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Side 3
Selvom vejrguderne ikke helt har skruet temperaturen op på samme niveau,
som sidste år på denne tid, så har vi endnu en gang haft et flot forår, hvor
naturen er skiftet fra vinterdragten til den flotte og farverige sommerdragt.
Det kan blandt andet ses på forsiden af dette blad i forskellige udgaver.
Hvis solen, det gode vejr og højere temperaturer og naturens flotte farver
inspirerer til en tur i haven, så er det et indlæg fra Bjerre Herreds Havekreds
inde i bladet, hvor der kan læses om flere forskellige arrangementer.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der viser, hvordan naturen i skrivende stund er sprunget ud og står i flotte farver overalt, hvor vi kigger hen.
Billedet er taget af Jonas Johansen.
Det lille billede er taget d. 1. maj, hvor rapsmarkerne stod i flot blomst og med
Barrit Kirke smukt liggende i baggrunden. Billedet er taget af Christina Zacho.
I Barrit Kirke har der siden vores seneste blad været konfirmation, det var
søndag d. 5. maj. På kirkesiderne kan konfirmanderne ses i deres stiveste puds.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Malene Hollbaum Christiansen,
der bor i Vrigsted og er den første kvindelig oldermand i Vrigsted i laugets 25
års historie. Vi har lavet en aftale med oldermanden i Barrit, Hans Peter Christensen, der gerne vil være skribent af Den Positive Vinkel i næste blad.
I dette nummer har vi fået en præsentation i vores serie ”Nyt fra vores annoncør”, fra BM Maler, der er en familiedrevet virksomhed, som er startet i Barrit
og nu bor i Juelsminde. Vi har lavet en aftale med Jens Palmelund, der er indehaver af Hedensted VVS og han laver en præsentation af firmaet til næste blad.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige
ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde, er Kirsten
Frederiksen. Hun blev fundet i en lodtrækning blandt de rigtige svar, som vi
har modtaget. Det rigtige ord var: altruisme.
Vi har endnu en soduko konkurrence i dette blad. Vinderen kan ses frem til at
modtage et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød.
Vi vil gerne ønske alle læsere en rigtig god sommer!
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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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Kl. 20.00 Bålet tændes.

Alle er velkommen til at møde op med egen
medbragt mad til grillen m.m. Hver familie
medbringer selv stole og lign.

Grillen er tændt og varm kl. 18.15.

Kl. 18.30 Fælles spisning.

Bag ved Vrigstedhus på bålpladsen

Skt. Hans ved Vrigstedhus

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
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Nyt fra vores annoncører
BM Maler A/S. Det hele startede i Barrit på en scooter med en sidevogn…
BM Maler A/S som i sin tid hed Barrit Malerforretning, blev startet i 1957, af
malermester Rudolf Jensen. Det foregik på en scooter med en sidevogn, fyldt
op med malergrej. I 1961 var der 6 ansatte og en Lloyd varevogn, til at udføre
malerarbejde i Barrit, Staksrode og Vrigsted.
I 1975 kom 2. generation i malerlære. Svend Erik Jensen, som i 1993 overtog
Malerforretningen. Firmaet flyttede til Juelsminde, og udvidede med bl.a. en
stor farvehandel. 3. generation, Mike Jensen startede i malerlære i 1993.
Efterhånden som arbejdsopgaverne voksede, og de geografiske områder blev
større, var det igen nødvendigt at udvide malerfirmaet. I 2012 fik Barrit
Malerforretning en opgradering. Navnet blev ændret til BM Maler, og der er nu
2 afdelinger. I Vejle og Juelsminde. I 2015 overtog Mike Jensen
BM Maler A/S og beskæftiger ca.15 ansatte. Mike bor i Vejle.
I 2019 har BM Maler udvidet ejerkredsen med de to malersvende Lene Møller
Thisvad og Morten Erbo Flø. - Lene Møller Thisvad er udlært i BM Maler for
mere end 20 år siden, og hun har været i virksomheden i alle årene. Lene bor i
Barrit. Morten Erbo Flø har lidt mere end 10 års erfaring i BM Maler, og bor
nær Vejle, så det er to erfarne malersvende, som har BM Malers DNA helt ind
under huden.
Hos BM Maler A/S er vi stolte af vores medarbejdere, som sætter en ære i at
udføre professionelt malerarbejde. Det har vi gjort gennem generationer, og det
fortsætter BM Maler A/S med.
Vi udfører alt indenfor malerarbejdet for både private og erhverv.
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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

SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

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

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
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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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En ukendt bevægelse? – metodisterne i Løgballe
I lokalarkivet faldt et af medlemmerne over en overraskende beretning, som vi
meget gerne vil have suppleret med mere konkrete oplysninger om: Hvem
gjorde det? Hvor skete det, Hvornår skete det? Og hvad gjorde de
interesserede?
Historien er stærkt afkortet:
I Løgballe boede en ældre mand, Niels Brock, der blev metodist i 1869. Hans
hus blev samlingssted for den voksende skare af metodister i området, og
møderne var så stærkt besøgte, at man ikke altid kunne regne med at komme
inden døre.
Omkring midten af 1870-erne købte menigheden ”Niels Brocks Hus”, som det
kom til at hedde i daglig tale. Man indrettede samlingssal og dagskole i huset.
Både børn og voksne kom fra Løgballe og Hyrup til skole og til møder i
forsamlingshuset.
Vi blev meget overraskede i lokalarkivet: Her var både en skole, et
forsamlingshus og en bevægelse i arkivets dækningsområde - og vi havde ikke
det mindste kendskab til nogen af delene. Det mindede lidt for meget om
historien med Grundlovsegen i Over Barrit, hvor vi aldrig fandt optegnelser,
der fortalte om dens plantning. Der var begrundede gætterier. Vi besluttede at
undersøge forholdene omkring metodistmenigheden i Løgballe.
Der var flere oplysninger i den oprindelige beretning; men deres grundlag var,
stort set, et enkelt menneskes erindringer – og ikke særlig præcise. Man kan
finde meget på internettet – her Wikipedia:
I 1700-tallet opstod i England en kristen bevægelse, hvor den personlige tro,
det fromme menneskes gode aftryk i sine omgivelser – begge dele styret af den
fri vilje og Guds nåde – skulle føre mennesket frem til frelsen. Bevægelsen fik
navnet ”Metodisterne” på grund af deres metodiske arbejde med Bibelen for at
udvikle troen, og deres fokus på udvikling af et godt liv i hverdagen.
Metodistkirken er i dag et af verdens største kristne kirkesamfund med mere
end 80 mio. medlemmer. De er protestantisk orienterede og moderate. De ser
på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.
Den første metodist-menighed i Danmark blev oprettet i 1858. I 1862 var
bevægelsen aktiv på Barrit-Vrigsted-egnen.
Menigheden udviklede sig hurtigt, idet der allerede i 1869 var behov for et
lokalt samlingssted. Omkring 1877 flyttedes metodisternes skole fra Søren
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Hansens gård i Hyrup til Niels Brocks Hus i Løgballe. Op mod 1880 hed
lærerinden Petrea Kristensen, der også var leder af deres søndagsskole.
Allerede omkring 1880 blev Niels Brocks Hus solgt og aktiviteterne flyttet til
Hornsyld, hvor den derværende menighed havde meget bedre forhold – at gå
nogle kilometer til en god sammenkomst eller til skole var ikke noget problem
– dengang.
Der er ikke overleveret arkivalier fra skolen i Løgballe eller fra menigheden.
Mange medlemmer af de ikke-folkekirkelige trossamfund udvandrede, selvom
de efter grundloven fra 1849 havde mulighed for at opnå statsanerkendelse til
at styre egne forhold. Metodisterne blev statsanerkendte allerede i 1865.
Hvem var Niels Brock?
Vi har undersøgt både kirkebøger, folketællingslister og ejendomsprotokoller.
En Niels med efternavnet Brock eksisterede tilsyneladende ikke! Der var en del
personer med efternavnet Brock i Stouby Sogn – mest nede omkring
Rosenvold.
I Løgballe var der i 1880-folketællingen en Martinus Sørensen, der var blevet
gift med Marie Hansen. De brugte navnet ”Brok” til deres børn, og Maries far
hed da også Hans Pedersen Brok. I arkivet har vi faktisk et billede af Marie og
Martinus fra omkring 1925, hvor han – efter vore oplysninger – havde
overtaget svigerfarens efternavn.

