
 
 

Barrit Vrigsted 
Nyt 

 

 
 

 

Nr. 7 

April 2020 

31. årgang 

  



2
 
 
 

Indholdsfortegnelse 
 
Barrit & Omegns Byfest   side 5 
Barrit – Vrigsted Seniorer   side 7 
Stor Tak     side 7 
Nyt fra vores annoncører   side 9  
Lokalarkivets Bilorienteringsløb – 2019 5. del side 11 
Plantemarked på Agersbøl Gods  side 13 
Fortryllende forårsaften           side 19 
Den Positive Vinkel    side 21-22 
Sønderjylland – 100 året for genforening side 23-25 
Havefestival 2020    side 27-29 
 
 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 25.05.2020 
UDKOMMER UGE 24 

 
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 
 
Siden vi lavede det seneste blad, er Danmark og hele verden for alvor blevet 
ramt af Covid-19. Statsministeren og hele Folketinget lukkede store dele af 
Danmark ned og sendte mange dele af befolkningen ud i en alternativ hver- 
dag, som har sat folks evner til at omstille sig på store prøver.  
 
Bestyrelsen for BV-Nyt var heller ingen undtagelse. Da Barrit Skole også var 
lukket ned, kunne vi ikke bruge vores normale omdelere, der er eleverne i 5. 
klasse. Vi besluttede derfor, at vi selv ville stå for omdelingen, med det resul- 
tat, at det blev formandens opgave… Vi vil gerne takke for den kæmpe forstå- 
else, opbakning og støtte, som vi har modtaget i forbindelse med den 
beslutning. 
 
Det betød desværre også, at vi, i lighed med mange andre foreninger, institu-
tioner og firmaer, var nødt til at aflyse vores planlagte Repræsentantskabs-
møde. Vi vender tilbage med en ny dato, når det igen er muligt.  
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, der tydeligt viser, at der er forår, 
sol og sommer på vej. Billedet er taget i skoven ved Stenhøj Strand, hvor sko- 
ven i påskedage var ved at springe ud. Billedet er taget af Torben H. Hansen. 
 
Det lille billede er taget af Lene Hvidsminde Schmidt og det er hentet fra vores 
side på Facebook. Dannebrog mod en blå himmel, så kan det ikke blive meget 
flottere. I disse Corona tider er Dannebrog blevet et symbol på fællesskab og 
viser, at hele Danmark står sammen, med afstand. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Renata Carlsen, der bor i Barrit 
og er medlem af BKI’s bestyrelse og en af de store drivkræfter bag Barrit Le-
geunivers.  
 
I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for 
at præsentere deres virksomhed, er det denne gang KR VVS Teknik ApS fra 
Hornsyld, hvor Per Schreiber Brixensen har skrevet om sit firma. I næste num-
mer får vi et indlæg fra EDC Ejendoms Centret A/S i Juelsminde.  
 
Vi havde en Sudoko konkurrence i det seneste nummer. Vinderordet var denne 
gang: fuglesang. Vi har igen modtaget rigtig mange besvarelser og i lodtræk-
ning fandt vi den heldige vinder: Katrine Hansen fra Breth. Hun har vundet et 
gavekort på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde. 
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HK
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD TLF. 75 68 73 00

Din olieleverandør: 

Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00 
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf.: 75 69 10 23

Tlf. 75693600



55

 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

Barrit & Omegns Byfest 2020 er aflyst! 

Grundet det gældende forsamlingsforbud, som Statsministeren og resten af 
Folketinget har vedtaget, er virkeligheden desværre, at vi ikke kan afvikle 
Barrit & Omegns Byfest i år. 
 
Det betyder, at der ikke bliver råbt banko med glæde i stemmen i et tæt pakket 
telt, der bliver ikke grinet og hygget i bilen på vej rundt til bilorienteringsløb, 
og der kommer ingen muntre toner fra scenen på Barrit Stadion. Det er både 
trist og ærgerligt, at vi i år ikke kommer til at samle generationer til de mange 
forskellige arrangementer og sikre midler til ungdomsafdelingen i Barrit Gym-
nastik & Idrætsforening, som normalt får glæde af byfestens overskud. 
 
