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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 15.04.2019
UDKOMMER UGE 18
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 forbinder ofte foråret med begivenheder som repræsentantskabsmøder og
generalforsamlinger og der er derfor flere indkaldelser fra flere foreninger i
dette blad. Der er blandt andet indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Barrit
Vrigsted Nyt. Der er sket meget, siden den nuværende bestyrelse overtog for 6
år siden. Desværre er det hele ikke positivt… Vi har oplevet, at vores blade er
faldet i antal sider pr. blad fra godt 34 sider i gennemsnit i 2014 til knap 30
sider i gennemsnit i denne årgang indtil videre. Vi vil gerne fortsat lave et så
spændende og indholdsrigt blad, som muligt. Så vi vil gerne have input fra
vores brugere og læsere, så vi har lidt at tale om på repræsentantskabsmødet.
Indkaldelsen kan findes lidt længere inde i bladet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget ved Teglværkspladsen i Barrit sidst i februar, hvor de flotte erantis er et tegn på, at foråret er
på vej. Men både vintergækker og krokus har været med til at sætte kulør på
både haver og i naturen. Billedet er taget af Jonas Johansen.
Det lille billede er endnu en gang et billede af den igangværende renovering af
Sognegården. Loftet er nu lavet helt færdigt og de hårdt arbejdende frivillige er
gået i gang med at male væggene. Billedet er taget af Tina Kammer.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Elvin Kristiansen, der har boet i
Barrit i over 40 år og har været aktiv i flere bestyrelser. Vi har endnu ikke lavet
en aftale med en skribent af Den Positive Vinkel til næste nummer, men vi har
heldigvis mange gode kandidater.
I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for
at præsentere deres virksomhed, er det denne gang Barrit Gymnastik & Idrætsforening, der har skrevet et indlæg. Vi arbejder i skrivende stund på at finde
den næste annoncør, som skal skrive et indlæg til bladet.
Vi havde en Sudoko konkurrence i det seneste nummer. Vinderordet var denne
gang: Sneflokke. Vi har modtaget rigtig mange besvarelser og i lodtrækning
fandt vi den heldige vinder: Inge Vibeke Jensen fra Juelsminde. Hun har vundet et gavekort på 200,00 kr. til Ostehullet.
God fornøjelse!
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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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Hyggeligt Håndarbejde i Kirkehuset
Det er efterhånden 1½ år siden Hyggeligt Håndarbejde så
dagens lys. Hver anden onsdag aften er Kirkehuset åbent for
håndarbejdsglade voksne.
Du kommer med dit håndarbejde. Vi snakker om det vi har i
hænderne, om livet i Barrit og omegn og hvad der optager os.
Undervejs er der kaffe/te og en småkage. Vi slutter med en
sang fra Højskolesangbogen.
Der bliver strikket, hæklet, broderet, hakket, kniplet – og hygget.
Du er velkommen til at være med. Se datoerne på www.barrit-vrigstedkirker.dk
Med venlig hilsen Barrit Menighedsråd

