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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 28.10.2013
UDKOMMER UGE 46
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
Forsidebillederne er denne gang fra optoget. Det store billede er af vinderen af
bedste/flotteste udsmykning i optoget. Vinderen blev Kim Jensen & Co., som
havde fødselsdag som tema. Det lille billede er af vores eget lille indslag i optoget, hvor størstedelen af bestyrelsen med koner og børn deltog.
Man kan høre på træerne i Barrit at det går godt med projekteringen af den nye
børnehave. Det er positivt, at der også kan komme lidt til Barrit. Der er
igennem lang tid blevet lagt mange kræfter i flere projekter for at sikre, at
Barrit også i fremtiden tilhører Forkants Danmark og ikke Udkants Danmark.
I det sidste blad havde vi en sudoku konkurrence, hvor man skulle finde det
rigtige løsningsord. Der er tilsyneladende rigtig mange i Barrit, der er dygtige
til at løse en sudoku. Vi har modtaget 20 besvarelser, hvor langt størstedelen
var korrekt, det rigtige løsningsord var: sommerkys. De heldige vindere, som
blev fundet ved lodtrækning, af 2 flasker god vin, som er sponsoreret af Vin
Med Smag, blev Per Mogensen og Karen Hansen.
Da vi også havde en konkurrence i forbindelse med vores deltagelse i optoget
til Barrit & Omegns Byfest (det kan der læses meget mere om længere inde i
bladet) har vi denne gang valgt ikke at have en konkurrence i bladet. Vi vil
gerne sige tusind tak for sponsoraterne fra SP Moulding og Snullik’s Data i
form af streamers og t-shirts.
På vores stand i forbindelse med byfesten fik vi mange forespørgsler, flere af
dem gik på, om man kunne købe vores t-shirts. Det var der ikke umiddelbart
mulighed for, da vi kun havde fået lavet det antal, som vi skulle bruge. Men vi
har besluttet at sætte en eller flere af dem på auktion på vores side på
Facebook, hvor der så vil være mulighed for at byde på dem. Den eller de, der
byder højest bliver lykkelig indehaver af en unik t-shirt. Overskuddet går
ubeskåret til Barrit Vrigsted Nyt.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Tina Bruun. Hun har i flere år
været aktiv i udvalget bag byfesten og hun er også kvinden bag Barrit Pigeklub
2013. I det næste blad, der udkommer i midt i november, vil Den Positive
Vinkel blive skrevet af lokalpolitiker Lars Poulsen.
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BARRIT
v/ Frederik Klærke

AUTOCENTER

Barrit Langgade 80 - 7150 Barrit
Tlf. 75 69 12 39 - Giro 6 70 10 00

SERVICEVÆRKSTED

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

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

Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67

Horsens Folkeblad

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

Asta Kørup Rasmussen
Odelsgade 62 - 7130 Juelsminde

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Hos RID REVISION A/S er vi fem 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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Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

WWW.R-I-D.DK

Barrit Byfest 2013
Det er altid en speciel følelse, når byfesten er overstået og det hele er afsluttet.
Det tager mange måneder at planlægge, men det tager kun 3 dage at gennemføre den. Men følelsen, som vi står tilbage med igen i år, er en følelse af
succes. Vi havde 3 fantastiske dage, med super god opbakning til alle vores
arrangementer.
Lige fra vi startede torsdag aften med bankospil i teltet, hvor vi igen i år havde
modtaget rigtig mange store og fine præmier fra de lokale erhvervsdrivende.
Fredag var der fuld gang i den på boldbanerne med energiske kampe blandt
ungdomsspillerne. Brandbilerne og de dygtige brandmænd kunne samle folk til
deres opvisning i, hvordan man frigør en fastklemt person fra en bil. Der var
også mange biler ude og køre en tur rundt i Bjerre Herred med indlagte spørgsmål og opgaver undervejs på den rute, som Lokalarkivet havde arrangeret.
Aftenen blev sluttet af med diskotek for børnene, hvor de fik afprøvet mange
forskellige danse og ikke mindst dansetrin. Lørdagen blev startet på flotteste
vis med et brag af et optog. Vores optog har vokset sig større og flottere år for
år og i år var bestemt ingen undtagelse. Teltet var efterfølgende fyldt til sidste
plads, da morgenmaden skulle indtages. Dagen igennem var der rigtig mange
mennesker på pladsen, så der var god opbakning til de mange forskellige
aktiviteter, der foregik rundt om på stadion. Dagen og dermed byfesten blev på
traditionel vis afsluttet med fest i teltet.
Der skal fra udvalgets side lyde en kæmpe stor tak for den massive opbakning,
vi har fået fra folk i Barrit og omegn. Vi er dybt taknemmelige og beærede
over de positive tilbagemeldinger, som vi har fået fra folk. Men uden jeres opbakning ville byfesten aldrig blive så god! Derudover vil vi gerne takke vores
mange gavmilde og altid villige sponsorer, som er med til at spænde et økonomisk sikkerhedsnet under byfesten, så vi har ”råd” til at lave nogle aktiviteter
for børnene, som ikke behøver at give overskud.
Vi glæder os til at planlægge Barrit & Omegns Byfest 2014, men lige nu er vi i
fuld gang med at planlægge Barrit & Omegns Halfest 2014, som I kan læse
yderligere om et andet sted i bladet.
Byfest Udvalget

