De fleste boligkøbere starter boligjagten online. Derfor bruger vi i Nybolig et
avanceret værktøj, der ved hjælp af intelligent online annoncering kan flerdoble antallet af interesserede købere til din bolig, så du kan opnå et hurtigere salg
og en bedre pris.
Værktøjet målretter og matcher dine boligannoncer med interesserede købere,
baseret på deres adfærd på de sociale medier og forskellige hjemmesider. Og
du kan selvfølgelig selv følge med, så du altid ved, hvor mange der har set din
bolig via SmartSalg, samt hvor mange gange din bolig er blevet delt, liked og
kommenteret på de sociale medier. Det er da lidt smart!
Kontakt os og hør mere om, hvordan du sikrer dig et forspring på boligmarkedet med SmartSalg.
Nybolig Juelsminde, tlf. 7569 4515
Nybolig Hornsyld, tlf. 7568 7655
Nybolig Horsens Boligcenter, tlf. 7564 0700
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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 8
LAKERING

*

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

BIDRAGSYDERE TIL BARRIT UNIVERS
Her kommer bidragsydere fra en rute, som vi desværre ikke fik med i første
runde samt senere indkomne bidrag.
Ilja Line Qvist
Henny Mikkelsen
Juelsminde B&B
Marianne og Torben Røikjær
Ditte Møller
Preben Pedersen
Marianne og Henrik Mikkelsen
Renate Carlsen og Michael Laursen
Jonna og Jan Madsen
Alice og Jens Knudsen
Birte og Niels Jørn Larsen
Nanna og Steen Mortensen
Bruno Nielsen
Anna og Kristine Engelbrecht
Elna og Carl Marx
Elly Larsen
Elin og Benny Andersen
Jette og Flemming Skibsted
Philip Hay
Kenneth Andersen
Nongyao Thaksinbut
Der mangler fortsat at blive sat enkelte klinker op.
Marie Würtz har lovet, at de bliver færdige til opsætning her i september.
Venlig hilsen
Barrit Univers
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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

Inden døres træningstider
Fodbold vinter 2017
Hal
Barrit

Dag
Mandag

Tider
Kl. 16.15-17

Årgang
0-1 KL

Barrit

Mandag

Kl. 17-18

2-3-4 KL

Stouby

Onsdag

Kl. 16-18

5-6 KL

Opstart uge 43

Træner
Mathias Nielsen
Tobias Mikkelsen
Kasper Mikkelsen
Mathias Nielsen
Andreas Bruun
Jens Pedersen
Tobias Mikkelsen
Viktor Bramming

Kampfordeler
Sascha Mikkelsen
20681833

Ny kunst i Barrit Kirkehus
Kunstner Jesper Rønsholt udstiller nogle af sine billeder i Barrit kirkehus fra
oktober og ca. ½ år frem. Kom forbi og kig.

Barrit Menighedsråd
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Stor glæde
En lille ekstra positiv vinkel i forhold til børn og unge i Barrit.
Som nærmeste naboer til Play Spot (skolens legeplads) vil vi hermed give udtryk for vores glæde. Glæde over at opleve, hvordan børn og unge hygger sig
og samles. Samtidig med at de virkelig får rørt sig.
Stemmer og latter derfra, udstråler livsglæde, kammeratskab og et godt mødested.
Det er blevet brugt hver dag og aften hele sommeren. Vi håber, at det fortsætter.
Stor tak til alle jer, der for fire år siden tog initiativ til at skabe sådan et sted.
Og til de børn og unge, der bruger det.
Knud og Mette Kristensen
Mikael og Pia Jacobsen

