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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 23.09.2013
UDKOMMER UGE 41
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. 40 83 16 63
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 april. 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
Så fik vi sendt vores første blad ud. Vi fik stor hjælp til at lave det af Mikael
Jacobsen og Niels Tønning. Det var en super god følelse at stå med det færdige
resultat og vi er dybt taknemmelige over de mange positive tilkendegivelser,
som vi efterfølgende har modtaget fra folk. Vi må desværre indrømme, at der
har sneget sin en lille fejl ind, efter vi havde læst korrektur på bladet. Fejlen
betød, at der manglede to linjer i sidste afsnit på side 3, hvor der skulle have
stået:
”Der skal fra den nye bestyrelse også lyde en kæmpe stor tak til de afgåede
bestyrelsesmedlemmer for deres meget store indsats gennem årene, hvor de
utrætteligt har kæmpet og rykket for stof til bladet, når nogen af os ikke lige
havde fået indleveret materiale til tiden…”
Der skal også lyde en meget stor tak til pigerne i Barrit Pigeklub 2013, som har
besluttet at overrække en check på 1.000,00 kr. til Barrit Vrigsted Nyt.
Vores side på Facebook har også fået en fantastisk start, vi har lige nu 120
medlemmer. Er du endnu ikke medlem eller kender du nogen, der ikke er, så
find vores side. Vi vil meget gerne have indlæg fra vores læsere, der er af
almen interesse for alle borgere i Barrit og Vrigsted, samt oplandet. Det er ikke
kun forbeholdt bestyrelsen at komme med indlæg på siden.
Endelig kom sommervejret… Det var længe om at finde frem til lille Danmark,
men da det kom, valgte det heldigvis at blive i flere uger. Så alle, der har haft
ferie i de uger, har for en gangs skyld haft godt vejr og masser af solskin at
glæde sig over.
I skrivende stund har landmændene travlt med at høste de modne afgrøder,
men vores fotograf nåede at tage et billede af en raps mark i fuld blomst.
Travlhed på marken er et flot syn, når man kører gennem landskabet. Men det
er også lidt trist. Fordi de forvandler marken fra deres gyldne farver til lidt
mere triste brune farver.
Det andet billede på forsiden er taget til flagets fødselsdag, Valdemarsdag, som
blev holdt i Barrit. Først med gudstjeneste i Barrit Kirke og efterfølgende i
Barrit Sognegård til kaffebord. På billedet ses de fremmødte faner stillet op
foran kirken, inden turen gik til fods til Sognegården.
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I sidste nummer startede vi vores nye tiltag med konkurrencer. På trods af en
hel side i sidste nummer og flere opfordringer på Facebook har vi desværre
ikke modtaget et eneste billede. Præmien til den konkurrence, som jo var 2 x
indgangsbillet til teltfesten lørdag aften ved Barrit & Omegns Byfest, går retur
til Byfest Udvalget under Barrit GIF. Men vi forsøger igen i dette nummer med
endnu en konkurrence til jer. Vi har lavet en sudoko, som i kan finde på side
35. Præmien er 2 x 2 flasker god vin, som er sponsoreret af Vin Med Smag. Vi
håber, at I vil tage godt imod vores konkurrencer, vi vil jo gerne uddele nogle
præmier.
Uden at det skal lyde som en gentagelse, vil vi endnu engang gerne gøre opmærksom på, at både private og firmaer kan støtte bladet økonomisk.
Oplysninger til brug for overførsler står på side 2.

BV-Nyt på Bornholm
Vi har ingen planer om, at vores blad skal være landsdækkende…
Men vi har modtaget flere henvendelser fra folk, der ikke længere bor i Barrit
og Vrigsted og dermed ikke modtager Barrit Vrigsted Nyt. De vil gerne vide,
om det alligevel er muligt for at få bladet tilsendt, i stedet for kun at læse det på
vores hjemmeside www.bvnyt.dk.
Af gode grunde er der jo ingen af vores læsere, der har brug for denne nye
service, men vi vil meget gerne have hjælp til at sprede budskabet. Så hvis du
kender nogen, der tidligere har boet i Barrit eller Vrigsted, som kunne være
interesseret i at fortsat at kunne læse BV-Nyt, så må du meget fortælle dem om
muligheden.
Vi har derfor besluttet at lave en ny ordning, som gør det muligt. Hvis du er
interesseret, så skriv til os enten pr. mail bvnyt@bvnyt.dk eller via vores side
på Facebook.
Det koster 120,00 kr. om året plus porto, som er 13,00 kr. pr. blad.
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Dagplejen i Barrit….
Som de fleste sikkert er bekendt med gennem dagspressen, går det i disse år
hårdt ud over kommunens dagplejere, pga. flere oprettede vuggestue pladser,
og et faldende børnetal.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi stadig er et Team af fire glade
”garvede” dagplejere her i Barrit, der har passet børn i henholdsvis 13, 20, 24
og 32 år. I dagplejen er det altid den samme voksne, der tager imod om
morgenen, og afleverer senere på dagen. Her er nærvær, ro, tryghed og omsorg
for det enkelte barn.
Vi arbejder også med læreplaner, hvor der er tid til fordybelse, har en meget
gennemarbejdet kostpolitik og kommer jævnligt på kurser. Vi er ude hver dag,
mødes hos hinanden, på legepladsen, i legestuen og i Barrithus, hvor vi er i
hallen sammen med de mindste fra børnehaven. Vi går ture, bl.a. i skoven,
hvor både børn og voksne holder af at komme. Dette betyder, at børnene er
trygge ved de andre dagplejere, når de skal i gæstepleje, ved den faste
dagplejers fravær. Vi gør meget ud af, at børnene så vidt det er muligt, kommer
i gæstepleje det samme sted. Dagplejen har åbnet i 48 timer om ugen, og vi står
glade op til vores dejlige livsbekræftende job hver morgen. Vi håber derfor
ikke, at vi er en ” uddøende race” i bybilledet.
Alle små ”guldklumper” er velkommen hos os.
Mange sommerhilsner fra
Dagplejerne i Barrit.
Pia, Jane, Connie og Anne Birgit
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Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag
- klik ind på www.belle-kunst.dk