Billede: 1991-B027. Billedtekst: Marie og Martinus Brock på høstarbejde i
Otto Bennetsens mark i Løgballe, ca. 1927.
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Eksemplet viser at Brock-navnet eksisterede i Løgballe fra sidste halvdel af
1800-tallet og i hvert fald op til omkring 1930. Men hvem var Niels Brock?
Hvor boede han? Står Niels Brocks Hus stadig i Løgballe?
Hvis du ved noget om metodisterne i Løgballe i almindelighed – eller om Niels
Brock i særdeleshed, så vil vi meget gerne snakke med dig. Kontakt BarritVrigsted Lokalarkiv eller Karsten Bjerreskov
Mvh.
Karsten Bjerreskov
E-mail: karsten@bjerreskov,com

Søges
Vrigsted Bylaug søger kunst fra lokale kunstnere.
Følgende har især interesse:

Peder Hald
Martin Kaalund Jørgensen
Ellen Johansen
Olaf Markussen
Vi vil gerne låne det til en udstilling af en
dags varighed.
Hvis du skulle lægge inde med noget fra
ovennævnte kunstnere
Og hvis vi må låne det så kontakt.
Malene på 28590252 eller malenehollbaum@hotmail.com
Hilsen Vrigsted Bylaug .
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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
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- 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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Juni, juli og august i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 16. juni klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige
Onsdag den 19. juni klokken 19.30
Sommerkoncert i Barrit Kirke
Fredag den 21. juni klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 23. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Torsdag den 27. juni klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 30. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 7. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 14. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 21. juli klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 28. juli klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 4. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Hanne-Birgitte Kristiansen
Søndag den 11. august klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 18. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
16

Sommerkoncert i Barrit Kirke
onsdag d. 19. juni kl. 19.30
- med kirkens egne kor. Vi synger et meget blandet repertoire af danske og
udenlandske sange, som vi har øvet os på hele sæsonen og som vi glæder os til
at dele med jer.
Der vil også blive mulighed for at synge med, så kom til en dejlig traditionsrig
og musikalsk aften - der er gratis entre.

Sæt kryds i kalenderen
Søndag den 22. september klokken 10.30 er der
høstgudstjeneste i Barrit Kirke med
efterfølgende frokost i Kirkehuset

Årets fine konfirmander 

G
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Indskrivning for konfirmander
Alle kommende konfirmander inviteres til gudstjeneste og efterfølgende
indskrivning søndag den 18. august klokken 10.30 i Barrit Kirke.
Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirker
Konfirmation i Barrit og Vrigsted sogne vedbliver at være i 7. klasse. Næste år
ligger konfirmationerne på følgende datoer:
2020
Konfirmation for Svalereden søndag den 19. april klokken 10.30
Konfirmation i Vrigsted Kirke søndag den 26. april klokken 10.30
Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 3. maj klokken 10.30

Morgenkaffe for mænd i kirkehuset
Onsdag d. 19. juni 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.