5

EP Maskinudlejning

Entreprenør / Aut. kloakmester

Udlejning af minigraver m.m.
Mindre gravearbejder udføres
Træffes mellem
15.00 og 21.00
på tlf. 40 68 53 62
eller på mail
eup@get2net.dk

Jens Gram Petersson

Tlf. 4018 1887 - www.jens-gram.dk

www.epmaskinudlejning.dk

Kvalitetsvine til garagepriser

Vin Med Smag

T
Peter Andersen
Bakkesvinget 10 7150 Barrit
Tlf. 29 45 86 24

IN

AU

O

G

Hvidvine, rosévine og rødvine
fra Frankrig og Spanien samt
russisk champagne

KAROSSERI

OP R E T N

75 62 25 68 - 75 69 15 32

www.VinMedSmag.dk
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hejsa.
En stolt U9 fodbold træner kan fortælle, at mine dygtige fodbolddrenge i år
spillede sig til jysk/fynsk mesterskaber i Slesvig i august..
Og de snuppede 1. pladsen til dette åres Byfest Barrit Cup..
TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLTYKKE TILLYKKE
En stor tak skal lyde til vores sponsorer
HACO A/S
SYDBANK, Juelsminde
SPORTIGAN, Brædstrup
Og en kæmpe tak til den altid store forælder opbakning
Og til ”maskotten”
Kærlig hilsen
Michael Bruun
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HALFEST
I udvalget for Barrit & Omegns Byfest kan vi godt lide at planlægge fester…
Derfor har vi igen besluttet at afholde Barrit & Omegns Halfest, det bliver:
LØRDAG D. 8. MARTS 2014
Barrit & Omegns Halbal 2014 afholdes naturligvis i hallen i Barrit Kultur &
Idrætscenter. Vi har allerede booket musikken og på talrige opfordringer har vi
igen valgt Counters, som leverede musikken sidste år. Vi har endnu ikke lavet
aftale med en leverandør af maden, men vi garanterer en fremragende menu.
Når de sidste detaljer er på plads, kan I finde yderligere omtale her i bladet.
Men sæt allerede nu et stort X i kalenderen.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ønsker at tilmelde dig i god tid eller har
noget godt på hjerte, kan udvalget for Barrit & Omegns Byfest og Halbal i
Barrit altid kontaktes på byfest@barritgif.dk eller kontakt os på Facebook på
vores side ”Barrit Byfest”.
Vi glæder os til igen igen at feste med jer.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Barrit Vrigsted Nyt til Barrit Byfest
For at fremme opmærksomheden
omkring Barrit Vrigsted Nyt og
for at skabe større opbakning,
valgte vi i BV Nyt at deltage i
dette års optog samt at stille op på
pladsen med en stand.
Vi har i den forbindelse fået en
utrolig masse positive
tilkendegivelser fra både unge og ældre borgere i Barrit, som nødigt ville
undvære Barrit Vrigsted Nyt, som deres kilde til lokale informationer.
Vi opfordre derfor alle til støtte BV Nyt
økonomisk enten via personlige
indbetalinger (se side 2) eller som
foreninger, lige som Barrit Pigeklub
valgte at støtte Barrit Vrigsted Nyt med
1.000 kr. Til venstre ses Tina Bruun, der
ved byfesten overrækker checken til
formanden for BV Nyt.
BV Nyt er blevet moderne og
derfor kommet på Facebook. For
også at gøre os opmærksom her,
valgte vi at udskrive en lille
konkurrence på Facebook, hvor
man kunne vinde en flaske vin,
hvis man var den første til at skrive,
hvad der stod bag på BV Nyt´s
vogn til optoget.
Vinderen af Facebook konkurrencen blev Lise Paaske.
Stort Tillykke!!
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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