Fastelavnsfest i Fredagsklubben
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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”Gammel Laj” og savmøllen i Smedskærlund
En historie fra lokalarkivets nye – udsolgte bog (Den kan lånes på
biblioteket):
Nikolaj Ole Nikolajsen fik på sine gamle dage tilnavnet ”Gammel Laj”. Han
blev født på gården ”Bøgensminde” i Løgballe i 1873. Som ældste søn stod han
nærmest til at overtage fødehjemmet; men det blev overtaget af hans yngre
broder med familie. Nikolaj Ole erhvervede et par parceller i Smedskærlund,
hvor han fik opført bolig og et lille vanddrevet savværk på nuværende Smedskærlund 8. Der levede han resten af sit liv – ugift.
Savmøllen
Rosenvold Bæk snoede sig langs
parcellens østside, og den
leverede vand til drift af
savværket.
Møllehjulet var et skovlhjul med
underløb. Vandhjulets
fundament står stadig på
grunden (2018).
Det blev fortalt at flere børn
Vandhjulet ved Smedskær Savskæreri, ca. 1950.
på egnen – bl.a. en af pigerne fra Familien foran boede en overgang til leje i huset.
Skulsballe - var modige nok til
at kravle ind i hjulet og køre
med rundt.
Efter Gammel Lajs død i 1941 forfaldt vandhjulet, og det
blev taget ned engang i 1950-erne.
Gammel Laj
Gammel Laj var meget vidende om ”gamle dage”. Han
var også ”snefoged” – et job der for længst er nedlagt!
Dengang blev vinteren forberedt med opsætning af
Nikolaj Ole Nikolajsen
”snehegn” på markerne. De skulle få snedriverne til at
lægge sig på marken og ikke på vejen. Der blev også opsat ”sneviske”, stænger
med en halmdusk, der viste, hvor man - især mælkekuskene - uden fare for at
køre i grøften, kunne køre ind på en mark, hvis vejen var dækket af dyb sne.
Snefogeder blev udnævnt af sognerådet for 3 år af gangen, og snehegn,
sneviske og snerydning var deres ansvar. De kunne udkommandere mandskab
fra gårdene til snerydningen. Gammel Laj satte et år, under krigen, et par
sneviske ved Lundevej mellem Neder Vrigsted og Løgballe. Den ene slog rod,
og træet står der endnu i 2018, som et vidne om arbejdsopgaver og vintre i en
anden tid.
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Gammel Laj havde også meget viden om vejrets udvikling bl.a. om
vejrforudsigelser: Tamperdag er den første onsdag i første årstidsmåned – marts, juni,
september og december, og som vejret er på
Tamperdag, fortsætter det med at være i
resten af årstiden!
I år er forårets Tamperdag onsdag d. 6.
marts, og i skrivende stund siger vejrudsigten,
at der bliver køligt, overskyet og gråvejr fra
midnat til middag, og derefter vil det fortsat
være køligt, og det vil regne fra middag til
midnat. Lad os se om den holder –
forhåbentlig ikke!
Her til højre: Sneviske opstillet ved Det Lille
Træ på Lundevej mellem Neder Vrigsted og
Løgballe. ”Det Lille Træ” startede som en snevisk!
Lokalarkivet

Nyt fra Barrit Gymnastik & Idrætsforening
Barrit Gymnastik & Idrætsforening er efterhånden en gammel dame.
Foreningen blev grundlagt i 1900 og hed i starten Barrit Gymnastikforening.
Lige nu, i 2019, altså 119 år senere har vi ca. 700 medlemmer og 26 trænere og
instruktører tilknyttet foreningen, så vi er den største forening i Barrit, men der
er stadig plads til flere. I Barrit GIF kan vi tilbyde følgende sportsgrene:
fodbold, badminton, gymnastik, volleyball, multiidræt for mænd og tennis.
Fredagsklubben er også blevet en del af Barrit GIF og det er vi rigtig glade for.
Hver uge er der aktiviteter i hallen fra kl. 16.00 til 22.00, så hvis man har lyst
til socialt samvær og fællesskaber, er der mange muligheder for det.
I bestyrelsen har vi mange planer om at holde vores foreningen i udvikling og
vi er opmærksomme på det vigtige i at finde på nye sjove ting for at tiltrække
medlemmer og holde vores forening opdateret. Vi er altid åbne for nye ideer og
tiltag, så hvis du går og har en god ide, må du hjertens gerne kontakte os. Der
er også altid plads hos os som træner, hvis du skulle får lyst og tid.
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Træningstider
Fodbold forår 2019
Start

Dag

Tid

Årgang

Træner

03. april
25. marts

Onsdag
Mandag

16.45-17.30
16.00-17.00

U4-6
U7-9

25. marts

Mandag
Onsdag
Mandag
Onsdag

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

U10-11

Mandag
Onsdag

18.30-20.00
18.30-20.00

Henry Simonsen
Mathias Nielsen
Tobias Nielsen
Kasper Mikkelsen
Marius
Christensen
Kristian Jeppesen
Tobias Mikkelsen
Jonas Jeppesen
Jørgen Mikkelsen
Kristian Jeppesen

Er startet
Er startet

U12-13
U16-17

Kampfordeler
Sascha Mikkelsen

Dit papir kan blive til bolde på banen
Barrit GIF vil gerne takke alle dem, der satte deres papir, aviser, reklamer og
blade ud til os ved vores første papirindsamling lørdag d. 16. februar.
Barrit GIF får 55 øre pr. kilo papir, vi indsamler og disse penge går ubeskåret
til foreningen. Vi håber derfor, at du vil støtte Barrit GIF ved at gemme papir,
aviser, reklamer og blade og stille det ud i forbindelse med næste papirindsamling, som finder sted lørdag d. 20. april.
På forhånd tak.
Barrit GIF’s bestyrelse
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LAD NYBOLIG JUELSMINDE
OG NYBOLIG HORNSYLD KLARE DIT BOLIGSALG!
Skal din bolig sælges af Danmarks største Nybolig mægler?