Men sikkerheden for vores gæster, frivillige hjælpere, deltagende kunstnere 
osv. har førsteprioritet og myndighedernes beslutning har vores dybeste for-
ståelse og respekt. 
 
Men selvom vi ikke kommer til at feste sammen med jer alle sammen i år, så 
garanterer vi, at vi kommer endnu stærkere tilbage igen til næste år og vi 
glæder os voldsom meget at få byfesten ”på græs” igen.  
 
Det bliver som altid den sidste weekend i august, d. 26 til 28. august 2021. 
 
Med (knap så) festlig hilsen (som normalt) 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest & Barrit GIF’s bestyrelse 

  

Barrit & Omegns 
Byfest
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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

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

JUELSMINDE
v/ Claus Bekker
Søgade 5
7130 Juelsminde
juelsminde@home.dk
TLF. 73 70 71 30

Vælg home Juelsminde
hvis du vil have solgthvis du vil have solgt

når

55
08
1
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Barrit – Vrigsted Seniorer 
 

 
Som alle andre, må vi også i Barrit-Vrigsted Seniorer aflyse vore 
arrangementer – bl.a. vores jubilæumsfest. 
 
 

Fredag den 15. maj, kl. 12.30: 75 års Jubilæumsfest i Sognegården 
I anledning af foreningens jubilæum inviteres til fest med middag (2-retters 
menu), kaffe og lagkage og underholdning af ”Visens Venner” fra Kjelle 
 
 
Hvornår festen, og vore øvrige planlagte arrangementer, kommer til at foregå, 
ved vi ikke for nuværende, men vi følger udviklingen og vender tilbage. 
  
 
Venlig hilsen 
Barrit-Vrigsted Seniorer  
 
 
 
 

Stor tak 
  

Stor tak til alle som har været med til gymnastik sæson 2019/20.  
Som desværre sluttede brat. 
 
Men håber at alle er klar til en ny sæson til september. 
Vil også lige i den omgang sige stor tak til alle de søde træner og hjælpetræner 
som har brugt mange timer i hallen. 
 
God sommer til alle. 
                                               
Venlig hilsen 
 
Gymnastikudvalget 
  
Yvonne Hermansen.  
 

AFLYST
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HUSK 
Karl Rasmus-

sen samler 
stadigvæk 
skrot ind. 

Ring på tlf.: 
75691009

KLIMA &
KØLETEKNIK
Salg/service:
TLF. 40 97 31 05
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk

SMR IRON-AIR ApS
Autoriseret kølefirma
Brethvej 3 · 7150 Barrit

smr@iron-air.dk

Tlf. 4097 3105

køl - fROST - klIMANlæg - vARMepuMpeR
efTeRSyN - SeRvIce - SAlg

Energivejlederen

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle

Mob.: 2060 8094
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Nyt fra vores annoncører 
 
De to brødre Søren Østergaard og Per 
Schreiber Brixensen har nu drevet VVS 
virksomhed sammen  
i lidt mere end 10 år. 1. januar 2010 overtog 
de firmaet KR VVS Teknik efter Karsten 
Rasmussen, som dengang holdt til i 
Snaptun.  
De seks ansatte fulgte med de to brødre og 
med udvidelse af firmaet med køb af 
Hostrup VVS, var der allerede fra overtagelsen nok at se til. Med værksted og 
kontor i Hornsyld, rykkes der ud til alt inden for traditionel VVS-arbejde. Lige 
fra udskiftning af vandhaner, reparation af VVS-installationer til udskiftning af 
gaskedler og varmepumper. 
 