Juelsminde

VVS & BLIK ApS
Aut. VVS-installatør Leif K. Pedersen
Klakringsvej 43, 7130 Juelsminde

75 69 44 99
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Pensionistforening
EDB
Igen i efteråret er der kursus i brug af Nem ID med de muligheder det giver for
adgang til Bank, Borgerservice, Skat, Sundhed og andet.
Gratis for medlemmer.
Det foregår på Barrit skole tirsdag kl. 14-15.30. Er du interesseret – så kontakt
Vera Hammervig på 23 47 17 19.
Næste arrangement
Det årlige bankospil foregår i Sognegården søndag d. 27. oktober kl. 14.
Alle er velkomne, og vi håber på nogle fornøjelige timer.
Med venlig hilsen
Vera Hammervig
_______________________________________________________________

Så er gymnastikken i Barrit GIF i gang igen…
Efter en dejlig lang sommer er det nu tid til at kommer til gymnastik igen.
OG du kan stadig nå det! Vi har følgende hold i Barrit i år:
Forældre/barn – TIRSDAG kl. 16.00
Turbofræs for børn 3-5 år – TIRSDAG kl. 17.00
Rytme Mix 0. til 4. kl. – TORSDAG kl. 17.00
Rope Skipping 3. kl og op! – TIRSDAG kl. 17.00
Unge M/K 16-20 ÅR – ONSDAG kl. 19.00
Doras Damer – ONSDAG kl. 9.30
Der er stadig plads på alle holdene, så mød bare op, det er ikke for sent. Det er
vigtigt at vi støtter op om de aktiviteter vi har i Barrit, så mød frisk op!
Ønsker du mere information om holdene, er du velkommen til at ringe til
Gitte Hansen på 22611860

11

En hilsen fra Fredagsklubben

Fredagsklubben som har eksisteret i mere end 20 år er i god trivsel. Vi er
besøgt af gennemsnitlig 120 børn hver 1. fredag i måneden, i alderen 6-14 år,
og der bliver spillet fodbold, badminton, hockey, computerspil, danset til
diskotek, lavet kreative ting, og generelt hygget. Og det er det, det hele drejer
sig om, nemlig at hygge sig, og at skabe et netværk blandt Barrit og omegns
børn og unge.
Det er vi 16 glade frivillige voksne, som er med til at skabe, alle på hver deres
måde.
I år har vi med tak fra BM Maler i Juelsminde fået sponsoreret maling til
lokalerne i kælderen under sognegården, hvor Fredagsklubben bl.a. hører til, vi
har derved fået skabt en ny hygge/spille krog som førhen har manglet.
Udover klubaftenerne arrangeres der også netaften 1-2 gange om året, hvor 1020 unge, en fredag aften spiller computerspil med og mod hinanden.
Fredagsklubben er mere end en klub for børn og unge. Vi har tidligere
arrangeret byens juletræ - og fastelavnsfest, til stor glæde for børn og voksne.
I år har Fredagsklubben valgt, at vi fremover kun arrangerer fastelavnsfest, og
måske i en fornyet udgave af tidligere (pt. stadig i støbeskeen)
Dvs. bolden gives herved videre til de af jer som kunne have lyst til at
arrangere juletræsfest i Barrit, såfremt traditionen skal fortsætte??
Det kunne være en forening, eller private personer som ønsker at påtage sig
opgaven, Fredagsklubben er gerne behjælpelig med en drejebog for
arrangementet.
Fredagsklubben er altid åben hvis man har lyst til at kigge forbi, børn som
voksne 
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Billeder fra årets optog til byfesten hvor glade børn og voksne deltog fra
Fredagsklubben.
Kommende datoer i Fredagsklubben
klip ud og gem……klip ud og gem……klip ud og gem…..klip ud og gem….

