Barrit Vrigsted

Nyt

Nr. 4
November 2019
31. årgang

Indholdsfortegnelse
Juletræsfest
side 5
Julehygge
side 7
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv starter facebook-gruppeside 8-9
Julebanko i Vrigstedhus
side 11
Bilorientering
side 13
Den Positive Vinkel
side 14-15
Nyt Fra vores annoncører
side 23
Hedensted Bibliotekerne
side 25
Kildevældets Venner fejrer 10 års fødselsdag
side 26
Nyt fra Fredagsklubben i Barrit
side 27
Bankospil 2019
side 29
Julehygge og inspiration til årets juledekorationer side 31
Zarzo Kurve
side 33
Podekursus
side 34
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 27.01.2020
UDKOMMER UGE 7
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
2

Side 3
Julen er traditionernes tid og i dette nummer er der en del indlæg, der handler
om forskellige arrangementer i julen. Der er f.eks. julebankospil, juletræsfest,
juleklip, julegudstjenester og julekoncert i kirkerne.
I sidste nummer havde vi en uskarp billedkonkurrence, hvor vi bad om hjælp til
at genkende, hvilket gadeskilt der var taget billede af. Måske var billedet for
uskarpt, da vi kun modtog ganske få rigtige besvarelser. Vinderen, der kan se
frem til at modtage et gavekort på 200 kr. til Spar i Hornsyld, er Anne Birgit
Madsen, Barrit.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget sidst på sommeren
ved Gert Strand, hvor solen stadig skinnede smukt. Billedet er taget af Jonas
Johansen.
Det lille billede er en tegning af Barrit Mejeri, der er et af Danmarks mindste
mejerier. Men i løbet af de seneste par måneder er det blevet et af Danmarks
mest kendte mejerier, takket være en landsdækkende reklame i TV. Tegningen
er hentet fra Barrit Mejeris hjemmeside.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Bo Lemming, som er skoleleder
på Barrit Skole. Derudover er han aktiv i BKI’s bestyrelse. Den næste udgave
af Den Positive Vinkel har vi også fundet en skribent til. Det bliver Yvonne
Hermansen, der bor i Barrit og er nyvalgt medlem af bestyrelsen i Barrit GIF.
I serien ”Nyt fra vores annoncører” har vi denne gang modtaget et indlæg fra
Bjerre Kød, hvor de fortæller om deres virksomhed. Indlægget kan findes
længere inde i bladet. I næste nummer bringer vi et indlæg fra Hyrup Maskinstation.
Vi har desværre ikke plads til en konkurrence i dette blad. Men det skal der helt
sikkert nok komme i et af de næste blade.
Dette blad er det sidste i år, men vi er klar igen, når kalenderen er skiftet til
2020. Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske alle vores læsere og annoncører en
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!
God læselyst!
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Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf. 75693600

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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FOR HELE FAMILIEN
SØNDAG D. 1. DECEMBER 2019 KL. 14.30-17.00
I SOGNEGÅRDEN I BARRIT.

Dagen byder blandt andet på besøg af julemanden og dans om
juletræet sammen med alle nissebørnene.

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

Tilmelding skal ske senest d. 27. november til julemanden på
julemanden@barritgif.dk eller tlf. 24 48 64 23 med info om hvor mange
voksne og børn, der ønskes tilmeldt. Betaling sker ved indgangen – vi
modtager kontanter og MobilePay.
Barrit GIF
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55081

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

Vælg home Juelsminde
hvis du vil have solgt
når
JUELSMINDE
v/ Claus Bekker
Søgade 5
7130 Juelsminde
juelsminde@home.dk
TLF. 73 70 71 30