Lad 40 års erfaring og faglig viden komme
Dem til gode. Gavekort udstedes.

belle kunst

v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370

BARRIT

Obs. Malerier renses og restaureres

AUTOCENTER

Barrit Langgade 80 - 7150 Barrit

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN
FOR
Tlf. 75 69 12
39ORINTALSKE
- Giro 6 70TÆPPER
10 00

v/ Frederik Klærke

STOUBY HJEMMESERVICE
SERVICEVÆRKSTED
v/ Helga Pedersen

RENGØRING OG HUSHOLDNINGSARBEJDE M.V.
Grundvej 3, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 76 50

Skou's
El
&
Følg med i, hvad der sker
Marineservice
globalt,
nationalt

Åbningstider:
Man., ons., tors. og fredag
kl. 9.00-17.00
Lørdag kl. 9.00-12.00
Tirsdag lukket.

Aut. El-Installatør

og lokalt

El-installationer i bolig, landbrug og
erhverv

Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67

*

Suzuki
påhængsmotorer
Odelsgade &
32 | Mariner
7130 Juelsminde
| 7569 3533

Horsens Folkeblad

Asta Kørup Rasmussen
Odelsgade 62 - 7130 Juelsminde

Örnvik,
Poca10&BLinder
joller samt| 7589
Quicksilver
Haralds Plads
| 8722 Hedensted
9966
gummibåde
Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter –
tovværk
REVISIONSKONTORET

Vi sesI DAUGAARD
på
Vejlevej 107
B, Hansen
7140 Stouby
Karen
Lyse
Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
Registreret Revisor og indehaver
Tlf.
75
89
79
90
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Erhvervsvej 2
K

Hos Revisionskontoret i Daugaard A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar
til at levere gode revisorydelser i et forståeligt sprog.
Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.
Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066

www.skous-marine.dk

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

WWW.R-I-D.DK

Bil-orienteringsløb under byfesten
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienteringsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante steder
gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og
samarbejde.
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og
posternes opgaver er planlagt over et tema – sidste år var det sognenes smedjer.
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver
til alle mellem 6 og 80 år – samarbejde mellem generationer og køn vil være en
styrke.
Tilmelding og start:
Fredag d. 30. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.).
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25
kr. pr. bil.
Efterlysning: Arkivet mangler billeder/fotografier af:
Breth Smedje og Breth Brugsforening
Barrithule Købmandsforretning
Hvis nogen skulle ligge inde med sådanne billeder, vil vi meget gerne låne dem
til kopiering/affotografering. Henvendelse til Karsten Bjerreskov, tlf. 22995597
e-mail: karsten@bjerreskov.com .

7
7

EP Maskinudlejning
Jens Gram

Udlejning af minigraver m.m.
Mindre gravearbejder udføres

Petersson

Entrepenør Aut. kloakmester

Træffes mellem
15.00 og 21.00
på tlf. 40 68 53 62
Vejlevej 109,
Tlf.76 75 90 07 eller på mail
Tlf.Stouby75691269
Ring og bestil så er maden klar når du kommer. eup@get2net.dk

Surmosevej 13 - Barrit

Bil. 40181887

www.epmaskinudlejning.dk

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstider: Mandag - fredag .................................................................. 7-30 - 19.00
Lørdag ................................................................................. 7.30 - 16.00
Søndag ................................................................................ 8.00 - 16.00
Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

Kvalitetsvine til garagepriser

Vin Med Smag
Hvidvine, rosévine og rødvine
fra Frankrig og Spanien samt
russisk champagne

KVIK

www.VinMedSmag.dk

BETYDER
75 62 25
GODT
HÅNDVÆRK
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Peter Andersen
Bakkesvinget 10 7150 Barrit
Tlf. 29 45 86 24

AU

AUTO A/S
KAROSSERI
v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1O
7140
STOUBY
*
TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40
O92P71R01E T N

68 - 75 69 15 32

Ny organist
Vi er glade for at kunne fortælle, at Kristian
Enevoldsen er blevet ansat som ny organist ved
Barrit og Vrigsted kirker.
Kristian har stor erfaring både som musiker og
korleder, og vi ser virkeligt frem til et spændende
samarbejde.
Allerede fra sensommeren vil der være tilbud om at
kunne deltage både i et kirkeligt børnekor og
voksenkor.
Nærmere præsentation og annoncering i næste nummer.
Menighedsrådene i Barrit og Vrigsted

_______________________________________________________________

FÆLLESSPISNING 2013
HUSK at skrive denne dato i kalenderen:
Fredag den 11. oktober
Du/i kan godt begynde at glæde jer til fest!
Aftenen hvor vi alle hygger os inden efterårsferien.
Mere info tilkommer
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Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres.
Tilbud gives uden forbindende.
Snedker
Erik Skov Jensen
Serupsvej 18
7150 Barrit
Tlf. 75 69 10 11

VINDUER
DØRE
PORTE
TRAPPER
MØBLER
Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligehold af såvel store som små anlæg.
Ring for uforbindende tilbud ...