1. november

HALLOWEEN for alle børn
kl. 18-21

29. november

Netaften

10. januar

Fredagsklub

7. februar

Fredagsklub

2. marts

FASTELAVNSFEST

14. marts

Fredagsklub

4. april

Fredagsklub

2. maj

Fredagsklub

6. juni

SOMMERFEST for alle børn
kl. 18-21
13

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
14

Smedje i Barrit Station – Dalbys Smedje
Brølbæk 16
Historie:
Huset på Brølbæk 16 blev opført af fotograf og urmager Chr. Rørbye i
slutningen af 1800-tallet. Han solgte huset efter hustruens død i 1902. Køberen
indrettede smedje i et udhus.
Smedjen blev indrettet i et udhus, der stadig (2005) lå på grunden; men
dengang var der port i gavlen, og der var plads til at 2 heste kunne stå bundet,
når de skulle skoes. Derudover var der selvfølgelig esse og arbejdsborde – alt
hvad der hørte til i sådan en smedje.
I 1923 blev smedeforretningen overtaget af Carl Christian Wagner Dalby, der
kom fra Spettrup. Carl Chr. Dalby drev smedeforretning på adressen til sin død
i 1940. Han var almindelig landbrugssmed, der skoede heste og reparerede
landmændenes redskaber.
Smedjens placering overfor mejeriet var strategisk. Dels gav det arbejde på
mejeriet og dels passede det også med at smeden kunne nå at sko et par heste i
den tid, det tog for mejeriet at tømme og rense transportspandene, så kuskene
kunne få dem med tilbage til landmændene.
Efter Carl Chr. Dalbys død overtog en af sønnerne, Henry Dalby,
smedeforretningen. Han fortsatte i faderens fodspor og lavede bl.a. flere flotte
ting til Barrit og Vrigsted kirker: Lysekrone til Vrigsted Kirke og lys/blomsterholdere til Barrit Kirke; men tiden løb fra den rene landsbysmedje,
der ikke lavede andet end regulært smedearbejde, så økonomien blev
efterhånden dårlig.
Vi har ikke nogen præcis viden om, hvornår smedjen blev lukket; men Henry
Dalby døde i 1992 – ca 80 år gammel.

1991-B051d: Boligen til Dalbys Smedje på nuv. Brølbæk 16, ca. 1920
Smedjen lå til venstre for og bag ved huset.
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2005-Dalbys Smedje: Brølbæk 16, som huset så ud i 2005.

2003-B027 Anne Kirstine Henriksen og Carl Christian Wagner Dalby ved
brylluppet i 1905.
Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv

Husk arkivernes dag, lørdag den 9. november ,
kl. 10 - 16 i Sognegården.
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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.: 7569 1439
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 2920 1647
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Poul Christensen
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1143
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.: 2129 1068
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
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.
17

G

Gudstjenesteliste for oktober og november
Søndag den 13. oktober
20. søndag efter trinitatis
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 9.00: Fin Rasmussen Petersen

Søndag den 20. oktober
21. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30: Margrethe Winther
Barrit: Ingen

Søndag den 27. oktober
22. søndag efter trinitatis
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 10.30: rytmisk musikgudstjeneste

Søndag den 3. november
Alle helgens dag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 10. november
24. søndag efter trinitatis
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 10.30: Margrethe Winther

Søndag den 17. november
25. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30: sansegudstjeneste
Barrit: Ingen

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted
Barrit kl. 10.30: med babysalmesang
Fællessang i konfirmandstuen
Følgende torsdage: den 31. oktober, den 14. november og den 5. december fra
klokken 10.00 – 11.30