Nybolig Juelsminde og Hornsyld er en del af Danmarks største Nybolig forretning. Men vi er også stærkt lokal
forankret og opdateret på vores nærområde. Vi tager dig sikkert igennem hele boligsalgets faser. Kontakt os, hvis du
ønsker et gratis og uforpligtende møde.

Nybolig Hornsyld- Tlf. 7568 7655

Nybolig Juelsminde - Tlf. 7569 4515

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

Generalforsamling
Barrit Kultur- & Idrætscenter
samt
Status på projekt Sognegården
BKIs bestyrelse inviterer til den årlige generalforsamling. Mødet foregår i mødelokalet i Barrithus (alternativt i Sognegården afhængig af fremmøde og hvor
langt renoveringen er kommet til den tid).
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:30
Alle interesserede er velkomne til at deltage i mødet.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Fremlæggelse af budget
Behandling af forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 20/3. Forslag kan
afleveres til formanden enten pr e-mail overgaard.peter@live.dk eller pr.
brev (Barrit Langgade 78).
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper
give en status på arbejdet og vise rundt i Sognegården, så vi ved selvsyn kan
se, hvor langt projektet er kommet.
Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 28. marts.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter
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Kontakt Lars Østergaard på:
Tlf.: 22700567 bef@breth.dk
Skerrildgaardvej 10, 7150

Vi udfører alt indenfor: Jord, Dræn, Belægning
og Støbearbejde.
Vi er også klar til vinterens strabadser med
snerydning samt saltning/grusning

Her er plads til
din annonce
SKOV & HAVE

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

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

Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI 12
LAKERING

AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS
BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40*22
bef@breth.dk
www.lm-el.dk

Program 2019 - for Barrit-Vrigsted Seniorer
Onsdag den 22. maj: Forårsudflugt til ”Klægager”
Digegrevens gård
Busafgang fra BKI Centret kl. 9.50 og forventet hjemkomst kl. 18.00.
Vi skal spise middag på Digegrevens gård, som er en gård nær Ballum i
Sønderjylland hvor der har der boet marskbønder siden 1857. I dag er gården
blevet ombygget, så den egner sig til overnatning, større selskaber, kurser og
foredrag.
Efter middagen kører vi på en guidet tur ud i marsken, og efter turen i marsken
er der kaffebord.
Pris for medlemmer 350,- kr., og for ikke medlemmer 400,- kr.
Tilmelding senest den 14. maj til Jytte tlf. 25374854 eller
Annelise tlf. 52380023.
Sommerferie juni og juli
Onsdag den 28. august: Sensommertur til TV Syd
Busafgang fra BKI Centret kl. 17.20, og forventet hjemkomst kl. 22.30
Vi skal høre om TV SYD og hverdagen. Vi skal overvære aftenens udsendelse,
og have rundvisning i huset, hvor vi bl.a. skal se nyhedsstudiet, redaktionen og
produktionsrummet. TV SYD er vært ved kaffe og kage.
Pris for medlemmer 200,- kr., og for ikke medlemmer 250,Bindende tilmelding senest den en måned før (28. juli) til Jytte
tlf. 25374854 eller Annelise tlf. 52380023.
Søndag den 27. oktober: Bankospil
Torsdag den 5. december: Julehygge
Tidligere børnehjemsbarn Steff Ejlertsen kommer og giver os et indblik i
hvordan det var at fejre julen på Kildebjerget i Stouby.
Alle arrangementer vil blive omtalt i Barrit-Vrigsted Nyt.
Det koster 100,- kr. om året at være medlem af Barrit-Vrigsted Seniorer. Er du
ikke blevet medlem endnu, men gerne vil, kan du henvende dig til Annelise på
tlf. 52380023 eller på mail bvseniorer@gmail.com. Vi vil gerne have flere
med.
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Mob.: 2060 8094