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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Julehygge
Barrit-Vrigsted Seniorer inviterer til julehygge
den 5. december, kl. 14.00 i Barrithus.
Træet er pyntet, og vi serverer kaffe, æbleskiver og småkager.
Vi skal synge et par julesange, og der vil være mulighed for at købe
amerikansk lotteri.
Tidligere børnehjemsbarn Steff Ejlersen kommer og fortæller om
hvordan dagene i december egentlig var på børnehjemmet
Kildebjerget ved Stouby? Det kan man læse om i bogen "24
julefortællinger fra et børnehjem i Jylland 1951-1961", som
indeholder små fortællinger for hver dag indtil juleaften.
Pris pr. person 50,- kr.
Hilsen Barrit-Vrigsted Seniorer
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Barrit-Vrigsted Lokalarkiv starter Facebook-gruppe med lokale billeder
I Barrit-Vrigsted Lokalarkiv tror vi, at folk i Barrit og Vrigsted – og også folk i
resten af landet og endda udenfor landets grænser – ligger inde med billeder,
som vi gerne vil gemme for eftertiden.
Vi tror også, at nogle mennesker ligger inde med viden om personer, steder og
begivenheder, som vi ikke ved noget om i arkivet – og som vi gerne vil vide
noget om. Vi har mange billeder og meget viden om vore billeder; men……

Ad 1: Barberen, radioforhandleren, fotografen - og maleren J.A. Bull
fotograferede folk i Vrigsted og omegn til ID-fotos under krigen. Vi har hans
negativer og nogle navne. Hvem er de andre?
Ad 2: Smeden og posten opdaterer hinanden foran Vrigsted Brugs. Vi ved, at
de to Barritpostbude fulgtes til købmanden i Barrithule, hvor de blev
opdaterede om gårsdagens hændelser. Hvem har et billede af
købmandsforretningen i Barrithule?
Ad3: Vuet fra Barrit Langgade til Barrit
Sognegård og Barrit Legeunivers er nyt. Før
lå her en børnehave, før den var her en
inspektørbolig og før den lå Over Barrit Skole
her. Børnehaven har vi ingen billeder af!
Det korte af det lange er: Vi vil gerne skabe et
forum, hvor folk med billeder fra
BarritVrigsted-egnen kan dele dem med
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hinanden og lokalarkivet!
Gamle billeder, nye billeder, billeder af mennesker, steder og begivenheder.
Man må gerne tænke: Er billedet også interessant om 20 år – måske er det
endnu mere interessant om 20 år!
Vi regner med at søsætte projektet med en Facebook-gruppe for BarritVrigsted-billeder i forbindelse med indvielse af vore nye lokaler, udgivelse af
årsskriftet om egnens smedjer og smede på Arkivernes Dag d. 9/11.
Vi håber på rigtig mange medlemmer af gruppen, og vi glæder os til at se jeres
billeder.
Man melder sig som bidragyder på Barrit-Vrigsted Lokalarkivs Facebook-side.
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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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Vrigstedhus afholder julebanko
STEVNSVEJ 15 – VRIGSTED

TORSDAG DEN 5. DECEMBER
KL. 19.00
MANGE GODE GEVINSTER
ÆNDER - RØDVIN
KØBMANDSPAKKER OSV.
Alle er velkomne!
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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
bef@breth.dk
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Oplysninger og opgave fra lokalarkivets bilorienteringsløb-2019, 2. del:
Tema for bil-o-løbet: Samfærdsel. Post 2 ved Breth Surmose Trinbræt
Tema på posten: Juelsmindebanen.
Oprettelsen af Horsens-Juelsminde Jernbane i 1884
fik enorm betydning for Barrit-Vrigsted-egnen –
mest for Barrit.
Først og fremmest opstod der en ny landsby omkring
stationen på Barrithule Mark / Breth Mark. Mejeriet
blev opført, og mennesker, håndværk og forretninger
flyttede til området. De byggede et hjem i det, der
kom til at hedde Barrit Station, så der nu var 4
Barrit-landsbyer. Stationen og trinbrætterne i Breth
Surmose og Gramtange gjorde det nemt at komme
til Horsens i den ene ende og til Juelsminde i den
anden ende af banen. Godstransporten var betydelig.
Stationsforstanderen i Barrit St. var også
postekspeditør. Han var chef for de 3 landpostbude,
der udgik fra Barrit St. og for stationens øvrige
personale.
Efter krigen kunne Juelsmindebanen ikke længere
konkurrere med lastbiler og busser, og underskuddet
blev bare større og større år for år.
Horsens-Juelsminde Jernbane lukkede i 1957.