De to brødre har hver især arbejdet med VVS i mere end 25 år og er begge 
udlært i lokalområdet, nærmere bestemt Snaptun og Juelsminde. 1. august 2019 
købte Søren og Per Juelsminde VVS og Blik. Overtagelsen efter Leif og 
Gunilla blev markeret med en fin reception i værkstedet på Gammelgårdsvej 7 
i Klakring, hvor firmaet stadig holder til. Leif og Gunilla var i en kort periode 
en del af firmaet efter overtagelsen, men er nu trådt tilbage og ikke længere en 
del af firmaet. De ansatte i Juelsminde VVS og Blik blev i firmaet og der er 
efterfølgende blev ansat flere svende. Med 15 ansatte er der kompetencer inden 
for alle områder af VVS-faget og det betyder bl.a. også, at der kan ydes service 
på gas- og olie- kedler af lokale montører. 
 
Søren og Per er glade for deres beslutning om at starte som selvstændige. De 
synes begge, at de er blevet taget godt imod og mange i lokalområdet 
henvender sig for at få lavet VVS-arbejde. Det er desuden også deres mål. 
Nemlig fortsat at servicere de lokale med godt og grundig VVS-arbejde. 
 

Per Schreiber Brixensen 
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

Barritskovby Vandværk I/S

v/ Elvin Kristiansen

Tlf. 51 50 88 97

 
www.barritskovbyvandvaerk.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919

v/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 24 • 8783 Hornsyld

mail@hornsyldslagter.dk • www.hornsyldslagter.dk
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Lokalarkivets bilorienteringsløb-2019, 5. del: Samfærdsel 
 

Tema på posten: Broer. Sted Vadstedbro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broer, der kan bringe de vejfarende over vand eller andre forhindringer, er 

vigtige forudsætninger for samfærdsel. At bygge broer har fra gammel tid 
været et håndværk, der krævede særlig viden og erfaring; men 
arbejdskraften kunne enhver fæstebonde levere. I nyere tid var det 
selvfølgelig en kommunal opgave at anlægge og vedligeholde broer.  

Vadstedbro er én af 4 broer over Rosenvold Å – sandsynligvis den yngste, idet 
navnet antyder, at broen afløste et vadested. Det nuværende rør er anlagt 
omkring 2010. De andre er: 

Lundbro: Fører folk fra Staksrode og Smedskærlund over Rosenvold Å til 
Barrit, Vrigsted og Hornsyld. 

Præstebro: Fører Barrit Langgade 
over Rosenvold Å til Smedskær 
og Vrigsted. Den var nærmeste 
vej for præsten, når han skulle fra 
præstegården til Vrigsted Kirke 

Kirkebro: Fører Kirkebro over 
Rosenvold Å til Breth og gør det 
muligt for Breths beboere at 
komme til kirke og til Barrit. 

 
Barrit-Vrigsteds gamle broer. Kilde: https://hkpn.gst.dk 

 
Vadstedbro, 2020 
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bef@breth.dk

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

Kontakt Lars Østergaard på: 
Tlf.: 22700567 bef@breth.dk
Skerrildgaardvej 10, 7150 

Vi har også en idræt for dig

Læs mere på www.barritgif.dk
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Plantemarked på Agersbøl Gods 

 
Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle 

 
Afholdes på gårdspladsen 

 

Lørdag d. 9. maj kl. 10.00 – 13.00 
 

For tolvte gang afholdes der Plantemarked på Agersbøl Gods. Der er i år 
kommet ny bestyrer på Agersbøl, som velvilligt har givet tilladelse til, at vi kan 
fortsætte med markedet.  
Planter, løg, knolde og frø samt alle andre haverelaterede ting kan omsættes 
ved køb, salg eller bytte. 
 
Inden åbningen kl. 10.00 skal standene være opstillet. 
Græsset må ikke beskadiges, så derfor ingen parkering i alléen op til gården. 
Der kan være meget blød bund. 
 
Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the. 
Standpladser anvises ved ankomst og koster en gave til tombolaen. 
Der vil være folk til at lede trafikken og anvise P-plads for at udnytte pladsen 
optimalt. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Evt. spørgsmål ang. Plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419 
mail: emoerk@stofanet.dk 
 
Arr. Haveselskabet Sydøstjylland 
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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
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
  
 
 
 
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
 
 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Flemming N. Thomsen 
Vævergade 23, 7150 Barrit 
Tlf.: 2984 2979 
Kirkesanger: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Bisgaard 
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. 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Lars Lomholt Poulsen 
Stevnsvej 7, 7140 Stouby 
Tlf.: 2496 1364 
Kirkesanger:  
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Bisgaard 
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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Maj og juni for Barrit og Vrigsted kirker 
 
 
Søndag den 3. maj 
Ingen gudstjeneste 
 
Fredag den 8. maj 
Ingen gudstjeneste 
 
Søndag den 10. maj 
Ingen gudstjeneste 
 
Onsdag den 13. maj klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Søndag den 17. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 
Torsdag den 21. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 24. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 
Onsdag den 27. maj klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Torsdag den 28. maj klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Fredag den 29. maj klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 31. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 
Mandag den 1. juni klokken 10.30 
Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke 
 

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Elvin Kristiansen 
Vangevej 11, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1586 
Kirkesanger: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205  
Kirkeværge: 
Jytte Hansen 
Kirkebro 9, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1355 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Bodil Østergaard-Hansen 
Skulsballevej 13, 7140 Stouby 
Tlf.: 7569 1147 
Kirkesanger: 
Laurits Madsen 
Vejlevej 80, 7140 Stouby 
Tlf.: 7589 7264 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 7568 7215 
Graver: 
Frode Smidstrup 
Torve 4, Juelsminde  
Tlf.: 7569 4401 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
 
 

 

 
 
 

Fredag den 5. juni klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 7. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 
Onsdag den 10. juni klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Fredag den 12. juni klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 14. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Onsdag den 17. juni klokken 19.00 
Sommerkoncert med kirkernes kor i Barrit Kirke  
 
Torsdag den 18. juni klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Fredag den 19. juni klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 21. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
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Vi fejrer kirkens fødselsdag i Vrigsted Kirke pinsedag klokken 10.30 
 

Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes 
begyndelse, for da Helligånden kom til 
disciplene, blev de sendt ud i verden for at 
dele deres tro på Jesus med alle. 

Som tegn på, at disciplene havde fået Guds 
ånd, begyndte de at tale og forstå alle sprog. 
Det blev begyndelsen på de første kristne fællesskaber, menigheder. Derfor 
kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. 

Det fejrer vi med gudstjeneste og lagkage i Vrigsted Kirke søndag den 31. maj 
klokken 10.30. 
 

Alle er velkomne 
 
 
 
 
 

2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen 
 

 
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste på 

Teglværkspladsen 2. pinsedag. Det er mandag den 1. juni 
klokken 10.30 

 
 

Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker. 
Medbring selv drikkevarer. 

 
 

Alle er velkomne 
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Fortryllende forårsaften 
 

Palsgaard Slotspark, tirsdag d. 5. maj kl. 19.00, Palsgaardvej 26, 7130 
Juelsminde.  

(parkering ved p-pladsen ovenfor parken) 
 
Endelig lykkedes det at få en guidet rundtur ved tidligere adm. direktør hos 
Palsgaard A/S Birger Brix. Han er en fabelagtig god fortæller, og denne 
forårsaften fortæller han i en god times tid om parken, skulpturerne i parken og 
stedets historie. Parken er med sine 38 tønderland en af landets største. Hør 
bl.a. om det nyeste tiltag Woodland Walk med Rododendron og den specielle 
Herolds bøg. 
 
I parken ligger det smukke hvide slot med volde og voldgrav. Vi skal høre 
historien om svanehuset og den brolagte slotssø, hvor man lod hestene trave 
igennem så deres ben blev rene. Vi skal se det ”gule hav” og det ”lilla hav” 
som er henholdsvis 200.000 påskeliljer og selvsået engkarse i plænerne. 
 