Foredrag med Filip Møller
Den 26.august kl.17 kommer stenhugger Filip Møller fra Horsens til Barrit og
fortæller om sit arbejde.
Han vil gå en tur med os på kirkegården, der vil være en spisepause i
kirkehuset og derefter fortæller han lidt videre.
Vi slutter efter en kop kaffe ca. kl. 20.30.
Af hensyn til maden skal vi bede om tilmelding.
Mere info i næste nummer af BV-Nyt.
Barrit Menighedsråd
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Kære havevenner.
I skrivende stund regner det, men det gør nu
ikke noget, da det er noget tørt rundt omkring.
Maj er den nok travleste måned i haven. Der
skal sås både ude og inde, plantes ud og
luges ivrigt, da alt gror i en forrygende fart.
Maj er også en af de smukkeste måneder, som vi opdager, når vi
holder pause og hæver blikket fra havearbejdet og ser
blomsterregnen fra frugttræerne og de første blomstrende stauder.
Og så er det jo også nu at Rhododendron viser sine smukke
blomster, så måske det er nu du skal bruge nogen timer på at køre
til Vejle Fjord – se nedenfor.
Vort næste arrangement er som tidligere nævnt på torsdag den 23. maj kl 19.00, og vi glæder
os til at se jer på Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby Skole
(parkering og indgang foran skolen ud mod Vejlevej)

Få et boost til din haveglæde!
Haveglæde kan ikke købes for penge. Den skal slippes
løs med fingrene i jorden, dufte i næsen og fuglefløjt i
ørerne. Så er det slet ikke så svært, det der med haven.
Nybagte haveejere og haveejere, der først lige har
opdaget, at haven derude kan bruges til meget andet end
at slå græs og klippe hæk i, kan med fordel begynde her.
Med udgangspunkt i sin havebog, Slip haveglæden løs –
fryd, facts og fiduser, sætter Lotte Bjarke havepoliti og
løftede pegefingre til vægs. For hvem har egentlig
bestemt, at der ikke må være tusindfryd i plænen, at der
skal være bar jord mellem buskene, og at grøntsager skal

dyrkes på række og geled?
Der er jo ikke en færdig opskrift på en god have, og der er lige så mange måder at have have på,
som der er haveejere. Det vigtige er, at haveejeren er glad for sin have. Så er det nemlig en god
have. Det er lidt ligesom med kæresten: Hvis man elsker den, er den perfekt, og den blomstrer
op, når bare man hygger lidt om den.
Lotte Bjarke gør op med begrebet den nemme have. Det handler
jo i virkeligheden ikke om, at haven skal være nem. Det handler
om, at haven skal være et dejligt sted, hvor vi længes efter at
være. Et frirum til nydelse og afslapning – og sund motion - hvor
vi for en gangs skyld kan gå offline og bare være os selv, mens
vi hygger os med terapeutisk lugearbejde og andre havesysler.
Der er skrevet rigtig mange havebøger om perfekte haver, der
godt kan give lidt præstationsangst. Men slap bare af. Definer
dine egne havedrømme og glem perfektionisterne. Planterne har
ikke læst botanik, så hvis du har lyst til at blande
sommerblomster, stauder og grønkål i et vildt og dejligt mix, så er det det, du skal gøre.
I foredraget viser Lotte Bjarke billeder fra en lang række haver i ind- og udland, der har inspireret
hende og gennem årene har betydet, at den private have løbende har forandret sig efter
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princippet: Man bliver heldigvis aldrig færdig med sin have. Hun giver samtidig eksempler på,
hvordan hun selv griber sagen an, når behovet for et nyt bed melder sig.
Lotte Bjarke deler ud af sin egen haveglæde, der på uhøjtidelig vis favner hele haven og alle
naturens små mirakler, der hører med til at være haveejer. Hun er bogaktuel med Slip
haveglæden løs – fryd, facts og fiduser, er uddannet hortonom og har gennem 20 år givet gode,
jordnære haveråd i danske magasiner og på havebloggen www.helthenihaven.dk. Desuden er
hun redaktør for fagbladet Gartner Tidende.
Entre incl. kaffe og kage kr. 75,- (ikke medlemmer 100,-)
Start evt. dagen/aftenen med et besøg v/Vejlefjord (Rhododendrontid)
Rhododendron ved Vejle Fjord samt Træskohage fyr.
Hvorfor køre hele den lange tur til Sofiero i Sverige, når vi har steder
der kan måle sig med det, lige her ved Vejle Fjord?
De over hundrede år gamle rhododendron står så fantastiske i
blomst i foråret i den offentligt tilgængelige park v/Hotel Vejlefjord.
Så kan man finde en dag med dejligt vejr, er det en oplagt tur,
medbring kaffe eller madpakke og gå en tur imellem de kæmpe
store planter ned til havet, hvor det lille fine Træskohage fyr står så
fint nyrenoveret.
Fyret stod klar i 2017 efter nogle
års ihærdig renovering af lokale