Der ventes på toget ved
trinbrættet ved Gramtangevej,
1957

Kort over
Juelsmindebanens
forløb i BarritVrigsted Kommune,
ca. 1902. Kilde:
https://hkpn.gst.dk/

Ved Post 2 var den pointgivende opgave at genkende ”bilmærker”. F.eks.
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Den positive vinkel
Mange tak fordi, jeg har fået lov til at få ordet i denne udgave af Den positive
vinkel.
Jeg vil starte med at introducere mig selv. Jeg heder Bo Lemming, er 46 år
gammel og er ansat som skoleleder på Barrit Skole. Det har jeg været i snart 1
½ år. Jeg bor i Vejle.
Jeg anser skolen som en vigtig del af et lokalsamfund, og jeg mener ligeledes
også, at lokalsamfundet er en meget vigtig del af skolen. Skolen er meget
afhængig af lokalsamfundet og omvendt er skolen en væsentlig del af, at et
lokalsamfund kan bestå. Vi indgår i en symbiose, hvor vi præger hinandens ve
og vel. Derfor er det meget vigtig for os som skole, at vi har et lokalsamfund
som er i god udvikling, da dette betyder, at vi som skole ligeledes er i
udvikling.
Skolens værdier er Fællesskab, Anderkendelse og Nærvær. Jeg vil her skrive
lidt om fællesskab, da jeg oplever, at det er noget, der betyder rigtigt meget for
et lille lokalsamfund som Barrit og samtidigt er det er noget jeg oplever, der
blomstrer og som I/vi er gode til her i Barrit.
Samværskulturen i vores folkeskoles fællesskaber baserer sig som udgangspunkt på den enkeltes mulighed for at yde et bidrag. Man kan kalde det
frihed i fællesskab. Vi skal dog også være opmærksom på, at det der er en
mulighed også er en forpligtelse, for fællesskabet står over den enkelte. Det vil
sige, at fællesskabet er meget vigtigt for den enkeltes mulighed for at udvikle
sig.
Skolens opgave med eleverne kredser sig ikke alene om at sikre udvikling af de
faglige kompetencer, men også at træne og udvikle kompetencer, der skaber
mulighed for, på kompetent vis, at begå sig og bidrage i de fællesskaber man
møder i sit liv. Det handler altså både om at uddanne og danne eleverne til at
kunne indgå i mange forskellige fællesskaber.
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I vores bestræbelse på at udvikle Skolen og Barrit Børnehus som et fællesskab
er det afgørende, at alle ser muligheder og føler et ansvar og forstår, at det er en
fælles opgave, der skal løses. Skolens og Børnehusets medarbejdere, børn,
elever og forældre er alle part i samarbejdet, som skal berige og udvikle, og
skabe nye muligheder for børnenes fortsatte udvikling. Vi håber, at denne
udvikling vil sprede sig som ringe i vandet.
Det er her at Barrit lokalsamfund kommer til at spille en væsentlig rolle. Vores
ambitionen er at løfte hinanden, voksne som børn, og derved udvikle vores
folkeskoles fællesskab, så alle oplever endnu mere faglig og social trivsel.
Jeg oplever, at man i Barrit er gode til at skabe noget sammen, f.eks. Fredagsklub, Green Team, byfest og endda også en super flot renovering af
Sognegården. Det her med at skabe noget sammen, handler også om fællesskab. Dette er noget vi som institution, gerne vil støtte op om.
Derfor arbejder vi i øjeblikket på at få lavet et arrangement, hvor vi alle her i
Barrit kan mødes og få snakket om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at
skabe noget sammen og hvordan vi kan sikre en god udvikling i Barrit.
Arrangementet løber af stablen i det nye år og I vil alle få en invitation når
tidspunktet nærmer sig.
Jeg vil gerne slutte af med at sige, at Skolen og Barrit Børnehus altid vil byde
interesserede velkommen. Har man lyst til at se skolen eller bare få en snak
omkring skolen, så ring eller kig forbi, så byder vi på en kop kaffe eller the.
Mange tak for ordet!
Bo Lemming
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Steen Martinsen ApS
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ApS
Karl RasmusAutoriseret kølefirma
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Brethvej 3 · 7150 Barrit
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Salg/service:
TLF. 40 97 31 05
smr@iron-air.dk
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk
Tlf. 4097 3105
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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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December, januar og februar i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 17. november klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Søndag den 24. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Torsdag den 28. november klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 1. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Onsdag den 4. december klokken 9.00
Morgenkaffe for mænd i Kirkehuset
Søndag den 8. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Onsdag den 11. december klokken 19.30
Julekoncert i Barrit Kirke
Søndag den 15. december klokken 19.00
Stille-gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 22. december klokken 10.30
Salmesangs-gudstjeneste i Barrit Kirke
Tirsdag den 24. december
• Klokken 11.00: Familiegudstjeneste i Barrit Kirke
• Klokken 13.00: Gudstjeneste i Barrit Kirke
• Klokken 14.30: Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
• Klokken 16.00: Gudstjeneste i Barrit Kirke
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Onsdag den 25. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 29. december klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Tirsdag den 31. december
• Klokken 14.30: Gudstjeneste i Barrit Kirke m. champagne og kransekage
• Klokken 16.00: Gudstjeneste i Vrigsted Kirke m. champagne og
kransekage
Søndag den 5. januar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Torsdag den 9. januar klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 12. januar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Onsdag den 15. januar klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Fredag den 17. januar klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 19. januar klokken 19.00
Stille-gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 24. januar klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
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Onsdag den 29. januar klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Torsdag den 30. januar klokken 17.00
Familiegudstjeneste i Barrit Kirke
Fredag den 31. januar klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 2. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 7. februar klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 9. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 16. februar klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Birgitte Nørgaard Warming
Torsdag den 20. februar klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Fredag den 21. februar klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 23. februar klokken 19.00
Stille-gudstjeneste i Vrigsted Kirke
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Julekoncert i Barrit kirke
Onsdag den 11. december kl. 19.30 holder Barrit kirkes to kor julekoncert.
Korene er under ledelse af organist Kristian Bisgaard, og traditionen tro er der
garanteret julestemning med smukke korarrangementer og fællessang. Tag
familien og naboen med til en hyggelig musikalsk aften. Der er fri entre og alle
er velkomne.

Salmesangsgudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 22. december klokken 10.30 holder vi salmesangsgudstjeneste i
Barrit Kirke, hvor fokus vil være på fællessang og julesalmer. Her vil vi
afslutte adventstiden og komme i julestemning med en række af gode
julesalmer.

Familiegudstjeneste med spisning i Barrit Kirke
Torsdag den 30. januar klokken 17.00 er der familiegudstjeneste i Barrit
Kirke med efterfølgende spisning i Kirkehuset. Gudstjenesten varer ca. 30
minutter. Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

21

Babysalmesang i Barrit Kirke
Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at
synge, danse og lege med sin baby samtidig med at man kan have fornøjelsen
af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver slet ikke
være en stjerne til at synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i
kirke – det handler om at være sammen med sit barn. Og din stemme er det
smukkeste for dit barn.
Vi mødes på følgende datoer klokken 10 i Barrit Kirke: 17. januar, 24.
januar, 31. januar, 7. februar, 21. februar og 28. februar
Hver gang slutter vi af med at spise lidt sammen.
Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk eller 22 98 34 92

Morgenkaffe for mænd i kirkehuset
Onsdag d. 4. december kl. 09.00 er der morgenkaffe for mænd. Vi synger en
morgensang, drikker kaffe, spiser et rundstykke og får en god snak.
Som noget nyt, er der et oplæg til samtale.
Deltagelse koster 20 kr. Tilmelding til Flemming på mobil 29 84 29 79.