Akkompagneret af Kristian Enevoldsen skal vi synge gode sange fra
højskolesangbogen. Undervejs drikker vi kaffe.
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Anderledes gudstjenester
Ca. en gang om måneden vil vi give søndagens gudstjeneste et nyt udtryk. Vi
lægger ud den 27. oktober klokken 10.30 i Barrit Kirke med en rytmisk
musikgudstjeneste.
Her vil nogle af Vejle-områdets dygtige musikere være med ved gudstjenesten:
Christine Dueholm på perkussion, Anders Graae på guitar, Rune Krigshede på
trompet og Kristian Enevoldsen på klaver.
Den 17. november laver vi sansegudstjeneste i Vrigsted Kirke klokken
10.30. Martin Nebelong Henningsen er tegner og kommer og laver billeder i
løbet af gudstjenesten og trompetist Jesper Riis kommer og spiller.
Kom og vær med til gudstjeneste – vi glæder os.
Kristian Enevoldsen og Rikke Mai
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Børnegudstjeneste med fællesspisning
Onsdag den 30. oktober og torsdag den 28. november klokken
17.00
Vi mødes i kirken klokken 17.00 til en kort gudstjeneste og
spiser efterfølgende (ca. 17.30)sammen.
Kom og vær med!
Alle Helgens Dag den 3. november
Vrigsted klokken 9.00 og Barrit klokken 10.30
Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene
på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt.
Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han
har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os.
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et
familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid.
Konfirmander

Så er årets konfirmander i gang – tag godt imod dem 
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Babysalmesang
Oplev det til gudstjeneste i Barrit Kirke den 24. november klokken 10.30

Babysalmesang – hvad er nu det?
Hvordan kan det lade sig gøre og hvad kan babyer få ud af det? De kan jo ikke
synge! Sådan er der nok mange der tænker. Men babysalmesang er de seneste
år blevet en stor succes i mange kirker landet over.
Musik er et sprog, som selv det spæde barn forstår. I dag ved man, at musik og
sang har stor betydning for det spæde barn, ja også for det ufødte barn. Musik
stimulerer det lille menneskes udvikling. Det ligger/ sidder med store åbne øjne
og suger det hele til sig og det svarer tilbage til forældrene med smil, lyde og
spræl med arme og ben.
Kom og oplev mødre og babyer og få en smagsprøve på babysalmesang til
gudstjenesten den 24. november

Snullik’s Data

Alt indenfor tryksager
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk . www.snulliksdata.dk
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com
Vi fortsætter med at samle jernskrot ind.
Det har været en stor succes. Det hjalp
godt på økonomien i Barrit-Vrigsted Nyt,
og det blev også til lidt tiltrængt i
kirkeskoven.
Vi kan også bruge hårde hvidevarer af
metal
(ikke fryse- og køleskabe).

v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk

Kan afleveres ved Serupsvej 1, Breth
eller
afhentes af Karl.
Ring 75 69 10 09

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen
Tlf. 51 50 88 97
www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Fællesspisning 2013
i Barrit
Fredag den 11. oktober kl. 18.00

80’er FEST
Udklædning intet krav, men bedste belønnes!

Du/I får serveret en treretters menu med kaffe og
underholdning b.la. vises fodboldkampen i
baggrunden
Voksne

75 kr.

Børn 5-12 år

35 kr.

Tilflyttere i 2013

Gratis

Tilmeld dig og din nabo til Rikke senest tirsdag den
8. oktober på 26602416 eller rch30@hotmail.com
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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@brethentreprenoer.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

Juelsminde

Tlf.: 75693392
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Multiidræt for Unge i Barrit

Hver onsdag fra klokken 19-20 er der multiidræt for unge mellem 16 og 20 år i
BKI. Det er nu ca. 1 måned siden, og vi er nu ca. 15 unge. Det er os selv, der
vælger, hvad vi skal lave, så indtil videre har vi blandt andet hoppet på airtrack,
spillet volleyball, lavet styrketræning, løbet stafet og meget, meget mere. Vi
har dog plads til endnu flere, så vi håber, der kommer en masse unge, som er
friske på at have det sjovt med idræt.
Venlig hilsen
Mathilde Thygesen Dahm
Henriette Nymark Friis
Anne Sophie Krog Pedersen
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anne Sophie på tlf.
41 29 29 41.
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Kære byfestudvalg
Endnu engang har I lavet en helt fantastisk fest i vores by. I har knoklet i
måneder, og ingen kan se det på Jer, I smiler og får det hele til at blive noget vi
kan samles om i byen.
Det er nu tredje år Tjørnebos børn laver bordpynt og "kunst" der kan sælges,
og forhåbentlig give et lille bidrag til vores idrætsforening. I år havde børnene
taget billeder med et digitalkamera af det de synes var interessant for dem i
børnehaven, billederne printede de ud og klippede til, før de blev limet på en
gammel guitar og en institutionsstol.

