Barrit Vrigsted

Nyt

Nr. 5
Februar 2021
32. årgang
1

Indholdsfortegnelse

Den Positive Vinkel

side 5

Løgballe Camping

side 9

Gymnastikopvisning 2021

side 13

Nyt fra vores annoncører

side 15

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv

side 17-21

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 08.03.2021
UDKOMMER UGE 12
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde

tlf. 40 40 08 80
tlf. 22 95 66 96
tlf. 20 87 38 58
tlf. 30 13 25 17
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 bestyrelsens
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
Så gik der endnu et år. Året 2020 var et meget særpræget år og et år, som vi
alle vil huske i mange år frem og vi skal nu vænne os til at skrive 2021.
Danmark er fortsat delvis lukket ned og skal forsat være det indtil sidst i februar. Nedlukningen af blandt andet kulturen i form af både idræt og andre sociale
arrangementer kan denne gang ses i antallet af sider i bladet eller måske rettere
det relativt lave antal sider i bladet. Dette blad er kun på 24 sider, som er det
mindste antal sider, som bladet kan bestå af.
Vi håber, at alle vores læsere er kommet godt ind i det nye år. Vi er helt klar til
et nyt og spændende år, hvor vi vil gøre, hvad vi kan for fortsat at lave gode og
spændende blade i samarbejde med alle jer.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige
ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Spar i Hornsyld, er Hans Larsen. Han blev
fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det
rigtige ord var: juletræet.
Forsiden består denne gang af et lille billede, der er taget i Byens Hus. Det viser den renovering, som i øjeblikket er i gang i kælderen, hvor garderoben, toiletter og trappeopgang bliver malet og moderniseret. Billedet er taget af Torben
H. Hansen.
Det store billede er taget ved Stenhøj Strand en flot solskinsdag midt i januar.
Billedet er taget af Jan Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Brian Toftebjerg, der bor i Barrit
og blandt meget andet har været formand for Barrit GIF. Vi har lavet en aftale
med Tove Nielsen, der også tidligere har været formand for Barrit GIF og hun
vil gerne være den næste skribent af Den Positive Vinkel.
I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for
at præsentere deres virksomhed, har vi denne gang modtaget en beskrivelse fra
Karen Hansen Lyse, der er Partner i RID REVISION A/S, et lokalt revisionskontor i Daugård. Til næste nummer har vi lavet en aftale med Mads Hansen,
der ejer Hornsyld Bilcenter.
God læselyst!
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Den Positive Vinkel
Året 1974 blev året, hvor jeg flyttede til Barrit. Jeg flyttede ind hos min kærestes forældre og af den vej blev bekendt med livet i Barrit og omegn – sikke et
held.
Hurtigt blev jeg medlem af Barrit GIF og blev rigtig godt taget imod i klubbens
fodboldafdeling, selvom fodbold ikke var min stærkeste side.
I 1976 flyttede vi til egen bolig på Dynnesvej. Vi var de første i kvarteret og
gennem årene fik vi skabt et fantastisk naboskab, som selv den dag i dag er
intakt, selv om flere af os ikke bor i kvarteret længere.
Er der så sket noget gennem årene i Barrit, har vi været omstillingsparate eller
er vi gået i stå…? Set med mine øjne har Barrit gennem årene været særdeles
omstillingsparate og ikke mindst initiativrige.
Med fare for at glemme noget/nogen vover jeg pelsen, for uden at stikke
snuden lidt frem, ja så flytter vi os ikke.
Fredagsklubben kom op at stå, med et fantastisk makkerskab med Mikael
Jakobsen (hundeskovsmanden), vi fik skabt et unikt samlingssted for børn
i Barrit skoledistrikt og flere forældre blev løbende inddraget og fællesskaber
opstod, noget som er med til at knytte os Barrit borgere sammen.
Kigger vi i dag på Byens Hus, er det fantastisk hvor mange ildsjæle der har
været med til at få et brugbart samlingssted op at stå, flot bundet sammen med
Barrit Børneunivers – Barrit Kultur og Idrætscenter, alt dette er kommet op og
stå ved at vi i Barrit står sammen og løfter i folk, og det synes jeg vi kan være
rigtig stolte af.
Selv om vi er en lille landsby har vi en meget aktiv idrætsforening, der hele
tiden forsøger at komme med nye tiltag og har et bredt tilbud med mange forskellige idrætsgrene – så Barrit er et godt bosted for dem, der vil og kan.
Hvad blev der af kæresten? Ja, Bente har holdt mig ud siden og vi er i dag gift
på 42. år og bor nu i hendes fødehjem i Barrit, hvor hun er 6. generation.
En fan af Barrit – Brian Toftebjerg.
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Vi har også en idræt for dig