Juelsminde

VVS & BLIK ApS
OCK-anlæg
Aut. VVS-installatør Leif K. Pedersen
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Klakringsvej 43, 7130 Juelsminde
Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

75 69 44 99

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
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Kære borgere i Barrit
I juni måned mødtes en lille gruppe ildsjæle i Tjørnebo. Baggrunden var en
skrivelse til kommunaldirektør Jesper Thyrring, hvor nogle idéer til at skabe
positiv udvikling i Barrit blev foreslået. Innovationskonsulent Line Holmgaard
vender tilbage. Line, Jesper Thyrring, Skole- og dagpasningschef Peter Hüttel
og Borgmester Kirsten Terkilsen vil mødes med os, for at drøfte mulighederne
for Barrit. De foreslår en gruppe ildsjæle/frivillige på ca. 6-7 stykker, Hurtigt
samlede vi en gruppe, der kom til at bestå af, Renata Carlsen, Palle Jacobsen,
Michael Bruun, Rikke Mai, Dorthe Andersen, Peter Andersen, Ida Iversen og
Helle Eglin. Meget kendetegnende for vores by, er der altid mange, der gerne
vil gøre noget, være med til at skabe udvikling.
Vi havde et konstruktivt møde i starten af juni, hvor vi drøftede mange ting. En
masse ideer kom på bordet. Som opsamling på mødet, fik vi gjort nogle ideer
mere konkrete. Nogle ideer skulle undersøges nærmere, og vi besluttede, hvem
der gør hvad. En ide var blandt andet at lave en frivilligbank, her var der
konkrete bud på hvad dette kunne indebære, drøftelse af hvordan man kan
støtte op omkring alle børns mulighed for at være en del af foreningslivet i
Barrit, et kig på boliger i Barrit og muligheden for at tiltrække tilflyttere, vi
talte om branding, hvad vil vi kendes på….
Under mødet blev det ikke kun synligt for vores gæster, at der foregår rigtig
mange spændende ting i Barrit, det blev også lige pludselig meget synligt for
os selv. En oplevelse, vi kan huske, når vi går videre med det der handler om
branding, hvad skal med, hvordan osv. Vi gik fra mødet med en dejlig positiv
oplevelse. Det er tydeligt, at der er kommunal opbakning til udvikling af de
mange landsbysamfund i Hedensted Kommune. Der blev aftalt et nyt møde
igen den 10. september kl. 19. i Tjørnebo.
Vi har i gruppen brug for alle der ønsker at bidrage til det store fællesskab. De
gode ideer opstår, når man mødes. Vi kan tilbyde dig muligheden for at træde
ind i vores, mindre fællesskab, der bygger på nærvær og anerkendelse. Ud af
ideerne vokser nye, og nogle så gode at de konkretiseres. At være
ildsjæl/frivillig i den sammenhæng indebærer, at du kan deltage i møder med
gruppen, hvor vi fordomsfrit kan sige alle sine ideer højt, og drøfte dem med
gruppen, at man har lyst til at påtage sig nogle konkrete opgaver, når ideer skal
undersøges eller føres ud i livet, at alle bidrag er lige betydningsfulde.
Er det noget for dig?
- så send en mail til Helle Eglin på helle.eglin@hedensted.dk.
11
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Dansk Camping Interiør
Ny virksomhed i Vrigsted

Modelkonstruktør og syerske Bente Fevejle Poulsen overtog i foråret
virksomheden, hvor hun har været ansat de seneste to år. Virksomheden
er i den forbindelse flyttet til Stevnsvej 7 i Vrigsted, 7140 Stouby.
Dansk Camping Interiør tilbyder bl.a. springmadrasser i specialmål og
specialform til campingvognen, autocamperen,
båden, sommerhuset eller hjemmet.
Topmadrasser i specialmål/form kan leveres i forskellige skumtyper. Også i
det specielle temperaturfølsomme skum, som former sig efter kroppen på
grund af kropsvarmen.
Kantsyede gulvtæpper opmålt i den aktuelle båd, autocamper eller
campingvogn tilbydes også.
Dansk Camping Interiør tilbyder ombetrækning af stort set alle slags
hynder.
12
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Bente Fevejle Poulsen arbejder med de bedste kvaliteter i møbelstoffer i et
væld af forskellige mønstre og vævninger samt læder i forskellige prisklasser.
Vejledning til valg af stof som passer både til vogn/båd og ejers behov. Det er
nogle af de produkter, som Dansk Camping Interiør tilbyder.
Man kan aftale at komme på besøg, for at ”prøveligge” en springmadras eller
tage hynder fra udstillingen med sig ud i den medbragte
campingvogn/autocamper, for at se hvilket nyt stof man kunne tænke sig at få
ombetrukket de eksisterende hynder med. Hvis skummet er blevet slidt, kan
dette udskiftes med nyt.
”Kun fantasien sætter grænser for hvor klassisk pænt eller vildt og farverigt
interiøret skal være i campingvognen/autocamperen eller båden”, siger Bente
Fevejle Poulsen, som har arbejdet mere end 20 år i branchen med konstruktion
og syning. Bl.a. hos Danwear i Silkeborg (damekonfektion) samt hos Isabella i
Vejle som konstruktør af fortelte og andet campingtilbehør.
På hjemmesiden www.danskcampinginterior.dk kan man læse mere om
produkterne. Her kan man også se fotos før og efter Dansk Camping Interiør
har hjulpet campingvognenes ejere med at forny deres vogne.
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Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.
Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.
Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.
Pris pr. time: 250 kr. + moms og maskiner

OMBETRÆKNING AF HYNDER

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

DANSK
CAMPING
INTERIØR

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

Ved Ib Laursen, Barrit Langgade 127 B
Tlf.: 75691589 el. Mobil : 22950652

Vrigsted Maskinstation
Markarbejde
Anlægsarbejde
Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

En smutvej
til et nyt
køkken...