Der blev også lavet malerier på lærred, de skulle bruges som bordpynt. En lille
gruppe børn afleverede stolt det hele til festudvalget.
Jeg var med til festen i teltet lørdag aften. Det var skønt at se så smukt bordene
var pyntet, og høre gæsternes kommentarer til malerierne, de blev værdsat. Og
auktionen over stolen og guitaren gik over al forventning. Hvor er det dejligt at
mærke den opbakning der er. Vi glæder os allerede til næste år, og jeg ved børn
og voksne i Tjørnebo allerede er begyndt at overveje hvad der skal laves.
Helle Eglin
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DEN POSITIVE VINKEL.
Vel inspireret af dette glade SMILEY billede, kan man jo godt sige, at vores by
på mange måder er som en baby..
- Den skal passes og plejes.
- Den skal høres, også selv om man er af anden mening.
- Man skal deltage i arrangementer, som måske ikke altid har interessen.
- Den skal hjælpes, støttes og holdes i hånden.
- Den skal friseres og ordnes, så den ser godt ud.
Vi har en fantastisk by, og et skønt sammenhold…dette blev mig 100 % klart,
da jeg startede BARRIT PIGEKLUB 2013 i januar, den kanon store opbakning
og tilslutning ( PT 123 medlemmer) kan kun bevidne om, at i BARRIT er der
sammenhold og gejst…der er gode relationer, og dette tror jeg er vejen frem…
Så..HUSK… at næste gang du ser, eller oplever noget, der overrasker dig
positivt i byen, en smuk have, et godt initiativ, et nyt arrangement eller noget
helt andet, SÅ GIV ROS for det, deltag i det, det skaber gode relationer..og tro
mig DET VIRKER…
Med de muligheder byen byder på, burde der ikke være flere tilbage, der med
god samvittighed kan komme med den gamle slidte sætning ” I BARRIT
SKER DER ALDRIG NOGET”
I BARRIT SKER DER FAKTISK EN MASSE…og jeg er meget STOLT over,
at være en del af dette.
Ha´ en skøn dag, og pas på hinanden.
Kærlig hilsen
Tina Bruun
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

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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Mobil: 40 18 86 31

Div. reperationer

/
Klargøring til syn

Spettrupvej 5 • 8722 Hedensted • E-mail: rtkauto@mail.dk

Biltlf. 40 43 56 61

/

Tlf. 75 69 15 62

www.rtkauto.dk

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

/

Per Z. Jensen

/

RTK AUTO

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

/ Service

Registreret firma til montering af

/

v/Rene Theill Kristensen

Murer- og betonarbejde

VÆR KS T ED:

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

KØB • SALG • BYTTE

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

Træningstider indendørs 2013/14
0 kl.
1 kl.
2 kl.
3-4 kl.
5-6 kl.
7-8 kl.
Senior damer
3-4 kl. Piger
Kampfordeler :

Torsdag 16.00-17.00
Mandag 16.30 - 17.30
Tirsdag 16.00 - 17.00
Tirsdag 16.00 - 17.00
Onsdag 18.00 – 19.00
Mandag 17.30 –
18.45
Tirsdag 18.00 - 19.00
Onsdag 15.00-16.00