Barrit Menighedsråd
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Nyt fra vores annoncør
BJERRE KØD - Glæden ved tilfredse kunder
For slagtermester Lars Kjerkegaard, Bjerre Kød, er drivkraften i det daglige
arbejde glade og tilfredse kunder, glæden ved at levere 100 procent topkvalitet
samt at have svende omkring sig, der leverer en god service.
- Sammen med selvstændigheden og friheden er det dét, der driver mig, siger
Lars Kjerkegaard, der har arbejdet på stedet siden han var 15 år.
Først som vaskedreng, hvorefter han kom i lære og blev udlært slagtersvend.
Sammen med Linda Kjerkegaard overtog han Bjerre Kød i 2010 og den drives
i dag med ca. 15 ansatte. Der beskæftiges slagtersvende, pølsemagere,
delikatesseslagter, lærlinge, ungarbejdere og arbejdsmænd. Bjerre Kød køber
kreaturer, grise, lam, får og geder hos lokale landmænd. Der er naturligvis
dyrlæge-kontrol i hele processen – før, under og efter slagtningen.
Der sælges udelukkende ferske varer og
røget varer. Lige nu udvides produktionen
som led i, at Bjerre Kød også er blevet en
engros-virksomhed.
- Flere og flere kunder efterspørger
færdigretter, tapasborde, smørrebrød o.l.
Denne udvikling er vi glade for, siger
Linda Kjerkegaard.
Kunderne kommer primært fra Bjerre
Herred, men også fra Skanderborg,
Odder, Kolding, Horsens, Fredericia og
Aarhus-området. Nu står julen for døren
og der er travlt med at lave julefrokoster,
julemedister, julespegepølser, sylte og
andet godt til julen.

Bjerre Kød, Bjerrevej 346, 8783 Hornsyld. Tlf. 7568 1511.
mail@bjerre-koed.dk og www.bjerre-koed.dk
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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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Julekreativ
Lav fint julepynt af perler.
Ingen tilmelding - bare mød op!
Lørdag den 7. december 2019 kl. 10-12
Juelsminde Bibliotek
Faster Lizzies Jul
Børneteater for 3-8 årige.
I Faster Lizzies køkken står alt stille.
Vejrudsigten melder om sne juleaften, men
julehumøret vil ikke indfinde sig, for Misser
er væk. Alt kan ske i Faster Lizzies køkken…
så glæd jer!
Bestil gratis billetter til både børn og voksne
på hedenstedbib.dk eller på et af Hedensted
Bibliotekerne i den betjente tid.
Max. én voksen pr. barn.
Lørdag den 14. december kl. 14-14.40
Hedensted Bibliotek
Glæd jer til forårssæsonens arrangementer.
Vi er ved at lægge sidste hånd på forårets arrangementsprogram og kan her
løfte sløret for et par af de arrangementer, I kan se frem til.
Den 28. januar er der foredrag på Juelsminde Bibliotek med forfatter,
entertainer og medlem af ”Eventyrernes Klub” Jesper Grønkjær. Han kommer
med en unik førstehåndsberetning fra Nordkorea.
På Hornsyld Bibliotek er der den 4. marts et tankevækkende og inspirerende
foredrag med Anja Ringgren Lovén. Anja (bl.a. kendt fra DR’s
dokumentarprogram ”Anja og heksebørnene”) fortæller om sit nødhjælpsarbejde
i Nigeria, hvor hun hjælper de udsatte "heksebørn".
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”Kildevældets Venner” fejrer 10 års fødselsdag!
I år er det 10 år siden at ”Kildevældets Venner” blev grundlagt!
Det hele startede således:
”Vi kunne godt tænke os, at der var en venneforening tilknyttet Kildevældet
plejecenter” stod der bl.a. i indbydelsen til en informationsaften, onsdag d. 18.
februar 2009, hvor engagerede og energiske mennesker indkaldte til møde.
Som inspirationskilde havde man inviteret formændene fra to eksisterende
venneforeninger.
Senere på året, torsdag d. 19. november, blev der indkaldt til stiftende
generalforsamling og det viste sig her, at idéen kunne bære, idet 22 personer
mødte op til generalforsamlingen!