Læs mere på www.barritgif.dk
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Løgballe Camping
Efter 11 fantastiske år – har vi valgt at sige stop – og nyde næste kapitel.
Og her kan vi offentliggøre, at de nye ejere er fundet pr. 1. marts 2021 – og det
er med stor glæde vi kan præsentere dem til jer:
Tina og Michael Hansen (et ungt par på 50 år)
De har i 5 år været lejrchefer for henholdsvis Hasmark Camping og de sidste 3
år på DCU Camping i Odense.
Og før den tid havde Tina en lang karriere på TV2 og Michael som væksthus
gartner. Så begge to har et godt og solidt fundament for at fortsætte driften af
Løgballe Camping og har lyst til at videreføre driften, som vi har begyndt.
Vi har lovet at hjælpe Tina og Michael i gang – og det betyder, at vi vil være
sæsonliggere i 2021 og gå til hånde og hjælpe med gode råd og vejledning.
Samtidig vil vi arrangere og videreføre Højskole Camping i uge 27, 34 og 36
i 2021 som vanligt. Programmet vil være færdigt i slutningen af februar.
Karen, Kirsten og Ketty og Svenne har også lovet
at hjælpe – så den gamle stab – vil være her til at
hjælpe i gang.
Mail og hoved telefonnummer er det samme. Men
mobil nr. er mit privatnummer hvis nogen har det.
Glæd jer – og tag godt imod det nye par!
Anker Olsen
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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 Bisgaard
Spangager 7,7120 Vejle Ø
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Kirsten Bjørke
Høkervej 8, 7150 Barrit
Tlf. 2081 2740
Graver:
Bernt Kramer
Staksrodevej 45, 7150 Barrit
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 Bisgaard
Spangager 7,7120 Vejle Ø
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 2945 6039
Graver:
Bernt Kramer
Staksrodevej 45, 7150 Barrit
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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Februar og marts i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 14. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 21. februar klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Torsdag den 25. februar klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 28. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 7. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 14. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 21. marts klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Søndag den 28. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
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Gymnastikopvisning 2021

Som retningslinjerne ser ud lige nu, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse
gymnastikopvisningen. Det ærgrer os, men vi har desværre ikke troen på, at
forsamlingstallet bliver hævet tilstrækkeligt.

I kan holde jer opdateret på nettet, hvor vi ville melde ud, hvis ændringer
foretages.