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle

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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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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April og maj i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 24. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – kirkekaffe efter gudstjenesten
Tirsdag den 26. marts klokken 9.00
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset
Tirsdag den 26. marts klokken 19.30
Højskolesang i Kirkehuset
Torsdag den 28. marts klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 31. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke - voksenkoret medvirker
Onsdag den 3. april klokken 9.00
Morgenkaffe for mænd i Kirkehuset
Torsdag den 4. april klokken 19.00
”Ligklædet fra Torino” foredrag i Kirkehuset ved Henri Nissen
Søndag den 7. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Torsdag den 11. april klokken 19.30
Højskolesang i Kirkehuset
Søndag den 14. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Torsdag den 18. april klokken 18.30
Måltidsgudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 19. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – der medvirker en ekstra musiker
Søndag den 21. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – kirkekaffe efter gudstjenesten
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Torsdag den 25. april klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 28. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 5. maj klokken 10.30
Konfirmation i Barrit Kirke
Torsdag den 9. maj klokken 19.30
Koncert i Barrit Kirke med Bente Kure og Leif Ernstsen
Søndag den 12. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker. Efterfølgende frokost i
Kirkehuset

Skærtorsdag – den 18. april. Vrigsted Kirke klokken 18.30
Aftenen før sin lidelse og død spiste Jesus påskemåltidet sammen med sine
disciple, sådan som den jødiske tradition foreskriver det. Jesus afsluttede
måltidet med at indstifte den
kristne nadver. I år vil vi prøve at
fejre skærtorsdag ved at sidde til
bords i kirken og spise et
symbolsk påskemåltid.
Vi hører påskens fortællinger,
synger, lytter til musik, spiser og
slutter måltidet med at fejre
nadver sammen. Vær med til en
sanse-oplevelse, hvor
gudstjenesten er et måltid og hvor
påskemåltidet prædiker og bliver
nadvergudstjeneste.

G
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Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 5. maj klokken 10.30
Andreas Michael Uldum Bruun
Benjamin Hoffmann Sørensen
Christian Holm Skyum
Emma Vestergaard Lumholtz
Jane Kjær Clausen
Jasper Lyse Brixensen
Malte Findal Paaske
Naja Elisabeth Toft Rasmussen
Nicki Stausgaard Mortensen
Peter Møller Madsen
Rasmus Persson
Signe Marie Trend Nissen
Koncert i Barrit Kirke 9. maj kl 19.30
med Bente Kure og Leif Ernstsen
Noget på hjerte!
"Når livet fortælles i poesi og musik, er det aldrig så slemt som virkeligheden.
Musikken giver ordene
en form, og kaotiske trusler dulmes. For budskabet trænger ind ad andre veje,
og vi tøver et øjeblik. Og giver os tid til at tænke og forstå."
Ovenstående er frit efter højskolemanden Erik Lindsø. Men det kunne lige så
godt være en del af en anmeldelse af en koncert med Bente Kure og Leif
Ernstsen. For de koncerter, de to
spiller på scenerne rundt om i landet er
SÅ meget mere end det:
• Det er standup med musik på.
• Det er singer/songwriter på dansk.
• Det er underholdning med holdning.
• Det er vise viser, sanselige sange og
mærkbare melodier.
• Det er nærvær og nerve.
• Det er NOGET PÅ HJERTE!
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Parret spiller mest egne sange og melodier, men kærligheden til bl.a. Jeppe
Aakjær, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og de andre store
tekst/sangskrivere fornægter sig ikke.
Bente og Leif har spillet sammen i over 33 år med en aldrig svigtende intensitet
og et altid skarpt blik på, at underholdningsværdien og humoren ikke bliver
underkendt undervejs.
Efter én af deres seneste koncerter, anmeldte arrangøren dem efterfølgende ved
at sige at ”Man bliver simpelthen et bedre menneske af at opleve jer live!”. Og
det var efter 2 stående ovationer. ….
Tag familien og naboen med til en forrygende musikalsk aften –
der er fri entre.
_______________________________________________________________
Indbydelse til kirkefrokost d. 12. maj
Efter gudstjenesten i Barrit søndag d. 30. maj, vil menighedsrådet gerne
invitere på kirkefrokost i kirkehuset. Der vil under frokosten blive orienteret
kort om arbejdet i menighedsrådet, og der vil være mulighed for at komme med
ideer og ønsker til kirkens arbejde.
Tilmelding til frokosten er nødvendig af hensyn til indkøb. Dette kan gøres
senest dagen før (d.11.5) til Irene på mobilnummer 28 57 91 01 eller mail
danjense@hotmail.com
Barrit menighedsråd