Det er ikke blot de historiske bygninger og anlæg i parken, der skaber 
rammerne for dette skønne sted. Igennem de sidste mange år er parken blevet 
udsmykket med forskellige kunstværker og skulpturer, hver med sin unikke 
historie.  
 
Havekredsen giver kaffe og kage. Gæsterne tager selv en kop og et tæppe med. 
Kaffen bliver for en gang skyld under åben himmel siddende på tæpper. Vi 
håber dog på at få lukket en port op i tilfælde af regnvejr. I godt vejr skal vi 
prøve at sidde i det ”lilla engkarse hav”.  
 
Værd at køre efter – værd at gå tur i – værd at smide sig i – hvis man nænner 

det. 
 
Arrangementet er uden tilmelding. Pris 50 kr. (for ikke-medlemmer 75 kr.)  
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Vrigsted Maskinstation

Markarbejde
Anlægsarbejde

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

v/ Bente Poulsen 
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

SPRINGMADRASSER
I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

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

Nul bøvl
og ballade

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas • Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt

DET’ BARE GAS!
- OG SÅ ALLIGEVEL IKKE...

Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at 
holde varmen og forlænge 
levetiden på dit gasfyr, 
fjernvarmeanlæg eller din 
varmepumpe. Det gør dig 
både varmere og rigere på 
den lange bane.

Lovpligtigt
varmepumpe- 

service fra

950,-
incl.moms

Løgballe Hus & Hjemmeservice

Jesper Hansen

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

22 95 06 52

lgballehus@yahoo.com

www.lgballehus.dk

Her er plads 
til din 

annonce
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Den Positive Vinkel 
 
Midt i en coronatid 
 
”Vi vil gerne have dig til at skrive den positive vinkel til næste nummer af BV-
Nyt” Sådan skrev redaktøren af bladet til mig, jeg måtte selv bestemme emnet, 
men det skulle være en positiv historie. Hvad skulle jeg svare? Mailen dum-
pede ind i min inbox dagen efter statsministerens utilsigtede mavepuster, hvor 
hun mod forventning ikke åbnede samfundet ret meget op efter påske, så det 
var ikke ligefrem ja-hatten, der trykkede.  
 
Jeg kunne selvfølgelig benytte spaltepladsen til at skrive om alle de gode ting, 
der sker i vores lokalsamfund, fx om alle de ildsjæle som på helt frivillig basis 
og eget initiativ har omdannet en ruin af en Sognegård til et meget præsentabelt 
og flot forsamlingshus. Eller de ildsjæle som hver måned også på frivillig basis 
sørger for at der bliver ryddet op alle steder i Barrit. 
 
Men nej uanset hvor beundringsværdige disse indsatser er, kan man ikke skrive 
et indlæg med valgfrit emne om andet end corona i denne tid, hvor corona er 
overalt. Corona er det vigtigste samtaleemne og næsten det eneste nyhedsemne. 
Corona begrænser det liv vi kan lide at leve, den skaber sygdom, død, arbejds-
løshed konkurser og en bekymring for, hvad der venter på den anden side af 
epidemien. 
 
Men den skaber også kreativitet og foretagsomhed. Masser af frivillige melder 
sig til sygehusenes jobbanker eller til at hjælpe de ældre og udsatte borgere, 
som ikke kan komme ud fordi de må isolere sig hjemme. 
 
Børn og deres bedsteforældre finder hinanden på Facetime eller andre virtuelle 
platforme. Forleden dag arrangerede vores børn virtuel familiemiddag, snakken 
gik lystigt, til gengæld var både madlavning og opvask mere overkommelig 
end hvis vi alle havde været samlet i Barrit. 
 
Hvert år når Københavns dokumentarfilmfestival CPH:DOX løber af stabelen 
er jeg ærgerlig over, at jeg ikke bor i København, så jeg kan komme til at se 
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nogle af de gode film. I år kunne filmene ikke vises i biografen, men kan i 
stedet downloades fra nettet, så jeg har siddet hjemme i stuen i Barrit og set 
den ene fede dokumentar efter den anden. 
 