ildsjæle.
Hele renoveringen har kostet den nette sum, af knap 800.000 kr. 370.000 fra Realdanias kampagne underværker, 367.500 fra Det Fælles
Landdistriktsråd, Hedensted Kommune, Sydbanks Fond med 35.000,
Hotel Vejlefjord 5000 og Vejle Fjord rehabilitering 5000, samt en del
frivilligt arbejde. Renovering af stierne er støttet af Friluftsrådet.
Pyhh, det var en god portion penge, men heldigvis kan det hele nydes
ganske gratis.

Der er stadig plads i bussen til vores sommerudflugt den 29. juni – se mere her:
https://haveselskabet.dk/arrangement/fyn-er-fin-midsommerudflugt eller
https://www.facebook.com/events/441564523074894/

Til orkidemødet den 30.april lovede vi at give jer adresse/tlfnr. på ”Orkideknud” –
Knud Nielsen, Lucernevej 22, 8700 Horsens, Tlf. 24238442. - http://www.orkidekultur.com/

Foredragsholderen denne aften: Jan H. Larsen kan træffes på janhrolvlarsen@gmail.com hvis du har
nogen spørgsmål vedr. orkideer.
Åbne haver – se dem her - https://haveselskabet.dk/aabne-haver-liste - husk at tjekke: åbent efter
aftale (der gemmer sig mange haver)
I førstkommende weekend er det bl.a. ”Rodkjær” landbo- og skovhave og Romantisk landsbyhave
Fandt lige en notits i Horsens Folkeblad:
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Så nu holdt det med at regne igen. Det blev vist ikke til ret
meget, så måske vandkanden skal motioneres alligevel.
Vi ses på torsdag!
I ønskes alle en rigtig dejlig weekend.

Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds

22

GRILL- AFTEN og havehygge
Fredag den 16. august fra kl. 16.30 hos
Ellen Margrethe Jacobsen, Frederikslystvej 51, Eriknauer, 8723 Løsning
I år har Ellen Margrethe og Kaj været så venlige at tilbyde, vi kan holde vores
grill-aften, i deres (nok mest Ellen
Margrethes) pragtfulde landbohave.
De bor på den gamle Frederikslyst Kro som tidligere har været ramme om alt fra
kongelig elskov (deraf navnet) til
Speedway - inde i en lille skov.
Ellen Margrethe bruger stort set alt sin
tid i haven, bortset fra på børnebørnene,
som har et rent slaraffenland hos hende, de har en ”bilpark” med alt muligt,
dejlig legeplads og hver især et træ, der er blevet plantet, da de blev født.
Haven er kæmpe stor, og delt op i flere afdelinger, der er georginer, roser,
stauder, en sø, rhododendron og et stort stykke hvor Ellen Margrethe har
opstammet træer og ryddet skovbunden. Det er en have, hvor der er rigtig
meget at se, så kom i god tid, gerne kl. 17.
Bestyrelsen har grillen klar ca. 17.30 og sørger for kaffe og kage dertil.
Medbring selv det du vil grille + tilbehør samt drikkevarer. Entré denne aften er
som sædvanlig en plante eller andet haverelateret til vores amerikansk lotteri.