Morgenkaffe for mænd i kirkehuset.
Onsdag d. 3. april kl. 09.00 er der igen morgenkaffe for
mænd.
Er du mand og har fri, så kom og vær med. Vi synger en
morgensang, drikker kaffe, spiser et rundstykke og får en
god snak. Deltagelse koster 20 kr. Tilmelding til Flemming
på mobil 29 84 29 79.
Barrit menighedsråd
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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
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”Torino-ligklædet – hvor tro og videnskab mødes”.
Foredrag med journalist og redaktør Henri Nissen i Barrit kirkehus,
kirkebro 3 Barrit, torsdag d. 4. april kl. 19.00
I en katedral i Torino i Italien opbevares et 4 meter langt ligklæde.
Videnskabelige undersøgelser viser, at der på klædet er afsat et billede gennem
en ukendt kemisk radioaktiv udladning. Billedet viser en korsfæstet mand, som
har alle de tegn på mishandling, som Jesus ifølge Ny Testamente var udsat for.

Ligklædet er blevet undersøgt gennem mere end 30 år af
forskere fra hele verden. Til stadighed viser flere og flere
fakta, at alt tyder på, at ligklædet i Torino rent faktisk er
Jesu ligklæde.
Henri Nissen har været udgiver på en bog om emnet og vil
denne aften underbygge den eksisterende viden med
billeder og powerpoint af ligklædet.
Der er fri entre. Kaffe/te og kage koster 20 kr.
Barrit menighedsråd
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Nye muligheder – og behov for støtte til lokalarkivet
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv flytter i nye lokaler i Sognegården. Vi har de sidste
15 år holdt til i sognerådets mødelokale/”Lille Sal”; men i løbet af foråret
flytter vi op på 1.-sal til Sognegårdens tidligere storkøkken. Lokalerne er ved at
blive renoveret ligesom Sognegårdens ”Store Sal”.
”Renovering” vil sige nyt loft, nypudsede og nymalede vægge og nyt gulv, og
for lokalarkivet 2-3 gange så meget plads. Det bliver så godt! Adgangen til
1. sal håber vi at få lettet med en stolelift, så det også bliver muligt for alle
arkivets aktive og gæster at komme op til arkivet. Finansiering af liften
arbejdes der med.
Med liften åbnes der pludselig nye muligheder for udnyttelse af den tidligere
bestyrerlejlighed på Sognegårdens 2.sal. Det kan blive et fantastisk møde og
aktivitetslokale for flere grupper af borgere. Det arbejdes der også med.
Forøgelsen af lokalarkivets plads vil først og fremmest give mulighed for at
lade ”arbejde” ligge fremme til næste gang man mødes. Heraf følger et behov
for flere skriveborde og hylder og penge!
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
har som eneste formål at støtte arkivet i dets arbejde med at bevare og formidle
viden om den lokale kulturarv. Et medlemskab af den lokalhistoriske forening
koster 100 kr. pr. husstand, og i arkivet vil vi modtage støtten ”med kyshånd”.
Så, hvis du har det mindste til overs for arkivets arbejde, meld dig ind via
arkivets hjemmeside www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk og overførsel af
kontingent til konto nr. 7160-4123563. Eller kontakt arkivets kasserer,
Per Mogensen, på tlf. nr. 21 73 01 54.