KL BYG - www.kl-byg.dk - info@kl-byg.dk
Barrit Langgade 192, 7150 Barrit - Tlf. 4011 1292

IK Auto Juelsminde, Juelsgade 24, 7130 Juelsminde, tlf.: 75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk
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Landsstævnet 2013

9 friske nuværende og tidligere Barrit-damer (og en enkelt fra Juelsminde) deltog, sammen med 100 motionsgymnaster, på DGI Sydøstjyllands hold til det
fantastiske Landsstævne 2013 i Esbjerg.
Efter vi 1 gang om ugen i 3 måneder havde trænet vore 4 gymnastikserier, gav
vi opvisning på det store stadion med bl.a. tøndebåndene, som kan ses på
billedet.
Hele Landsstævnet er en fantastisk oplevelse, som nogle flere skulle tage at
prøve at deltage i næste gang i Ålborg i 2017.
Laila Winther
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Badminton
Badminton sæsonen starter den 2. september og varer til 31. marts 2014
Tilmelding finder sted i BKI torsdag den 22. august
For børn kl. 18.30
For voksne kl. 19.00
Vi har timerne
Børn træner onsdag kl. 16-18
Trænerne er Martin og Hanne Kjerkegaard
Voksne træner følgende dage
Mandag kl. 19-21
Tirsdag kl. 19-21
Torsdag kl. 18-20
Fredag kl. 17-18
Badmintonudvalget
Med venlig hilsen
Ingrid Pedersen
Bakkesvinget 36, 7150 Barrit
Tlf.:75 69 10 96.
E-mail: post@fmrevision.dk

Snullik’s Data

Alt indenfor tryksager
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 . Mail:
16 mhs@city.dk . www.snulliksdata.dk
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Ungdomsbadminton 2013/14
Nu er det lige straks tid til endnu en sjov, spændende og lærerig sæson med
badminton for alle børn og unge mellem 7 og 18 år.
Træningen foregår onsdage kl. 16.00-18.00 og første træning er onsdag d. 4.
september. Den første måned vil der være fælles træning kl. 16.00-18.00, men
herefter vil træningen blive opdelt, således at de yngste træner kl. 16.00-17.00
og de ældste træner kl. 17.00-18.00.
I år vil vi ligesom den seneste sæson deltage i en masse stævner og derudover
vil vi som noget nyt også deltage i holdturneringer, så vidt det er muligt.
Vi glæder os til at se både ”gamle” og nye spillere!
Hanne og Martin Kjerkegaard

Multiidræt for mænd
Det er ret sjovt, til tider hårdt og selvfølgelig hyggeligt og vi vil rigtig gerne
have dig med.
Multiidræt skal nu i gang med sin 3. sæson i BKI. Vi mødes og spiller i 1½
time, hvor vi som udgangspunkt laver 2 forskellige ting hver gang. Det kan for
eksempel veksle mellem nogle af følgende aktiviteter:
Basketball, hockey, fodbold, volleyball, høvdingebold, ultimate, minitennis og
FunBattle.
Indholdet vil fortrinsvis blive organiseret af mig, men der er rig mulighed for,
at jer der deltager kan komme med ønsker og nye tiltag.
Vi starter op torsdag d. 26. september, kl. 20.00-21.30
Kom og prøv, om det ikke er noget for dig. Vi glæder os til at se dig på banen.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig:
Mads Paaske
61 60 50 02
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

BØGESKOVVEJEN
1 Glud
Sønderbakken 21,
GRAMRODE
7130
JUELSMINDE
7130 Juelsminde
TLF. 75 69 40*22
Tlf. 75683200
www.mkel.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

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING
Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL
Kontakt os næste gang
- det betaler sig
BARRIT
INDUSTRILAKERING
-altid
TLF.
en telefon
samtale værd ...................... 75 69 18 25
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Døbefonden i Barrit 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.: 7569 1439
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 2920 1647
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Poul Christensen
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1143
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2129 1068
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

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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Gudstjenesteliste for august og september
Søndag den 18. august
12. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 25. august
13. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 – Marianne Nielsen
Barrit: ingen

Søndag den 1. september
14. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 8. september
15. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 - guldkonfirmation

Søndag den 15. september
16. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 – Margrethe Winther
Barrit: ingen

Søndag den 22. september
17. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 - børnehøstgudstjenetse
Barrit: ingen

Søndag den 29. september
18. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 - høstgudstjeneste

Søndag den 6. oktober
19. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Indskrivningsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 1. september
Søndag den 1. september er der indskrivningsgudstjeneste for de kommende
konfirmander i Barrit Kirke klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der et kort
informationsmøde i kirken for konfirmander og forældre.
Konfirmationsforberedelsen begynder onsdag den 11. september klokken 8.10 i
konfirmandstuen.
Gudstjenesten er naturligvis offentlig som altid.
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Guldkonfirmation
Barrit Kirke søndag den 8. september klokken 10.30

Alle konfirmander fra 1963 inviteres til guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag
den 8. september klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuen.
Alle der ikke er guldkonfirmander er naturligvis meget velkomne til
gudstjenesten.
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Høstgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. september
Søndag den 29. september kl. 10.30 holder vi høstgudstjeneste i Barrit Kirke.