Med venlig hilsen Gymnastikudvalget
Yvonne Hermansen
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Nyt fra vores annoncører
RID REVISION
Det professionelle lokale alternativ
RID REVSION er et lokalt revisionsfirma med Juelsmindehalvøen som vores
hjemmebane, hvilket forstærkes af, at både Anette og Karen, som er virksomhedens ejere, er bosat lokalt i Stouby.
Vores kontor ligger i Daugård – men vi trives rigtig godt med at komme ud og
besøge vore kunder. På kontoret er vi i dag ni ansatte, som alle arbejder med at
skabe individuelle løsninger for vore kunder. Det betyder efter vores opfattelse
sund fornuft og god økonomi.
Personlig service
For os har det altid været vigtigt og vil altid være vigtigt, at hver kunde serviceres af sin egen revisor fra start til slut i opgaveløsningen. Det giver kendskab til kunden og skaber grobund for personlig indlevelse og engagement.
Derudover er det vigtigt, at vi alle kommunikerer i et enkelt og forståeligt
sprog – da vi ikke vil acceptere, at vore kunder ikke forstår os og blot ser deres
revisor, som et nødvendigt onde.
Social profil
Vi bestræber os på at have en social og almennyttig profil, primært ved at støtte
lokale initiativer og arrangementer, men vi støtter også Børns Vilkår og
Kræftens Bekæmpelse. Ligeledes vil vi gerne skabe en god arbejdsplads for
vore ansatte – både for de medarbejdere, som vi har haft ansat i over 20 år samt
for de praktikanter, vi med jævne mellemrum ansætter for at uddanne – for
revisionsbranchen er en spændende branche at arbejde i.
RID REVISION`s fremtid er sikret
Med et igangværende glidende generationsskifte er vores fremtid som selvstændigt kontor sikret – så hvis du enten selv har fået interesse for vort kontor
eller kender èn, vi kan være interessante for som en fremtidig arbejdsplads eller
som en fremtidig rådgiver og revisor for – har vi altid kaffe på kanden og er
parate til en snak herom.
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En pinlig historie
I 2019 lavede Barrit-Vrigsted Lokalarkiv et årsskrift om smedjer og smede i
Barrit og Vrigsted. Vi er senere blevet opmærksomme på en forglemmelse,
som vi hermed gerne vil råde bod på og tilføje, nemlig historien om Erik
Einshøjs smedje på det nuværende Høkervej 3.
Corona-pandemien har givet tid til hjemmearbejde, og der kan man godt
kontakte folk – på afstand. Så her er en historie om en smedje mere - og dens
lidt usædvanlige karakter og ejer:
”Gemt men ikke (helt) glemt” - Smed Erik Einshøj:
Hans ERIK Knud Einshøj blev født 1916 i Nyborg. Han blev 1937 gift med
Dorthea MARIE Dalby fra Barrit St. Hun var datter af smed Christian Dalby
over for mejeriet. I den første tid efter brylluppet boede de i Hareskoven ved
Værløse, og han arbejdede på Burmeister & Wain – skibsværftet og
motorfabrikken, der i mange år var Danmarks største arbejdsplads.
Omkring krigens begyndelse flyttede Erik og Marie til Jylland med deres to
første børn, Kirsten og Charles, der var nyfødt. Under hele krigen arbejdede
Erik Einshøj i brunkulslejet ved Abildå nord for Videbæk, og familien blev
forøget med 1 barn mere, Poul.
Smedje i Barrit: I 1947 – muligvis før slog Marie og Erik sig ned i Barrit. De fik
et barn mere, Britta, og de købte hus,
nuværende Høkervej 3, hvor Erik
indrettede smedje.
I starten var smedjen på Høkervej en helt
almindelig landbrugssmedje. Der blev
smedet hestesko og plovjern, og der blev
Høkervej 3, ca. 1955.
repareret landbrugsredskaber og vognhjul.
Nye idéer: Men Erik Einshøjs 10 års erfaring som både smed, maskinarbejder
og elektrosvejser og en interesse for at udvikle og skalere – at lave større eller
mindre modeller af det han arbejdede med fornægte de sig ikke. Han lavede
også håndredskaber, skovle, spader, trillebøre mm. Det blev også til skovle i
børnestørrelse og til store og små trillebøre. Han lavede
og solgte kælke. Og i samme omgang fik børnene en kælk, hvor der var plads
til dem alle – også Lisbeth og Hanne, der var kommet til i mellemtiden. En 6personers kælk kunne godt vække opsigt på Kirkebakken bag Barrit Kirke.
Allerede på dette tidspunkt blev hans egne produkter mærket med hans egne
initialer ”HEKE” (Hans Erik Knud Einshøj).
Erik Einshøj var også cykelsmed. Han reparerede cykler og solgte nye Wittlercykler, der var et af de første mærker, der blev udstyret med ”hjælpemotor” –
en såkaldt ”bagskubber”. De blev indkøbt hos Hede Nielsen i Horsens, der
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havde hovedagenturet. Samtidig lavede og solgte
han trehjulede cykler med eget mærke til egnens
børn.
Einshøjs iderigdom og lyst til at afprøve idéerne
var en drivkraft. På et tidspunkt begyndte han at
lave glasborde på metalstel til blomster og
Wittler-Wotan-cykel med
udstilling. Også dét solgte godten overgang.
hjælpemotor, Velholdt model fra ca.
Legetøjsproduktion: Allerede efter tiden i brun- 1952.
kulslejerne havde Erik Einshøj lavet et modeltog med vogne, der kunne tippe. I
Barrit blev der om aftenen lavet små modeller af landbrugsredskaber og
traktorer. Der var på et tidligt tidspunkt et samarbejde mellem Erik Einshøj og