Konkurrence
Hvad skal barnet hedde? ”Den levende landsby”, ”Barrit Univers”, ”Playspot”.
Ved man egentlig, hvad det går ud på, hvis ikke man bor i Barrit? Får man lyst
til at kigge ind, hvis man ser et af de nævnte navne på et vejskilt?
BKI’s bestyrelse udlodder et års abonnement for en husstand til Barrit Univers
til den, der kan komme med det bedste og mest sigende navn til vores nybyggede faciliteter.
Hvis du har et godt forslag så send mig en mail på mail: rscbarrit@gmail.com
eller evt. en sms på 30167234
Mvh Renata Carlsen
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Nyt fra BKI
Efteråret er over os og dermed også en ny inde-sæson i BKI. Jeg ser frem til at
møde nye og gamle brugere af centret. Sidste sæson stod meget i byggeriets
tegn og der er stadig rigtig mange hængepartier efter byggeprojektet, som holder mig beskæftiget.
I denne sæson er cafeens åbningstid:
Mandag kl. 18.30-22.00, tirsdag kl. 19.00-22.00, onsdag kl. 18.30-20.30, torsdag kl. 21.00-22.30. Dog kun i det omfang, der er gæster/kunder i BKI, derudover efter aftale. De aftener jeg er til møde eller ikke kan være i centret i åbningstiden, er der selvbetjening. Jeg stiller øl og vand frem til bruger i hallen.
Selvom der har været mest fokus på Barrit univers i lang tid, sker der også
noget i andre dele af BKI. Der er kommet et nyt lydanlæg op i hallen til gavn
ikke blot for gymnaster, men også mange andre brugere.
Jeg er klar over, at der mangler lys i hallen, det bliver rettet snarest. Vi er i
øjeblikket ved at undersøge priser på nyt LED lys til hallen.
I cafeen er der sat nyt vindue i, det har længe trængt til udskiftning.
Til mødelokalet er der indkøbt nyt komplet service til 50 personer.
I sognegården er der også indkøbt nyt komplet service til 150 personer og der
er ved at blive indkøbt en ny opvaskemaskine. Det har været tiltrængt igennem
længere tid.
Det er sagt mange gange før, men det er fortsat gyldigt: på nær den nyrenoverede motoriksal er BKI et gammelt og slidt center og det er rigtig svært at vedligeholde, så det ser pænt ud. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på,
hvordan Sognegården kan renoveres. Forhåbentlig når vi i mål med det.
Jeg står til rådighed for BKI´s brugere. Når jeg ikke er i centret, vil jeg oftest
kunne træffes på telefon eller mail. Jeg tager gerne imod ros, ris, forbedringsforslag og kreative ideer til gavn for vores samlingssted i Barrit.
Helle Potempa
Centerleder, tlf. 20 31 16 66
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
14

Lokalrådet har 50.000 kr.
Har du en god ide!

En ide som kan skabe velvære, gode og positive
relationer i lokalområdet.
Send ideen til Lokalrådet inden tirsdag den 10. oktober 2017, forslaget
skal indeholde en meget kort beskrivelse og et overslag på prisen.
Mail: 7150Barrit@gmail.com
Lokalrådet sætter alle ønsker på en liste som skal til afstemning på

Borgermødet - tirsdag aften den 24. oktober 2017 kl. 19.00 i
Sognegården
Dagsorden










Velkommen
Aftale om hvordan vi gennemfører præsentation, afstemning, hvem kan stemme
Præsentation af de forskellige ideer.
Afstemning.
Hvad gør vi med de ideer der ikke fik del i pengene?
Praktiske ting vedr. gennemførelse af projekterne herunder dokumentation.
Nyt fra Lokalrådet og nyt fra jer fremmødte
Fremtidsplanen - er der nyt?
Evt.

Kontakt gerne en af nedenstående personer fra lokalrådet, for at komme videre med ideen:
-

Per Thisvad - 6071-5327 per.thisvad@gmail.com
Nickolaj Hoyos - 4015-8887 nickolaj.hoyos.privat@gmail.com
Jan Pedersen - 2680-2234 jpkp@petersen.mail.dk
Peter Andersen - 2945-8624 Peter@vinmedsmag.dk
Med venlig hilsen
Lokalrådet i Barrit og omegn
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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
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
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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
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.
17
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Oktober og november i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 15. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 22. oktober klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Jan Unold
Onsdag den 25. oktober klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Torsdag den 26. oktober klokken 10.00
Højskolesang i Kirkehuset
Søndag den 29. oktober klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker
Tirsdag den 31. oktober klokken 19.00
Koncert i Vrigsted Kirke med Den Sanddruelige Mandskvartet
Onsdag den 1. november klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 5. november klokken 10.30
Alle Helgens-gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker
Onsdag den 8. november klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 12. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
18
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Onsdag den 15. november klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 19. november klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Onsdag den 22. november klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 26. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 26. november klokken 19.00
Julekoncert i Barrit Kirke

Babysalmesang – opstart onsdag den 25. oktober klokken 10.00
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.
Tilmelding til Rikke Mai på 22 98 34 92 eller rm@km.dk
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Højskolesang i Kirkehuset torsdag den 26. oktober kl. 10.00
Det er godt at synge og særligt sammen med
andre.
Højskolesangbogen rummer vidt forskellige
sange, og vi kommer omkring lidt af hvert. Vi
skal synge glade og triste, vilde og stille, nye og
gamle sange. Ved klaveret sidder Kristian
Enevoldsen, og undervejs er der naturligvis kaffe.
Alle er velkomne!