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 22. september
Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars
(Stevnsvej 7) og ser på alle de dyr de har. Når vi har set dyrene griller vi pølser
og drikker sodavand.
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3. klasse på Barrit skole inviteres til at være minikonfirmander.
En minikonfirmand er en dreng eller pige på ca. 9 år fra
skolens 3. klasse, der går på en "opdagelsesrejse" i kirken og
kirkens verden.
Minikonfirmanderne finder ud af, hvad kirken er for noget,
hvad der er indeni og udenom, og hvad man laver og siger i
kirken.
Undervisningen kommer til at ligge efter skoletid.
Vi starter op i slutningen af september og slutter af 1. søndag
i advent. 3. klasse får sedler med hjem i skolen.
Tilmelding til Rikke på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail
rm@km.dk

Sogneudflugt
Barrit og Vrigsted menighedsråd afholder den årlige Songeudflugt torsdag den
12/9-2013 med afgang fra Barrit Kirke klokken 13:00 og fra Vrigsted Kirke
13:15.
Turen går til Engum Kirke og derefter vil der blive serveret kaffe i Skyttehuset
i Vejle. 50 kr. per deltager og tilmelding på tlf. 75 69 11 43 eller 75 68 72 15.
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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:
Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit. Tlf.: 22700567. bef@brethentrepenoer.dk

Klakring Autolakering
Gammelgårdsvej, Klakring
7130 Juelsminde
Tlf.: 75 69 38 62
steen@autolak.dk
www.autolak.dk

Reparation af alle bilmærker
Service og Skadecenter
www. klakringauto.dk
Tlf.: 75693392

Juelsminde
24

BYFEST
Torsdag den 29. august
19.00

Bankospil i teltet for hele familien med sponsorgaver
Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand

Fredag den 30. august
16.30

Ungdomsturnering i fodbold
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold
til en turnering.
Hoppeborg, Skydevogn og Fald-I-Vand maskine

16.30

Ansigtsmaling for børn, gratis

18.00

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet

18.00

”Store” Bildag i Barrit
- kom og se flotte, nye og gamle biler.
Barrit Spejderne er på pladsen, både fredag og lørdag.
NYHED til de helt små – kom i korngraven og find
karameller.

20.00 – 23.00

Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Sodavandsdiskotek for de unge med Diskotek X. For de
voksne er der en plads i det lille telt, hvor de kan hygge
sig, mens de venter på børnene.
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Lørdag den 31. august
09.30
10.00
10.00 – 16.00

Optoget starter ved HK’s Tankanlæg og går op gennem
byen til stadion. Kom og støt op – med eller uden motor
Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet
- som noget nyt sælger vi amerikansk lotteri,
hovedpræmierne er 2 x ½ gris
Hoppeborg
Fald-I-Vandet maskine
Skydevogn
NYHED til de helt små – kom i korngraven og find
karameller.

10.00 – 13.00
11.00
11.00
12.00
13.00
14.15
15.00
16:00
18:00

Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Bagagerumssalg
Børneloppemarked
Kokasse-Konkurrence
Lokalarkivet udstiller i det lille telt
Ungdomsturnering i fodbold
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold
til en turnering.
Flyvebåden kommer igen – flyv hen over banerne
Ansigtsmaling for børn, gratis
Barrit Cup i Tennis i anledning af 25 års jubilæum ???
Havetraktor Ringridning
Barrit GIF’s U15 hold, opvisningskamp
Barrit GIF’s Old Boys hold, opvisningskamp
Afgørelse i Nøglekonkurrencen
Det store telt og alle aktivitet lukker
Teltet åbner for aftenens festligheder

18:30

Spisning – Sejet Kro – 3 retters menu

21:00

Cookie Jam Band spiller op til dans.

10.00
10.00
12.00
11.00
11.00

02:00
Teltet lukker
Bindende tilmelding sker til ved at ringe eller sende sms til:
Palle Friis på tlf. 51 26 72 52 og Lisbeth Jessen på tlf. 60 45 96 74
Eller på en mail til byfest@barritgif.dk
26
26

Bilorientering er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet, turen byder på
en spændende tur rundt i lokalområdet. Vi har igen i år et udvidet telt på pladsen, hvor præmieoverrækkelsen efter løbet vil finde sted. Derudover udstiller
Lokalarkivet også i teltet lørdag.
Som alle andre store byer har i Barrit i år også arrangeret ”Store” Bildag. Kom
og se flotte biler, både nyere sportsvogne, veteranbiler, Limousine fra Manta
Doktoren. Hvis det lykkes for os at få lavet en aftale, så kommer Vejle Brandvæsen også og viser deres biler frem. Vi arbejder i skrivende stund på at få
besøg af Politiet også, men deres bemandingsplan den dag giver på nuværende
tidspunkt desværre ikke mulighed for at komme til Barrit.
Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag fra kl.10.
Hvis børnene også har et ret stort ”overskudslager”, så kan de også deltage i
vores børneloppemarked. Det er gratis for børnene at deltage. I tilfælde af regnvejr rykker vi børnenes loppemarked ind i hallen.
Vi gentager vores to konkurrencer, Kokasse konkurrence og Nøgle konkurrencen. Der er mulighed for at købe nøgler og skøder alle dage. Der er gode chancer for at vinde både kontanter og spændende præmier.
I anledning af Barrit GIF’s Tennisafdelings 25 års jubilæum har de besluttet at
afholde Barrit Cup på tennisbanerne med kampe i løbet af lørdagen.
Vi har i år lavet en aftale med Hedensted Taxa. De vil være på pladsen både
fredag og lørdag, så der er mulighed for at blive kørt hjem.
Lørdag aften slutter vi traditionen tro af med fest i teltet. Maden bliver i år
leveret af Sejet Kro, menuen i år er en lækker 3 retters menu og Cookie Jam
Band er valgt til at stå for musikken.
Pris for indgang, spisning og dans er kun 200,00 kr. pr. person.
HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort i det store telt,
gælder alle dage.
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Hvis ikke vejrguderne er venligt stemte, så har vi igen i år sørget for opvarmning i teltet, gælder alle dage.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 25. august. Tilmeld dig før din nabo,
men inviter dem med alligevel!
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
Sponsorer for Barrit & Omegns Byfest:
Den Jyske sparekasse
HK Olie A/S
Sydbank
Barrit Autocenter
Barrit Murerforretning
Utofts Entreprenørforretning ApS
Uni-tech
HACO A/S
Tømrermester Erik Skov
Vrigsted Breth Maskinstation
Mobil Byg v/Jørgen Fisker
Hornsyld-Barrit El
Vin Med Smag
ROTOVENT A/S
Ingvar Bi Maskinstation
Vognmand Søren Rasmussen & Søn
Hornsyld Bilcenter
XL Byg, Juelsminde og Hedensted
Barrit Jagtforening
Mekonomen
Hornsyld Slagter
Hyrup Tømmerforretning
Klinik for Fodterapi, Juelsminde
Fysion