Med Venlig Hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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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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Den Positive Vinkel

Tak fordi jeg må bidrage til denne inspirerende klumme.
Jeg hedder Malene og jeg er 45 år. Jeg bor i Vrigsted sammen med min mand
Carsten og vores søn Aksel. Jeg er Oldermand for Vrigsted Bylaug. Jeg vil
gerne fortælle jer lidt om Vrigsted. Jeg er vokset op her, hvor min far og farfar
drev smedeforretning i mange år, så jeg er også ”Smedens datter”.
Når man ser på os ”Vrigstedianere” udefra, kunne man måske foranlediges til
at tro, at vi er nogle kedelige og konservative typer. At vi er en grå masse der
bare følger strømmen. At vi ikke er innovative og at vi ikke følger tidens
trends. Måske er denne antagelse berettiget eller måske skal man bare lære os
lidt bedre at kende.
Jeg vil tillade mig at læne mig op af Professor i psykologi, Svend Brinkmann.
Svend Brinkmann er blevet landskendt for sine tanker omkring livet i vores
såkaldte accelererende samfund. Et samfund hvor man hele tiden skal udvikle
og realisere sig selv. Man skal flytte sig både fysisk og psykisk. Vi lever, ifølge
Svend Brinkmann, i et samfund der kræver at man har fødder i stedet for
rødder. Han ud- og opfordrer os, igennem sine bøger og sine foredrag, til at
stoppe op. Få styr på værdierne. Gå glip af alt det, som vi tror, gør os lykkelige.
At vi skal skifte ”fødder” ud med ”rødder”.
Vrigsted Bylaug, som det kendes i dag, blev dannet af Oldermand Aksel Kær
Nielsen i 1992. Aksel var min buschauffør da jeg var barn. Han fragtede mig
trygt fra Vrigsted og ud i den store verden og hjem igen. Han inviterede alle
byens børn til sin fødselsdag, med varm chokolade og boller. Han er netop
fyldt 90 år. Aksel sagde fornyligt til mig, at han var så stolt af, at vi nu havde
en kvindelig Oldermand i Vrigsted.
I Vrigsted står vi på skuldrene af stærke mænd og kvinder, der boede og stadig
bor i byen. Vi kender vores historie, vi taler om den og vi hylder den.
Byen er fyldt med inspirerende ”Vrigstedianere” der ved alt om flotte haver,
der maler smukke billeder, der fortæller inspirerende historier fra den store
verden og folk som kender og selv udgør byens historie. Her bor mennesker,
der hver dag tager ud og ind i en anden verden, for om aftenen at vende tilbage
til den gård eller det hus, hvor hele deres slægt har boet og levet. På vejen
hilser man måske på sin bror, sin ”gamle” dagplejemor, sit barnebarn eller på
sin nabo, der sidder i sit vildmarksbad og nyder livet.
I Vrigsted slår man rod og vi hviler på rødderne af familier der har boet her i 4
generationer, rødder fra tilflyttere som nu er her på 30. år, og der kommer
stadig nye til, mennesker som vælger at skifte fødder ud med rødder. Alle
bidrager med deres liv og deres hverdag her i Vrigsted. Rødderne er vokset
sammen og udgør byens fundament. Så måske følger vi tidens tendenser her i
Vrigsted eller måske betyder det ikke så meget for os.
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SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

Løgballe Hus & Hjemmeservice

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
Jesper Hansen

www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

22 95 06 52
lgballehus@yahoo.com

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

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

www.lgballehus.dk

Vrigsted Maskinstation
Markarbejde
Anlægsarbejde
Ved
Rasmus
Tlf.:
75 Brund
68 15Nielsen
11
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
www.bjerre-koed.dk
Tlf.: 75687373 / 40118373

Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk

Nul bøvl
og ballade

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
varmepumpeservice fra

950,incl.moms

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas • Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt
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Ta’ med Barrit-Vrigsted Seniorer
på sensommertur til TV Syd
Onsdag den 28. august
Der bliver busafgang fra BKI Centret kl. 17.20, og forventet hjemkomst
ca. 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,- kr.
Bindende tilmelding senest en
måned før (28. juli) til Jytte
tlf. 25374854 eller
Annelise tlf. 52380023.
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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
28
20

Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence

Sudoku
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Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8
i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Bjerre Kød
Juelsminde, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen
bringes i næste nummer.

29

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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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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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