Mon ikke også at en og anden fortravlet lønarbejder er kommet ned i gear på 
hjemmearbejdspladsen? Og selvom jeg kan tænke, at det må være drøjt at have 
børnene hjemme og hjemmeundervise samtidig med at man skal passe sit 
arbejde, må det også give lidt intens nærvær som der måske ikke er tid til i en 
travl hverdag. Måske især de normalt udfarende teenagere kan have glæde af at 
få mulighed for at tale mere med far og mor end de ellers gør. 
 
I sidste uge læste jeg i avisen en artikel om tidligere tiders epidemier og modsat 
af, hvad man måske skulle tro, blev jeg opmuntret af læsningen, for epidemier 
har ganske vist hærget, men de er altid brændt ud igen og i kølvandet på ek-
sempelvis koleraen blev der kloakeret og etableret en mere hygiejnisk vandfor-
syning. 
 
Hvad der vil komme i kølvandet på coronaepidemien, ved vi ikke, man kan 
forestille sig mange skrækscenarier, men fremskridt er heller ikke udelukkede. 
Indtil videre tyder meget på, at et velfungerende og aftalebasere samfund som 
det danske og et velfungerende sundhedsvæsen som det danske kan afbøde de 
værste følger af epidemiens hærgen. 
 
Det bringer mig tilbage til det tema, jeg helst taler om, når jeg får taletid, for i 
sidste uge var det 50 år siden jeg kom til Danmark fra et liv bag jerntæppet, til 
det her velfungerende samfund, som jeg beundrede så meget: et humanistisk 
samfund med et stærkt demokrati stærke retsprincipper. Det håber jeg vil vende 
stærkt tilbage, når nødlovene har overlevet sig selv på den anden side af coro-
naepidemien. 
 
Indtil da vil jeg glæde mig over at solen skinner og alt snart står i blomst coro-
na eller ej. 
 

Renata Carlsen  
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Sønderjylland 
100 året for genforeningen 

Sommerudflugt 28. juni 2020 
 

 
Dagen starter med morgensag og en bitter til 
halsen 
 
Ullas Have, Ulla Nørskov, Møllegade 17, 7080 
Børkop. Et rigtig god bud på have uden 
græsplæne. Stor, 15 år gammel have, meget 
klippearbejde, ingen ”pynt”, skrånende grund med sø og vandfald. Rolig og 
terapeutisk. Her spiser vi rundstykker på terrassen, fordi vi ikke kan nå det i 
bussen.  

 
Raghild og Kurt Beeck, 
Skovvej 15, 6340 Krusaa. 
”Vi kom i ’72 og har været i 
haven lige siden.” Denne er 
ikke en plantesamlerhave, men de har det hele. 1800 m2 
stærk skrånende, sydvendt have ned til Krusaaen. Flere 

vandpartier – lidt plantesalg.   
  
Bittens Have, Danfoss Universe, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg. Vi 
starter med madpakker i Den Blå Kube. Guidet rundtur i parken ved 
chefgartner Gert Jensen, som har arbejdet for Dr. Ingrid på Gråsten Slot. Se 
Mads Clausens barndomshjem. 
  

HAVESELSKABET 
Bjerre Herreds Havekreds 
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Augustiana Kunsthal, Palævej 12, 6440 
Augustenborg. Kulturhistorisk og 
akitektonisk perle. Her nyder vi 
eftermiddagskaffen i parken. 
 
Birgits Have, Birgit Damm, Nørregade 3, 
Sundsmark, 6400 Sønderborg. Kreativ have, 
mange sjældne planter, formklippede træer, 
håndstøbte trug, plantesalg. 

 
 
Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 
6070 Christiansfeld. Her spiser vi 
aftensmad. Til de der ønsker mere er 
Genforenings- og Grænsemuseet på den 
anden side af vejen.  
 