tømrermester Viggo Jørgensen.
Skafter og håndtag til redskaber blev lavet på
Viggo Jørgensens værksted i Over Barrit. Der
lavede man også traktorernes krop, der blev
malet og derefter forsynet med skærme, hjul, rat
osv. i smedjen. Barrits kogekone og
iskioskindehaver, Anna Berg, var en dygtig og
To af Einshøjs landbrugsmodeller – fra
omhyggelig maler af modellerne. Der var to
den lille serie.
modelserier en lille og en større.
Tømrermester Jørgensen havde været lærling og svend hos Ole Kirk
Christiansen i Billund, da denne stadig drev almindelig tømrerforretning. Han
havde nogle meget svære år i 1930-ernes krise, hvor han begyndte at lave
trælegetøj, der blev til LEGO – en lidt større virksomhed. Man må forestille
sig, at Viggo Jørgensen og Ole Kirk Christiansen bevarede bekendtskabet, og
at den sidste under et besøg i Barrit hørte om Einshøjs produktion af
metalmodeller. I hvert fald kom Kirk Christiansen en dag cyklende ned til
Einshøj for i al venskabelighed at diskutere den fælles interesse. LEGO
passerede allerede før 1950 millionomsætningen, så der var ikke tale om
konkurrence mellem de to legetøjsproducenter. Legetøjsmodellerne greb om
sig og omkring juletid flød boligen på Høkervej med modeller, der var på
forskellige stadier af færdiggørelse og pakning – et arbejde som også børnene
deltog i; men økonomien fulgte ikke rigtig med tidsforbruget. Og der var store
udenlandske konkurrenter som Dinky Toys / Matchbox, der også lavede
metalmodeller af landbrugsmaskiner.
Erik Einshøj blev ansat hos Stenhøj, hvor han blev svejseinstruktør i CO2svejsning, og havde produktion af flaskegasbeholdere i entreprise hjemme hos
sig selv. Der kom næsten dagligt en af Pallesens røde lastbiler med
halvfabrikata – svøb, bund, cylinder, top og studs – der blev svejset sammen og
tætheds- og trykprøvet og leveret tilbage til Stenhøj.
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Iderigdom og fingersnilde var en stadig drivkraft for Erik Einshøj. På et
tidspunkt udviklede han en kornblæser, der kunne kaste korn op i en korntørringssilo. Der var på det tidspunkt et samarbejde med Klejsgård, som udviklede
og producerede nogle af de første korntørringsanlæg. Men i en lille virksomhed
kan det være vanskeligt at gøre en idé økonomisk bæredygtig - selv en god idé.
Efter Barrit: I 1961 blev Einshøj ansat som værkfører på Niels Tauls
Maskinfabrik i Vinding ved Vejle – landbrugsmaskiner i fuld størrelse. Huset
på Høkervej blev solgt, og familien, hvor de tre yngste stadig var
hjemmeboende, flyttede efter arbejdet.
Omkring 1971 fik Erik Einshøj konstateret dårligt hjerte og stoppede hos Taul.
Familien flyttede til Vester Ørum ved Lindved nord for Vejle, hvor de købte
det gamle forsamlingshus og fik det
indrettet til beboelse. Marie åbnede en
pølsevogn og Erik Einshøj??? Nej, han
var ikke indrettet til at sidde stille, så han
begyndte at lave forsirede og snoede
smedejernslysestager og –kranse, og han
udviklede apparater, så de selv kunne
lave både dyppede stearinlys og bloklys.
De tog selv rundt til torve i købstæder i
omegnen og markeder i et større område
Erik med et stort og et lille bloklys og Marie ved
– bl.a. Ho Fåremarked – hvor der var
dyppelys-apparatet.
aftagere af HEKE-lys og stager.
I løbet af få år var forsamlingshuset for
lille, og de flyttede til Rask Mølle, hvor de
købte hus ved kroen og lejede den gamle
foderstofforretning til produktionen.
Marie og Erik Einshøj lagde op i
1980, efter 10 år hvor de ”spredte lys over
land” og nød det! Erik døde i 1995 efter 15
års aktiv pensionisttilværelse med Marie –
de cyklede meget. Marie døde i 2001 og
Marie og Erik Einshøj ved deres
blev begravet på sin 85-års fødselsdag.
guldbryllup, Horsens, 1987.
Deres 6 børn lever stadig.
Sagen om forglemmelsen af Einshøjs Smedje blev mere pinlig af, at flere af
arkivets aktive lå inde med produkter fra Einshøjs hånd, og at sønnen, Poul
Einshøj, med en donation til arkivets første computer omkring 1998 bragte
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv ind i den digitale tidsalder. Vi vidste det godt, men
havde bare lige glemt det, da vi lavede årsskriftet i 2019.
Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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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
Barrit-Vrigsted Seniorer
Barritskovby Vandværk
Bjerre Herreds Havekreds
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Over Barrit Vandværk
Venstre Vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Kasper Rønsholt Borg
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Jytte Hansen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Tom Thomsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Torben G Jensen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Verner Hansen
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
20 87 38 58
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
25 37 48 54
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
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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