Sabine Dahm
Sascha Møller
Michael Brun
Jens Pedersen

26 70 25 87
20 68 18 33
41 15 28 20
25 13 94 31

Thomas Nielsen

30 69 52 66

Sabine Dahm
Jan

26 70 25 87
22 88 12 90

Hans Ole Nielsen, Stevnsvej 11, 7140 Stouby, 40 73 41 81,
hon4y@hotmail.com

Nyt, sjovt gymnastikhold for børn i Barrit
Går du i 0.-4. Klasse, og kunne du tænke dig at gå til gymnastik, lege og have
det super sjovt? Så har vi holdet for dig! Om torsdagen fra klokken 17 til 18
træner vi i hallen i Barrit, hvor vi blandt andet lærer serier, som vi skal vise til
opvisningen til foråret, leger og laver kolbøtter, vejrmøller og håndstand på
airtracken.
De sidste par gange har vi desværre ikke været så mange, så vi håber, at der
kommer en masse glade piger og drenge, som har lyst til at være med. Hvis du
har spørgsmål, kan du snakke med Anne Sofie, Selma eller Sabrina fra 3.
Klasse eller Vibeke fra 4. Klasse, og hvis der er andre spørgsmål, er du meget
velkommen til at ringe til Anne Sophie på tlf. 41 29 29 41
Vi glæder os til at se en masse friske piger og drenge!
Hilsen
Jessica Steiner, Stine og Maria Guldbrandt og Anne Sophie Pedersen
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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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Kære havevenner!
Som vi omtalte i vores program i foråret, er der arrangeret foredrag med:
”Bonderøven” – Frank Erichsen (Tv-vært og foredragsholder)
Jeg har modtaget den endelige dato:
Torsdag d. 17. oktober 2013 kl. 19.00 på Grindsted Landbrugsskole,
Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted
Frank Ladegaard Erichsen, født 1983, kendes formentlig bedst af tv-seerne
herhjemme som Bonderøven, efter programmet af eget navn. Franks drøm er at
drive selvforsynende landbrug og dermed opnå et mere enkelt liv.
Den gamle gård på Djurs, Kastaniegården, danner ramme om den populære
tv-serie, hvor man følger det daglige liv året rundt. Dyrene skal passes og
slagtes, der skal bygges og repareres, og det hele skal helst ske ved håndkraft,
så der er bestemt nok at se, ikke mindst fordi Frank samtidig også har både
kæreste og børn.
Oplev Frank Erichsen fortælle om livet på gården med alt hvad dertil hører og
kom bag de populære udsendelser kendt fra tv. Hør om det enkle liv med
birkesaft, gamle teknikker fra alverdens håndværk og kommende projekter på
Kastanjegården.
Der er stadig ledige pladser, så har du ikke allerede booket denne aften, var
dette en rigtig god ide. Hvis du vil have yderligere informationer eller købe
billetter, kan du kontakte Ellen Kirstine Kyed Jørgensen på 75 89 77 70 eller
51 80 39 48 eller ekkj@c.dk.
Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
Kirsten Mortensen
Klejs Skovvej 16
7130 Juelsminde
Mobil: 23689658
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Generalforsamling
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.30 i BKI

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse og aktivitetsudvalg
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5a. Valg af formand (nuværende genopstiller ikke) og sekretær
5b. Valg af suppleanter
5c. Valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelse efter
indstilling fra de enkelte udvalg
5d. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt

Vi håber, at der mange, der vil møde op til vores generalforsamling, da vi
har et særlig vigtigt punkt under valg til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
BGIF’s Bestyrelse
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Hejsa Pigeklub
Tak for en kanon dejlig aften, hvor vi så på skønne smykker og hørte en
spændende fortælling om PANDORA´s vej til England.
Med deltagelse af 93 skønne damer, kan jeg kun være stolt.
Næste arrangement er i ”støbeskeen”… Glæd jer !
Er du ikke blevet medlem endnu, så kontakt mig via sms på 40 78 12 82.
Kærlig hilsen
Tina Bruun – BARRIT PIGEKLUB 2013
_______________________________________________________________

Nye klubdragter i Barrit GIF
Vi har besluttet, at det igen er tid til en ny udgave af vores klubdragt. Vi har
denne gang valgt en flot dragt fra Puma.
Der vil være mulighed for at komme op i Barrithus og prøve dragterne:
tirsdag d. 22. og onsdag d. 23. oktober 2013 mellem kl. 16.00 og 18.00
(gælder begge dage)
Prisen for dragten til børn er 375,00 kr. og til voksne 475,00 kr., prisen er inkl.
BGIF klub logo. Der er mulighed for at få navn påtrykt, hvis det ønskes, ved
egen betaling. Dragten skal betales kontant ved bestilling.
Barrit GIF’s Bestyrelse
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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
38EN
49287/288
49
Flager/rondeller ......... ø4200 mm
! Certifikatsvejsere
......
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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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
36Data, tlf. 27517078