Koncert i Vrigsted kirke tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00
Den Sanddruelige Mandskvartet
har sunget sammen i flere år,
end de selv kan huske.
Koncerten 31. oktober i
Vrigsted kirke byder på negro
spirituals, danske sange og
noget mere ubestemmeligt.
Måske sniger der sig en Beatlessang ind, en sang om nogle
dværge eller bange ægtemænd.
Der bliver naturligvis også plads til et par opmuntrende fællessange.
Den Sanddruelige Mandskvartet er: Erling Andersen, Jens Knudsen, Casper
Svendsen og Steen Nielsen
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Alle Helgens Dag søndag den 5. november – fælles gudstjeneste for Barrit
og Vrigsted sogne i Barrit Kirke klokken 10.30
Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene
på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt og der tændes lys.
Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han
har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os.
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et
familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid.
Ungdomskoret medvirker

Julekoncert med Erling Lindgren i Barrit kirke
søndag den 26. november kl. 19.00
Østjysk
Kammerkor blev
oprettet efteråret
2015, og havde
sin debutkoncert i
Skæring kirke
ved Aarhus april
2017. Det består
af 25 rutinerede
sangere fra
Aarhus og
omegn, som alle enten har sunget eller stadig synger i forskellige århusianske
kor. Koret ledes af Erling Lindgren, tidligere organist ved Lemvig kirke og
leder af Lemvig Kammerkor. Lindgren er nu gået på pension, men er stadig
særdeles aktiv som korleder, foredragsholder og komponist m.v.
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.
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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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Besøg i Barrit Kirke – Den Positive Vinkel
Når vi kører rundt i landet, og for den sags skyld også i udlandet, stopper vi
ofte op, hvis vi kommer forbi en kirke. Det er altid spændende at besøge
ukendte steder, og i kirken og på kirkegården kan vi mange gange fornemme
en hel del om stedet og stedets historie.
Selv om vi ikke kender noget til dem, som ligger på kirkegården, kan vi ofte
læse en hel del om deres liv og levned. Det gælder især på de gamle gravstene.
Her kan man ofte læse, hvad de har beskæftiget sig med, om de har været gift
en eller flere gange og med hvem, samt hvor mange børn de har haft. Nogle
gør også opmærksom på, om de har fået en orden.
Heldigvis gemmer mange kirkegårde på de gamle gravstene selv om gravstedet
for længst er nedlagt, men ofte finder man så et sted at samle dem.
Kirkegårde i dag kan ofte blive lidt kedelige. Nu er der ikke så mange kistebegravelser, men mere urner der bliver sat ned. Disse kræver ikke så meget plads,
så der bliver nogle store bare arealer, som man så må udfylde med græs eller
perlesten. Det bliver ikke altid udført med lige stor elegance.
Barrit Kirkegård har naturligvis de samme problemer, som alle andre kirkegårde. Det første, der slog os, da vi trådte ind på kirkegården, var den orden og
sirlighed, der var der. De grønne områder virkede som en del af kirkegården og
forbandt gravstederne på en naturlig måde.
Plænerne var velplejede og gravstederne ligeså. Vi fik mere en fornemmelse af
at færdes i en park, og kunne næsten ærgre os over, at vi ikke havde taget et
tæppe og madkurven med for at holde picnic der.
En rigtig god oplevelse.
Inge Lise og Kaj Damkær Hansen
Aarup
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Efterlysning af ”godtfolk” i Barrit og Vrigsted
”Hvor godtfolk er - kommer godtfolk til!” er en gammel talemåde.
Udsagnet om godtfolk, der søger sammen, passer jo fint på Barrit og Vrigsted.
Der har altid været ”godtfolk” i området, og der er kommet mange gode
mennesker ind over sognegrænserne.
Også når man undersøger betydningen af ”godtfolk”, passer det på mange
mennesker i Barrit-Vrigsted-området. Udtrykket har både dækket
 ”af god familie”
 ”jævne, hæderlige mennesker”
 ”folk med en vis betydning i lokalsamfundet”
I lokalarkivet har vi et problem med ”godtfolk”. Ofte kan vi kun belyse deres
liv med fødsel, vielse, børn og død. Går det højt har vi et billede af dem og det
sted, hvor de levede. Godtfolks liv og levned er kort beskrevet, selvom de har
levet et helt liv, hvor de har været aktive og gode mennesker. Forbrydernes liv
og levned kan man derimod læse om - side op og side ned i politiets og
retsvæsenets arkivalier.
For nogen tid siden havde vi en forespørgsel på en husmandsfamilie i
Staksrode. Spørgeren blev meget glad, da vi kunne fortælle, at vi havde et
”diplom for veldrevet husmandsbrug” med husfaderens navn på. Dvs. at
familien i en årrække havde dyrket deres jord og passet deres dyr, så det kunne
være til eksempel for andre. Man får pludselig et tydeligere billede af
”godtfolkene”. Men det er undtagelsen!
Et andet eksempel: Jens Rasmussen Bjerremand fra Barrithule fik i 1877
Frederik VII’s erindringsmedalje for sin deltagelse i 3-årskrigen 1848-50. Så er
der noget at gå efter: Hvor var han soldat? Hvor kæmpede hans deling da han
deltog i krigen? De oplysninger findes; men man skal først og fremmest vide,
at han var soldat på det tidspunkt.
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Jens Rasmussen Bjerremand og hans medalje
Der er masser af andre eksempler på erkendtlighed af godtfolks liv og levned,
som vi meget gerne vil have viden om i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv. Så kan vi
glæde arkivets fremtidige brugere med oplysninger om f.eks.
 Erkendtligheder for lang og tro tjeneste – også andre end de kongelige
 Udnævnelser til Dannebrogsmænd, Riddere af Dannebrog og lign.
 Diplomer – som ovenfor – for ekstraordinær dygtighed eller kreativitet
 Tildeling af erkendtligheder/medaljer for fortjenstfuld indsats: mod,
nyskabelse, erobrede mesterskaber m.m.
 Æresmedlemskaber
Vi vil gerne affotografere beviset, gemme historien og kunne fortælle om
begivenheden.
Så hvis du har kendskab til ”godtfolk”, i ovennævnte betydning, i BarritVrigsted-området, så kontakt lokalarkivet. Så kan vi lave en aftale om
deling og registrering af viden.
Mvh. Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
E-mail: barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com
Tlf. 2299 5597
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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