Større plads i arkivet – flere aktive!
Med større og flere rum bliver der også bedre plads til arkivets aktive arbejde.
Og der bliver plads til flere aktive!
Den lokalhistoriske aktivitet er for enhver interesseret. Hverken alder eller
fødested er afgørende. Interessen for det nuværende lokalsamfunds
forudsætninger - eller familiens aftryk i det bestående er afgørende.
Vi vil meget gerne have flere aktive i lokalarkivet. Aktiviteter som
arkivfrivillig kræver ingen særlige forkundskaber. Det kan læres! Mange evner
og færdigheder kan aktiviseres og aktiviteterne er mange:
 Se på og beskrive billeder til registrering, så de kan findes igen.
 Renskrive interviews, så indholdet kan bruges.
 Lave interviews, så erfaringer og indtryk bevares.
 Fotografere / lave videooptagelser – så stedernes egenart bliver gemt
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 Registrere billeder og arkivalier i det landsdækkende registreringssystem
ARKIBAS – så alle kan finde oplysninger om forudsætningerne for deres
liv.
 Hjælpe med opdatering af hjemmeside og Facebook-profil, så stemmen
fra fortiden bliver en del af nutiden.
 Hjælpe med at lave arrangementer for lokalområdets beboere, så
lokalområdet bliver et bedre sted at leve – nu og i fremtiden!
På gensyn til interessant aktivitet i arkivet på Kirkebro 4B i Sognegården eller
ved henvendelse til Karsten Bjerreskov på tlf. 2299 5597 eller på
e-mail: barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________

Højskolesang i Barrit Kirkehus.
Kalder alle sangglade borgere i Barrit og omegn. Sang er sundt og sjovt og for
alle. Kom og vær med til at synge kendte og nye sange fra højskolesangbogen.
Ved klaveret er Kristian Enevoldsen, der også vil fortælle lidt om sangene og
undervejs er er naturligvis kaffe.
Her i foråret kommer det til at foregå følgende to dage:
Tirsdag d. 26. marts kl. 19.30 og torsdag d. 11. april kl.19.30.
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

v/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 24 • 8783 Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk • www.hornsyldslagter.dk

Brændesalg

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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GÅ – FOR LIVET
Den 13. maj 2019 kl. 19 arrangerer Kræftens
Bekæmpelse Juelsminde afd. igen vandretur.
Turen begynder denne aften ved Rosenvold
Slot, hvor grev Iver Rantzau fortæller om
slottets og familiens historie. På turen vil vi
endvidere komme omkring Rosenvold Havn
og fiskerhuset og”Rosenvold Strand
Camping”, som også tilhører ”Rosenvold
Gods”, men som i dag er forpagtet ud. Efter
en oplevelsesrig tur, hvor Mogens Dam fra
Stouby Lokalarkiv har fortalt os alt, hvad han
ved om området og dens tidligere beboere, er
Kræftens Bekæmpelse værter med kaffe og
kage, som vi vil afslutte aftenen med ved
Rosenvold Slot.

Rosenvold ca 1900

Er vejret, mod forventning
dårlig, har slottet tilbudt husly
til kaffen. Dog ikke på slottet,
men i maskinhuset.
Alle er hjertelig velkommen
og det kræver ingen
tilmelding, og det er gratis
Tag naboen under armen og
GÅ – FOR LIVET og få en
hyggelig aften.
Rosenvold 2012

Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde.
Formand Kirsten Blume Schmidt
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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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Den Positive Vinkel
Vi flyttede til Barrit nov. 1976, med 2 drenge, p.g.a. job hos Stenhøj Hydraulik.
Vores første bolig blev på Vævergade 6. Efter 10 måneder på Vævergade
valgte vi at købe et hus på Vangevej. Vi blev godt modtaget af venlige naboer,
så vi følte os hurtigt velkommen til Vævergade og Vangevej.
Der gik ikke lang tid, fra vi var flyttet hertil, inden min hustru Karna fik en
henvendelse fra Barrit Idrætsforening, at de manglede en håndboldspiller til
dameholdet, de havde hørt at hun var håndboldspiller. Hun kom med på holdet,
der startede vores forbindelser med borgerne i Barrit og omegn.
Vores ældste søn Kenn, var startet i skolen før vi flyttede til Barrit. Han
startede omgående i Barrit skole, kom i klasse med nogle som enten spillede
fodbold eller var spejder, hans interesse blev spejder, ved de Blå Barrit
Spejder, det gav nye forbindelser med skolen, spejdere og forældre, hvor vi
stadig i dag har gode venner og bekendtskaber.
Sport er vores yngste søn Allan’s største interesse, det startede med fodboldkampe i vores have, med de største internationale spillere, som var kammeraterne på Vangevej, det blev selvfølgelig hurtigt aktuelt, de skulle forsætte med
fodbold i Barrit Idrætsforening, det var før han var startet i skolen, det gav nye
forbindelser med fodboldspiller og forældre.
Barrit skole var en god start til at lære det lokale samfund at kende, der startede
med forældremøder og klassearrangementer med fællesudflugter en lørdag i
bus, vi var på skovtur i vores fantastiske lokale skove op til jul for at samle
matr. til juledekorationer, og efterfølgende i skolens aula lavede vi
juledekorationer, der var forældre der havde julekager, saftevand og gløgg
med, der var fest og sammenhold i klassen og også blandt forældrene.
Barrit Idrætsforening har også fyldt meget i vores tilværelse. I.f.m Karna’s
deltagelse på damehåndboldsholdet, blev hun også medlem af idrætsforeningens bestyrelse, der mødte hun mange ildsjæle, hun blev også involveret i
husstandsindsamling til bygning af Barrithus. Planlægning og udførelse af
nogle store idrætsforenings fester.
Vi blev også en del af Barrit spejderne i en periode, som hjælper og leder.
Forældregruppen der, var meget aktiv, så vi blev hurtigt inddraget i arbejdet
med spejderne, - papirindsamling og vedligeholdelse af spejderhuset Reden.
Der skulle f. eks. skiftes vinduer i hele huset, det foregik i weekenderne,
sammen med lokale medlemmer af spejderhytten, der blev arbejdet ihærdigt og
samtidigt fortalt mange gode historie om hvad der foregik i lokal området.
Det er blevet til en del forenings- bestyrelses- arbejde igennem årene i
Barritskovby Vandværk, Barrit Menighedsråd, Barrit Brugs,
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Barrit Idrætsforening, Barrit Vrigsted Nyt og Open Air, som har givet os
mange gode input, at være en del af det lokale fællesskab.
Heldigvis findes der mange frivillige ildsjæle i Barrit, jeg tænker på de mange
gode faciliteter, der er kommet til igennem årene og der er stadig noget i gang.
Vi er pensionister nu, vores hverdag er blevet meget anderledes i forhold til
vores erhvervsaktive alder, men ikke mindre sjov, vi bestemmer selv hvordan
tiden skal bruges, det bliver til teaterture, weekend ophold og rejser.
Gåture i Barrit gå-klub med 25 – 35 deltager hver uge, badminton om vinteren
og tennis om sommeren.
Vi er beriget med 6 dejlige børnebørn, - det skal udnyttes, vi tager i sommerhus, på rejser og ud på oplevelser, sammen med dem, vi kører taxi, når de skal
til sport eller fest, vi keder os ikke!
Vi er glade for at bo i Barrit, nu er det over 40 år siden vi flyttede hertil, vi bor
jo i en meget smuk natur, med skov og strand.
Så Barrit er verdens navle - for os.
Venlig hilsen Elvin Kristiansen
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Badminton
Badmintonsæsonen slutter den 3. april.
Vil du spille i april, kan vi spille tirsdag 19-20.
Tilmelding til Ingrid
Vi skal være mindst 6 spillere pr. gang
Tlf. nr.:42392333
Med venlig hilsen
Ingrid
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HUSK – HUSK – HUSK
Barrit Vrigsted Nyt’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI
Tirsdag d. 9. 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 2019. Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller
Torben H. Hansen, Nørregade 26B, 8700 Horsens.
Med venlig hilsen
Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse

Frivillig indbetaling til Barrit Vrigsted Nyt
Det er efterhånden længe siden, at vi har bragt en opfordring til at lave
frivillige indbetalinger til bladet, så den kommer den her… Vi modtager
alle bidrag, store som små med meget stor taknemlighed. Bidrag til bladet
kan indbetales til:
Den Jyske Sparekasse, reg.nr.: 8133 og kontonr.: 000 279 1285.
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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
30
20

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 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

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Tom Thomsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Ingvard Bie
Jytte Hansen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Kaj Poulsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Malene Hollbaum
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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 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
21 26 99 32
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
23 37 68 91
28 59 02 52
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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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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