Juelsminde VVS
Hornsyld VVS
Breth Entreprenørforretning ApS
Horsens Barrit Autoopretning
Anders Pedersen Maskinfabrik
Vognmandsforretning Jørgen List A/S
Barrit Mejeri
Barrit Industrilakering
EP Maskinudlejning
Lin Byg
Eslund Husreparation
Barrit Kultur & Idrætscenter
PhotoCare
Punkt 1 – Låsby
Lykke og Lykke
Barrit Børnehave
Super Brugsen, Juelsminde
Frisør Down Under
Odd K
Check Point
Blomsteriet, Juelsminde
Frisør Kørup
Statoil, Juelsminde
Danske Bank, Juelsminde

Støt vores sponsorer – de støtter os !
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Den positive vinkel
Når jeg møder nye mennesker, og de hører, at jeg er flyttet fra Odense til
Barrit, spørger de ofte undrende: ”Hvad fik dig dog til det?” Så må jeg tilstå, at
kærligheden var det, der i første omgang fik mig til at flytte væk fra Odense og
bylivet - til Barrit og landsbyliv. Men selvom kærligheden til min bedre
halvdel fortsat er stor, så er der også andre grunde til, at jeg er kommet til at
holde af at bo i Barrit, og at ”bypigen” er blevet til ”landsbypigen” og
”bondekone på deltid”.
De fleste trækker på smilebåndet, når de hører byens slogan: ”Barrit – bedst i
længden”. Personligt synes jeg, at Barrit er meget mere end Danmarks længste
landsbygade. For mig betyder det også traditioner, nærvær og fællesskab.
Traditionerne i Barrit, som f.eks. den årlige Barrit byfest, fællesspisning og
fastelavnsfesten, samler byens borgere og fremmer fællesskabet, fordi alle er
velkomne. Som tilflytter er disse arrangementer en god mulighed for at møde
nye mennesker og knytte venskaber. Nærvær betyder tryghed for mig og ikke
mindst for mine børn. Selvom der kan være langt til nærmeste nabo herude på
landet, så holder man øje med hinanden på en medfølende måde, som giver
tryghed i hverdagen. Denne form for nærvær og store opbakning omkring
traditioner har jeg aldrig oplevet i mine 27 år i Odense. Det giver følelsen af at
være en del af et fællesskab. Et fællesskab som ikke findes i de større byer,
som gør det til noget helt specielt at bo i en landsby som Barrit, og som netop
gør Barrit til ”den levende landsby”. For at bibeholde fællesskabet, må det
plejes og passes, og det gøres ved at holde fast i traditionerne og nærværet, og
samtidig udvikle byen og hele tiden tænke nye tanker for byen. Udvikling
fremmes, når man ser muligheder i stedet for begrænsninger, hvilket vi
heldigvis har mange borgere i byen, som er rigtig gode til. Netop fællesskabet
og nærværet har for nylig vakt borgmesterens og kommunaldirektørens
opmærksomhed. Det bliver spændende at se, hvilke nye muligheder for positiv
udvikling dette samarbejde kan give byen, så Barrit kan fortsætte som ”den
levende landsby” og med at være ”bedst i længden”.
Skrevet af Ida Balzer Iversen - ”bypigen” som er blevet ”landsbypige”
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING

Skov og Havecenter

v. Mads & Nikolaj Lyse Hansen

ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

Autoriseret

forhandler
Odelsgade 57
7130 Juelsminde
Tlf.: 75694205
www.skovoghavecenter.dk

Fakkegravvej 23 - 7140
Stouby
Tlf. 75 89 70 72
Mobil: Mads 22 38 34 44

HORNSYLD EL ApS

Vi har også en idræt for dig...

Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Læs mere på www.barritgif.dk
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Whist i BKI
Vidste du at:
Whist er et kortspil, som spilles af fire spillere, der er makkere to og to. Whist
opstod i England i 1700-tallet som en videreudvikling af ruff and honours, og
spillet er via biritch og bridge-whist forløber for bridge. I Danmark spilles
whist i to former: Dansk whist, der spilles uden trumf, og Es-makker whist,
hvor der meldes et bestemt antal stik.
Kortspillerne i Barrit har opstart
Mandag den 2. september kl. 19.00 - 22.30 i BKI
Nye som gamle spillere er meget velkomne.
Kontakt Palle, 75691107 ved spørgsmål
Kortspillerne/Barrit GIF

Træning Udendørs 2013/14
Række
træningstid
Træner
0 kl.
Sabine Dahm
30 69 52 66
1 kl.
Sascha Møller
20 68 18 33
2 kl
Michael Brun
41 15 28 20
3 kl
Jens Pedersen
25 13 94 31
8-9 kl Drenge
Thomas Nielsen
30 69 52 66
Senior damer
Sabine Dahm
26 70 25 87
Old Boys
Palle Friis
51 26 72 52
Alle hold starter træning når skolen starter.
Træningstider kan oplyses af træneren.
Kampfordeler :
Hans Ole Nielsen, Stevnsvej 11, 7140 Stouby, Tlf. 40 73 41 81,
hon4y@hotmail.com
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Barrit Pigeklub
Håber I har nydt ferien....
Så er vi igen klar til spændende oplevelser i BARRIT PIGEKLUB 2013..vi
starter med et besøg af en spændende gæst...JUDITH fra Pandora smykker,
som kommer og fortæller om PANDORA og et nyt mærke JULEO...om opstart
af firma, m.m.....
Judith er en spændende person, med humør og gå-på-mod....helt klar til at
fortælle os om hendes spændende verden. Kom og vær med...det er d. 14
august kl. 18.30 - 20 .30 i BKI centret. Kaffe / Øl / Vand kan købes i cafeteriet.
Vel mødt.. jeg glæder mig til at se jer...
Da vi har valgt at give 1000.- kr. til et godt formål, hvert år, har vi ved
afstemning i år valgt at give de 1000.- kr. til Barrit Vrigsted Nyt i år.
Kærlig Hilsen
Tina Bruun, Barrit Pigeklub 2013
Ps. har du ikke fået et medlemskort / fordelskort ved sidste møde....får du det +
mere d. 14 august. Fordelene ved medlemskab er listet i BKI Centret ved vores
plads på opslagstavlen.
Volleyball i Barrit
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball.
Vi starter træningen onsdag d. 2. september kl. 20.00-22.00.
Vi har i flere år haft succes med at lave en træning, som er så alsidig, at både
nye og erfarne spillere, samt unge og ældre uanset køn kan deltage. Vi lægger
niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi når at lave teknisk træning og
spille kampe, men det mindst lige så vigtigt, at det sociale er i højsæde.
Vel mødt!
Torben H. Hansen – Volleyballudvalget
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Gymnastik i Barrit
Så er det tid til at melde sig til gymnastik igen.
Vi starter holdene op i uge 36, den 2. september og frem.
BGIF kan i år tilbyde følgende hold:
Rope Skipping – Sjipning på alle mulig måder for piger og drenge fra 3. klasse
og op efter
Holdansvarlige: Tove/Pia – Hallen, tirsdag kl. 17.00-18.00
Senior damer – ”Barrits modigste damer”, som Dora kalder dem. Gymnastik
og hyggeligt socialt samvær. Dora – Hallen, onsdag 9.30-10.30
Forældre/barn – Gymnastik hvor forældre og børn kan lave motion sammen,
henvender sig til børn 1-3 år. Holdansvarlig: Helle – gym salen, Torsdag kl.
16.00-16.45
Turbofræs 3-5 år – Holdet hvor der er fuld fart på hele tiden, sjov gymnastik
med kryb og kravl og mange udfordringer. Holdet er uden forældre.
Holdansvarlige: Tina/Rikke – gym salen, Torsdag kl. 17.00-17.45
Rytme mix 2. til 4. klasse – Gymnastik for skolebørn der gerne vil prøve en
masse sjove ting 
Holdansvarlig: Anne Sophie – Hallen, torsdag kl 17.00-18.00
Vi mangler stadig en instruktør til børnene i 0. og 2. klasse – meld dig hvis
det var noget til Gitte Hansen på 22 61 18 60 eller mail
gitte.hansen11@skolekom.dk – jeg er klar med råd og gode ideér.

Vi håber på jeres opbakning, så alle hold bliver til noget !
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730
HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