26

Kommende klubaftener i Fredagsklubben i Barrit
Indgang ved Sognegården
Kl. 18-20 for 0.kl. til 3.kl.
Kl. 20-22 for 4.kl. og op
Indgang kr. 15,00 eller 3 turs/medlemskort til kr. 45,00, købes ved indgangen.
Gæster er meget velkommen dog skal de være begyndt i skole.
Slik og sodavand kan købes i Fredagsklubben og må ikke selv medbringes.
1. september
2017

Alm. Fredagsklub

6. oktober 2017 Alm. Fredagsklub
3. november
2017

Halloween for alle årgange kl.
18-21

5. januar 2018

Alm. Fredagsklub

9. februar 2018

Alm. Fredagsklub og
Fastelavn for lille og store
hold Kom gerne udklædt 

18. februar
2018

FASTELAVN Barrit By

2. marts 2018

Alm. Fredagsklub

6. april 2018

Alm. Fredagsklub

4. maj 2018

Alm. Fredagsklub
Sommerfest for alle årgange
kl. 18-21

1. juni 2018

Vi ses i Fredagsklubben Barrit
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Nyt fra Barrit Univers
Efter mange års indsats fra mange sider blev Barrit Univers etableret og indviet
en solbeskinnet fredag eftermiddag i juni måned. Så vidt jeg er orienteret er
universet godt i brug af Barrits børn men også af andre.
Den næste opgave bliver at få mest muligt aktivitet i Barrit Univers og
samtidig undgå at faciliteterne bliver ødelagt. Det kræver hjælp fra brugerne.
Bla. er det nødvendigt, at man overholder de få spilleregler, som vi har stillet
op i forbindelse med brugen af Barrit Univers: ingen mad og drikke i rummet,
ingen fodtøj i motorikrummet endvidere skal alle rydde op efter sig selv.
Oplever man som bruger, at der er nogle som ikke kan overholde disse simple
regler er det en god ting at give centerlederen besked om det.
Man kan få adgang til Barrit Univers via en chipordning. Chip som er indkøbt
siden indvielsen og indtil nu giver adgang resten af 2017. Fra 1. januar kan
man forny sit abonnement. Et årsabonnement koster 300 kr. for en person, 600
kr. for en husstand på op til 6 personer og 1100 kr. for en større enhed fx et
sommerhus. Der kan også købes adgang for en dag for 100 kr.
Køb og fornyelse af chip sker hos centerleder Helle Potempa.
Vi vil gerne have at Barritborgere der fx har børnebørn eller plejebørn kan
have en chip, der kan bruges når de har besøg af børnebørnene, men skal vi
have økonomien til at løbe rundt kan det ikke gå at en borger eller et barn, der
har en chip bruger den til at lukke hele vennekredsen ind gratis. BKI
bestyrelsen vil gerne appellere til, at brugerne hjælper med at holde justits og at
man giver centerlederen besked, hvis man oplever misbrug af chippen.
Udenbys kammerater til børn med chip kan komme ind sammen med den, der
har chippen ved at betale 25kr på mobilepay nummer: 54312. Bemærk, at det
er et andet nummer end hidtil, idet BKI nu også har fået sit eget mobilepay
nummer.
Der vil blive lavet kontrol af chip med jævne mellemrum. Ved misbrug vil
chippen blive spærret.
Chippen giver adgang til såvel Barrit Univers som idrætshal dagligt i
tidsrummet kl. 8.00 – 22.00, hvor disse rum ikke er reserveret af skole og
børnehave eller optaget af foreningsaktiviteter (se hvornår det er på oversigten
nedenfor). Det betyder at man udenfor skolens og BGIFs tider udover at boltre
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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
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sig i motorikrummet også kan spille både fodbold og badminton, hvis man har
en chip.
Jeg skal være den første til at erkende, at skiltningen vedrørende
tilgængelighed til Barrit Univers har været særdeles mangelfuld for ikke at sige
ikke eksisterende hen over sommeren. Det beklager vi fra BKI bestyrelsens