 
 
Prisen inkluderer: 
Bus, entreer, morgenkaffe m. 
rundstykker, bitter, 
eftermiddagskaffe m. lagkage, 
aftensmad og aftenskaffe m. 
småkager og Dagmartærte samt 
tipskupon m. præmie. 

Praktiske oplysninger: 
Bussen kører kl. 07.30 fra Hornsyld 
Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 
8783 Hornsyld. Gratis parkering.  
Forventet hjemkomst kl 21.00. 

Tilmeld: 
Senest d. 12. juni 2020 til tlf. 
51803948 eller 
ellenkyed@gmail.com. 

Pris: 
Kr. 525,- for medlemmer 
Kr. 625,- for ikke medlemmer 

Prisen inkluderer ikke:  
Frokost og drikkevarer hertil. 
Drikkevarer til aftensmaden.   
Drikkevarer kan desuden købes i 
bussen. 

Betaling: 
Konto nr. oplyses ved tilmelding. 
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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

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk
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Havefestival 2020 

Du kan glæde dig til at besøge mange åbne haver i hele landet ved årets 
Havefestival i weekenden 30. og 31. maj 2020 

Ved årets Havefestival vil flere hundrede af Haveselskabets medlemmer 
traditionen tro invitere alle, der har lyst, inden for havelågen til en weekend 
med masser af haveglæde og inspiration til alle, der elsker deres have. Det 
foregår næste gang i weekenden 30. og 31. maj 2020. 

Alle er velkomne 
Uanset om du er nybegynder eller erfaren udi havearbejdet, er det oplagt at 
benytte chancen til at komme på besøg i spændende haver i dit lokalområde. 
Her kan du opleve, hvor forskelligt haver kan se ud i august. Havefestivalen 
flytter hvert år til en ny weekend. 

Om åbne haver og Havefestivalen 
Alle, der er medlem af Haveselskabet, kan vælge at holde åben have, og det er 
der flere hundrede haver, der hvert år benytter sig af - til glæde for de mange 
andre, der nyder at besøge de skønne haver.  

En weekend om året til den årlige Havefestival opfordrer vi til, at så mange 
medlemmer som muligt holder åben have samtidig, så det bliver muligt at 
tage rundt i hele landet og opleve mange åbne haver i løbet af den samme 
weekend. 
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Selv om du ikke er medlem af Haveselskabet, er du meget velkommen til at 
besøge alle de åbne haver. 

Hvad er Havefestivalen? 

Ved Haveselskabets årlige Havefestival åbner små 300 mennesker havelågen 
og deler glædeligt ud af deres haveglæde og gode ideer.  

I weekenden den 30. og 31. maj 2020 holder Haveselskabet næste gang 
Havefestival. 

Ved den årlige Havefestival åbner cirka 300 private haver i hele landet deres 
havelåge og lader haveinteresserede mennesker, som de ikke selv kender, 
komme indenfor og opleve deres haver.  

Og selv om det kan føles lidt grænseoverskridende at gå ind på andre 
menneskers matrikler, så er det også en spændende og helt unik oplevelse at 
komme indenfor og se, hvad der gemmer sig bag hækken i de normalt så 
lukkede og private haver. 

”Haveejerne er som regel selv til stede og er klar til at dele haveglæden og 
gode ideer til havens indretning, valg af planterne og meget mere med de 
besøgende. Så der er masser af inspiration at få med hjem til sin egen have, 
hvad enten den er stor eller lille,” fortæller Bente Enert, som er 
kommunikations- og pressechef i Haveselskabet. 

Oplev noget nyt hvert år 
I år er det niende år Haveselskabet holder Havefestival, og hvert år har det 
været en stor succes med mange besøgene i de åbne haver. 

”Ideen er, at vi én weekend om året opfordrer vores medlemmer til at åbne 
havelågen på samme tid, så der bliver rigtigt mange haver at besøge over hele 
landet,” fortæller Haveselskabets direktør, Charlotte Garby. 