MASKINFABRIKKEN
Dit lokale trykkeri
tilbyderKLAKRING ApS

HACO
Her
er
plads til
din
annonce

Barrit Langgade 97 . 7150 Barrit
v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen
Telf. 75 69 17 33 . Fax 75 69 13 10
Alt i digitaltryk og offsettryk
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
Fabrikation af røggas- og materialespjæld
Dekorering af bilersamt
og vinduer
RENOVERING
flanger efter opgave
VINDUER & DØRE
Fotoplot
! Klippeopgaver
..... 3000 x 20 mm
! CNCALT
Karruseldrejebænk
I TAGARBEJDE
! Stanseopgaver .................. 160 T
m/roterende værktøj... ø2000 mm
Fakkegravvej 23 . 7140
Stouby
! CNC-drejning
.. ø600 x 1200 mm
! Karruseldrejebænk
.... ø2500
mm
Fotografering
! CNC-bearbejdningscenter
! CNC-drejning ... ø600 x 1200 mm
Tlf. 75 89 70 72
m/paletteveksler .. 600 x 400 mm
! CNC Karruseldrejebænk
Skilte
Mads mobil:
22 38
34 44 mm
! CNC-borearbejde:
m/roterende
værktøj
.. ø4000
Nikolaj
mobil:
22
38
49
49
Flager/rondeller ......... ø4200 mm
! Certifikatsvejsere ...... EN 287/288
Indhent
uforbindende
tilbud
Y/X
...................
2300 x 8000
mm
Sort ........................... martr.gr. 01
! CNC KarruselRustfri ....................... martr.gr. 11
drejebænk ................. ø1600 mm
! Konstruktionsopgaver
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence
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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, blandt alle der har indsendt det korrekte ord,
om 2 x 2 flasker vin, sponsoreret af Vin Med Smag.
Navnet på vinderen bringes i næste nummer.
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NYT I BARRIT :
Jeg hedder Charlotte Røgen, kommer fra Mors/Thy, er flyttet her til Barrit, da
jeg nu deler avis med en mand her fra byen. Jeg har siden 2007 arbejdet som
fysiurgisk massør og vil nu starte en klinik op her, med start d. 1. september
2013 på Barrit langgade 48.
Med fysiurgisk massage kan jeg afhjælpe eks.
Iskas smerter.
Sovende hænder/arme.
Hovedpine.
Ømme lægmuskler.
Spændinger i nakke/ryg/skuldre/arme/ben.
Stress.
Jeg tilbyder eksempelvis :
25 min. Fysiurgisk massage til 220,00 kr.
50 min. Fysiurgisk massage til 350,00 kr.
50 min. Kombi/sten massage til 395,00 kr.
50 min. Chokolade massage til 420,00 kr.
I hele september gives 100,00 kr. i rabat på ALLE tidsbestillinger
Jeg kan kontaktes på tlf. 29 73 75 21 for tidsbestilling, send evt. en sms besked
med navn og tlf. hvis jeg ikke lige tager telefonen, så vender jeg tilbage så
snart det kan lade sig gøre.
Se mere på www.korpo.dk
Mvh
Korpo massage
V/Charlotte Røgen
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Søndag den 8. september kl. 9-16, Havlykke

PlanteskoleSøndag den 8. september kl. 9-16, Havlykke Planteskole,
Pærgårdsvej 9, Sønderby
Ulla og Carl Magnus er super gode til at hygge om kunderne og give os
”appetit”. De giver os en masse oplevelser, når de holder havens dag, som er
meget forskellige fra år til år. Det har altid været i højsædet, for dem, at vise
mange nyheder og det giver os lyst og inspiration til at gå videre. Der er
aktiviteter for børn og voksne dagen igennem, bl.a. kommer spejderne og Erik
fra Mailand Stauder. Den flotte hjemmeside er også værd at besøge
www.havlykkeplanteskole.dk med mange link til leverandørlister på f.eks.
frugttræer. Se nærmere i lokalavisen, når arrangementet nærmer sig.
Vi fra havekredsen, er som vanlig at finde i kaffe/kage afdelingen, hvor vi er
klar til en havesludder om de erfaringer, vi har gjort os, det kan være vi kan
give en ide videre.
Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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PLANTERNES DAG.
Igen i år inviterer en række havekredse og Glud Museum til planternes dag,
søndag d. 22. september kl. 10-17.
Endnu ved vi ikke hvad der er i de forskellige boder, men de forgående år har
der været: Mange forskellige stauder, træer, roser, krydderurter, buske, flotte
keramik ting, biavlere med deres honning og bier, stenhuggere, havetøj,
maskiner, træting, Dansk Pæon Selskab, Dansk Pelargonie Selskab og Dansk
Fuchsia Selskab.
En virkelig god måde at få nyt til haven, til absolut fornuftige priser.
Museet har som vanlig deres arbejdende værksteder med husflid, vævning,
træskæreri og håndværk, samt deres dejlige lille cafe, hvor man kan købe
forfriskninger.
Så hvis vejr guderne også i år er med os er der lagt op til en dejlig dag, hvor
man også kan se haver fra ”gammel tid”, Marthas have, en husmandshave fra
1900, en landbohave og en krigskøkkenhave fra 1942.
Der er mulighed for en bod, henvendelse: hanne@gludmuseum.dk eller
28912316.

Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Pigeklub 2013
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Frederik Klærke
Brian Kristensen
Tove Nielsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Ida Balzer Iversen

75 69 15 38
75 69 12 92
75 68 79 91
75 69 17 12
75 69 15 66
75 69 13 20
75 69 13 56
75 69 15 73
75 69 14 39
75 69 11 66

Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Johnny Nielsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Johnny Nielsen
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Bent Rørbye
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen

75 69 18 16
40 78 12 82
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 99 55 97
40 40 08 80
51 50 88 97
75 69 15 90
75 69 11 67
60 91 44 20
75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 15 66
75 69 10 92
20 81 71 46
23 47 17 19
75 69 11 66
75 69 11 62
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20
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Transportsnegle

Snegle til alle formål. Transportsnegle - stokersnegle
- blandesnegle samt jordbor i alle gænse størrelser.
Løse sneglevindinger: Højre eller venstresnoede i alm. stål, rustfrit eller syrefast,
varmefast eller slidbestandigt stål.
Diametre fra Ø 50 mm til Ø 2000 mm.
Færdige transportanlæg, løse snegle samt
løse sneglevindinger efter Deres ønske.

STÅLPROFILER
KLIPNING OG KANTBUKNING
fremstilles efter opgave og Kapacitet: Klipning 10 X 3000 mm
i dimensioner efter ønske.
Kantbukning: Max. længde
4000 mm - tryk 200 tons.
KOPISKÆRING
Æ
på fotoelektrisk styret flammeskæremaskine med 4 brændere.

ANDERS PEDERSEN

- mere end 35 års erfaring
med fremstilling af snegle

MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S

DK 7150 BARRIT DANMARK

TLF. 75 69 10 10 . TELEFAX 75 69 17 17

Dyrlægen i Stouby

BARRIT
MEJERI’S

OSTE-UDSALG

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

Dyrlæge Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk
Tlf.: 61 41 65 19
Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale
Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00

Tryk: Snullik’s
40Data, tlf. 27517078