side! Der vil blive installeret infoskærme, hvoraf det vil fremgå, hvornår hal og
Barrit Univers er optaget og det skulle også gerne fremgå af BKIs hjemmeside
(der pt er under opbygning).
Det kan være svært at holde øje med faciliteterne hver eneste dag året rundt,
derfor var vi også nødt til helt at lukke Barrit Univers i 3 uger i sommerferien,
da centerlederen skulle have ferie og også bestyrelsen var på ferie. Inden næste
sommer kunne vi have et ønske om at få tilknyttet en gruppe frivillige, der vil
hjælpe med at ”holde øje” i sommerferien. Hvis nogen kunne tænke sig at være
med i en sådan ordning må man gerne henvende sig til undertegnede.
Endelig vil BKIs bestyrelse gerne gøre lidt reklame for Universet fx på et skilt
ved Vejlevej. I den sammenhæng har vi i bestyrelsen talt om, at vi må finde på
et navn for Barrit Univers, der lidt mere konkret fortæller folk som ikke
kommer fra lokalområdet, hvad det er for noget. Vi udskriver derfor en
konkurrence for at få et nyt navn. Se mere om det andetsteds her i bladet.
Både jeg og resten af bestyrelsen håber at vi får et center, der vil stå i mange år
og som vil blive brugt af mange i og udenfor Barrit!
På vegne af BKI Renata Carlsen
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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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Barrit-Vrigsted seniorer
Den 30. august havde vi en dejlig udflugt (trods vejret) med start i
Havnemuseet, hvor Carsten Clausen fortalte om havnen, hvordan den var
opstået, og gode historier om de gamle fiskere. Han fortalte om Juelsminde
banen, om Fregatten Jylland, om Havnemuseet og baggrunden for at den var
opstået. Det var meget interessant at høre, og et spændende sted at besøge.
Herefter gik turen til As Kirke, hvor Børge Hede fortalte om kirken og dens
historie, om området og den store betydning Palsgård har, og har haft igennem
tiden. Det hele krydret med Børge’s små anekdoter.
Turen sluttede for de 38 deltagere på Åstrup Kaffehus.

Næste arrangement i Barrit-Vrigsted seniorer er et foredrag den Onsdag den
25. oktober, kl. 14.00 i Barrithus.
Her vil tidligere forstander på Rude Strand Højskole, Aage Augustinus komme
med hans bud på ”Glæden ved at være til”. Et livs filosofisk foredrag, der vil
forsøge at indkredse glæden
Prisen for foredrag, kaffe og kage er 50,00 kr.
HUSK også – vores årlige bankospil Søndag den 5. november, kl. 14.00 i
Barrit Sognegård.
Hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer
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Generalforsamling
Barrit Gymnastik- og Idrætsforening
Torsdag den 26. oktober 2017 i BKI kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen og aktivitetsudvalg
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5.a valg af formand (nuværende genopstiller) og sekretær
(nuværende genopstiller)
5b. valg af suppleanter
5c. valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen efter
indstilling fra de forskellige udvalg
5d. valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt.
Indkomne forslag skal sendes til formanden enten pr. brev eller på mail.
Adressen er:
Jørgen Mikkelsen
Bakkesvinget 11
7150 Barrit.
Mail: jm@barritgif.dk
Senest d. 16. oktober 2017.
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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

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

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.
PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET
MED OS.

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
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