Her i 10-året er vi en venneforening på ca. 175 medlemmer, hvoraf de 40 er
aktive frivillige.
Ud af medlemskontingenter (pt. 75 kr./år) og de penge vi i tidens løb har fået
fra forskellige fonde, har vi forsøgt at tilgodese så mange ønsker fra
Aktiviteten, nu Eventen, som muligt!
I årenes løb er det først og fremmest blevet til Kildevældets egen bus, ”Den
Blå”, dernæst, duo-cykler, sommerhusture, besøg af pølsevogn, spejderweekend, ture i hestevogn, jule- og påskepynt, masser af musikarrangementer,
ja alt, hvad der, som der står i vores formålsparagraf, kan være med til at give
beboerne en afvekslende og beriget hverdag!
Fødselsdagen blev fejret med beboerne og de aktive frivillige i maj måned,
hvor Juelsminde Kirkes Kor og Ole Peter underholdt og i oktober blev den
fejret sammen med Kildevældets Venner, hvor vi også havde været heldige at
få Ole Peter til at underholde inden det traditionelle efterårs-bankospil!
Skulle dette indlæg have givet interesse for at høre
mere om ”Kildevældets Venner” eller blive medlem af
venneforeningen, er man velkommen til at kontakte
formanden, Lis Aakjær Andreasen på mobil 4087
4278.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i ”Kildevældets Venner”
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Nyt fra Fredagsklubben i Barrit
Fredagsklubben er kommet godt i gang i denne sæson 19/20, og har allerede
været afholdt 3 gange.
Fredagsklubben deltog igen i år i Barrit Byfest, hvor vi var med i det store telt.
I oktober var Fredagsklubben tilbage i BKI, hvor der var nye ansigter med både
blandt de frivillige og børn.
Traditionens tro så var der i november halloween fest med en uhyggelig kælder
og masser af uhygge.
Selvom vi er kommet godt i gang er der stadig plads til flere børn i
fredagsklubben.
Så derfor lidt om hvad Fredagsklubben i Barrit er for noget.
Fredagsklubben er for børn fra 0. klasse og op. Der er mulighed for at tage en
gæst med til alle arrangementer.
Der er indgang fra hallen og vi er i hallen samt motoriksalen.
Det starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00.
De frivillige i Fredagsklubben sørger for at skabe nogen hyggelige rammer og
laver nogle spændende aktiviteter. Der er mulighed for at spille computer, Wii
eller playstation, der er hoppeborg eller fodbolddart samt mulighed for at
deltage i et kreativt værksted. Aktiviteterne kan variere fra gang til gang.
Derudover er der mulighed for at købe slik og sodavand.
Det koster 15 kr. at deltage og der er mulighed for at købe et medlemskort til
45 kr., som gælder for 3 gange.
Børnenes deltagelse i Fredagsklubben er på eget ansvar.
De kommende datoer for Fredagsklubben er:
10. Januar 2020: Alm. Fredagsklub
23. Februar 2020: Fastelavnsfest
6. Marts 2020: Alm. Fredagsklub
3. April 2020: Alm. Fredagsklub
1. Maj 2020: Alm. Fredagsklub
5. Juni 2020: Sommerfest
Vi glæder os allerede til næste gang d. 10. Januar.
Venlig Hilsen
Fredagskluben
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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
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Bankospil 2019
Søndag den 27. oktober afholdte
Barrit-Vrigsted Seniorer det årlige
bankospil i Barrit Sognegård.
85 personer mødte op for at
deltage, og mange gik hjem med
en eller flere af de fine
sponsorgaver, som byens og
omegnens handlende og
virksomheder havde sponsoreret til bankospillet.
Vi vil sige TAK til alle som deltog, og ikke mindst til vore trofaste sponsorer.
Tak for jeres opbakning, som er medvirkende til at vi kan holde andre og gode
arrangementer for seniorer
Hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer

Vore sponsorer til bankospillet var:
Anders Pedersen Maskinfabrik
Barrit Automekaniker
Barrit Mejeri
Barrit Murerforretning
Blomsteriet
Check Point, Juelsminde
Den lille Maler, Stouby
Friis Optik
Frisør Down Under
Haco
Honningmanden Leif Jacobsen
Hornsyld Bilcenter
Hornsyld Købmandsgård
Hotel Juelsminde Strand
Hyrup Kro
Juelsminde Boghandel

Klinik for fodterapi, Juelsminde
Nybolig - Hornsyld
Nybolig – Juelsminde
Odd K.
Salon Louise
Salon Tip Top
Shell, Juelsminde
Slagteren, Hornsyld
Spar, Hornsyld
Staksrode Vin
Stilhøjt Frugt
Sydbank
Thile Frisørsalon
Utoft Entreprenør
Årstiderne
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HEDENSTED BILEN*v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

de

Murer- og betonarbejde

g af

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

en

Per Z. Jensen

rit

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

56 61

TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

Tlf. 75 69 15 62

Biltlf. 40 43 56 61

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk

30

Julehygge og inspiration til årets juledekorationer.
Torsdag d. 21. november kl. 18.30 – 21.30.
Hornsyld skole i gymnastiksalen
Nørregade 4, 8783 Hornsyld.
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager kirkevej)
I år får vi besøg af Line Minea Ramdal, som
tidligere har lavet påske/forårs inspiration for
os. Line har blomsterhuset Ramdal i Tørring,
som hun nu har haft i 6 år, men har arbejdet
inden for branchen igennem 19 år. Yderlig er
Line en rigtig dygtig konkurrence binder, og har
flere medaljer i bagagen bl.a. fra DM. Hun
elsker at gøre brug af naturen og de lidt mere
"skæve" ting i sine binderier.
Line vil komme og give os en masse ideer og inspiration
til julens dekorationer.
Vi bortlodder de færdige dekorationer, og der vil være
gode chancer for at vinde. Som øvrige år vil der serveres
ny kogte klejner, rød- og hvid gløgg, æbleskiver, kaffe/te,
hjemmebagte brunkager og mandariner. Vi synger
julesange og hygger os.

Tilmelding er nødvendig da der max. er plads til 90
deltagere.
Entre: 100 kr. (Ikke medlemmer 125 kr.)
Tilmelding:
Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon:
23689658
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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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ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.
Lørdag den 18. januar
og/eller 8. februar
og/eller 7. marts, kl. 9 – 16
Råhaugegård Pil,
Sattrupvej 3,
8752 Østbirk

Så arrangerer vi igen pileflet kursus hos Ulla Misser
i Raahaugegaard`s hyggelige og inspirerende lokaler
hele 3 lørdage. Kurset henvender sig til både nybegyndere og let øvede, med
max. 8 på hvert hold. Man er velkommen til, at flette hvad man vil, med kun 8
på holdet, kan der tages hensyn til alle.
Der lægges op til, at vi lærer at flette en Zarzo kurv, som er en rigtig god
”begynderkurv”. Ulla har aldrig oplevet, nogen der ikke kunne finde ud af den.
Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer dvs. en lørdag.
På kurset i marts vil det også være muligt at
arbejde med levende pil. Det betyder, at du
får et træ med hjem som du kan have
stående i en krukke eller plante ud i bedet.

Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 23689658.
Pris: kr. 350,- (ikke medlemmer kr. 400,-) for 1 lørdag. 2 lørdage = kr. 650,(ikke medlemmer 700,-) excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris
på kr. 80,00 - 150,00).
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OBS – 2020 – OBS
PODEKURSUS.
Mandag den 27. januar 2020 kl. 18.00
Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby
(parkering og indgang foran skolen ud mod Vejlevej)
Vi har fået den dygtige podemester Boi
Jensen, til at lære os at pode. Boi har
podet siden 1986, og fra 2003 har
podningen været fuldtidsbeskæftigelse i
en lille planteskole på en tønde land øst
for Holstebro. Han producerer mest
gamle frugtsorter fra vores
bedsteforældres tid, der kan klare sig
uden sprøjtning. Boi har alt med, der er
nødvendigt til podning, men du er også
velkommen til at tage egen
beskærersaks og podekniv med.
Alle hjælpe materialer til podning: knive, sakse, podevoks, bast, elastikker,
okulertape kan købes på kurset, og det er muligt at købe ekstra materiale, hvis
du kan nå, at lave flere træer, eller har lyst til at lave nogen derhjemme. Større
mængder kan bestilles hos
podemesteren@de-gamle-sorter.dk.
Pris: 150,- kr (175,- for ikke medlemmer)
for det får man materiale til 2 træer,
kaffe og brød
Tilmelding senest den 17.01.2020:
mail bjerreherred@haveselskabet.dk
eller tlf 2368 9658.
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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 & 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
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
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
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

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk
v/ Bente Poulsen
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

DANSK
CAMPING
INTERIØR

Vrigsted Maskinstation
Markarbejde
Anlægsarbejde

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

Løgballe Hus & Hjemmeservice
Jesper Hansen

22 95 06 52
lgballehus@yahoo.com

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

www.lgballehus.dk

Her er plads
til din
annonce

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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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