Havefestivalen flytter hvert år til en ny weekend, og det er der ifølge Charlotte 
Garby en særlig grund til. 

"En have kan jo opleves helt forskelligt afhængigt af, om du besøger den en 
frisk forårsdag, hvor tulipaner og kirsebærtræer står i fuldt flor, i juni med 
masser af skønne blomstrende stauder og buske, eller som i år, hvor 
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Havefestivalen ligger i august, og vi kan glæde os til at besøge haver med 
skønne sensommerstauder, georginer og prydgræsser," siger Charlotte Garby. 
Haveglæden spirer forskelligt og mange steder 
Hvis man ved Havefestivalen tager rundt og besøger en håndfuld eller flere 
forskellige haver i løbet af weekenden, kan man ikke undgå at opleve, hvor 
forskelligt haveglæden kommer til udtryk i de forskellige åbne haver. 

”Vi oplever, at der er flere og flere, som bliver interesserede i livet i og 
omkring haven, men at det nogen gang kan være svært at finde ud af, hvilken 
”havetype” man selv er. Her giver Havefestivalen en god mulighed for at tage 
rundt og se mange forskellige bud på helt forskellige typer af haver, så det 
bliver nemmere at finde ud af, hvad man selv kan lide,” fortæller Bente Enert 
fra Haveselskabet. 

På sin første Havefestival-tur besøgte hun selv seks meget forskellige haver, 
som hver især gav nye ideer til hendes egen have.  

”På turen blev jeg beriget med haveglæde fra haveværterne, der alle viste deres 
haver frem med en hjertelighed, som var helt overvældende. Jeg tog hjem med 
fornemmelsen af, at jeg havde fået lov til at få et lille indkik i deres små private 
paradiser og fået lov at dele glæden med dem for en lille stund. Hjemme i min 
egen have skal der nu anlægges et bed med prydgræsser og prydløg, så turen 
fik også sået et lille kim til at tænke haveindretning på en helt ny måde,” 
fortæller Bente Enert. 
Åbne haver i hele landet 
De åbne haver fordeler sig over hele landet – og der er mange forskellige typer 
af haver: Fra den lille byhave til den store landbohave, fra smukke prydhaven 
med roser og stauder, store køkkenhave med selvforsyning og til forskellige 
specielle haver som fx haver i japansk stil eller med sjældne træer, buske eller 
stenbedsplanter.  

Se alle festivalhaver her:  

Eller hent Haveselskabets app helt gratis til din telefon. Her kan du bl.a. se alle 
åbne haver. Find app'en til iPhone i App Store og til Android i Google Play. 
Søg efter “Haveselskabet 
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE   7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

*

ISO-KÆRNISO-KÆRN

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

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

Per Z. Jensen

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde

Tlf. 75683200 www.mkel.dk

SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE   7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

*

ISO-KÆRNISO-KÆRN

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

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

Per Z. Jensen

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby



31

 
 
 

 
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 & Omegns Byfest 
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 
Kasper Rønsholt Borg 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Tom Thomsen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
BKI Cafeteria 
Torben G Jensen 
Jytte Hansen  
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Verner Hansen 
Carsten Christiansen 
Lis Laursen 
Malene Hollbaum 
 

 
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 
60 14 15 43 
50 92 41 56 
75 69 14 24 
22 99 55 97 
40 40 08 80 
51 29 13 48 
51 50 88 97 
51 80 39 48 
21 26 99 32 
75 89 71 71 
75 69 54 87 
20 31 16 66 
21 46 76 86 
25 37 48 54 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
91 53 24 04 
40 88 09 18 
23 37 68 91 
28 59 02 52 
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Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat  
 Industri
 Erhverv
 Gas-Service

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld
Telefon 7568 3504 
mail@kr-vvs.dk  -  www.kr-vvs.dk

AUT. VVS-INSTALLATØR

Gammelgårdsvej 7
7130 Juelsminde
Telefon  7569 4499 
per@juelsmindevvs.dk  -  www.juelsmindevvs.dk


