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UDKOMMER UGE 24
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***************************************************************
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
På forsiden af dette blad står der nr. 7. Det vil sige, at det er det syvende og
sidste blad i denne årgang, så har den nye bestyrelse lavet blade i et år. Dette
blad er igen spækket med en masse forskellige indlæg på i alt 44 sider, som er
det største blad, vi endnu har lavet.
Forsiden består også af to billeder, som er taget til gymnastikopvisningen, som
Barrit GIF afholdt i BKI Hallen. Det store billede viser de mange hold under
indmarchen med idrætsforeningens 2 faner forrest og det lille billede viser et af
de fartglade børn fra Forældre/Barn holdet, der deltog i alt 7 hold.
Lige inden bladet gik i trykken modtog vi den gode nyhed om, at Hedensted Kommune har købt Brugsen i Barrit og vil rive bygningen ned.
Konkurrencen i sidste nummer var igen en opgave, hvor I skulle svare på, hvad
vores fotograf havde taget billede af. Det var Vrigsted Efterskole, der var
fotograferet. Det var åbenbart en meget svær opgave, da vi ikke har modtaget
ret mange rigtige bud. Men vi har fundet den heldige vinder ved lodtrækning
og det blev Dorthe Marianne Madsen, som har vundet et gavekort til Juelsminde Handelsstandsforening på 200,00 kr. Vi har valgt ikke at lave en konkurrence i dette nummer. Men vi lover, at der nok skal komme mange flere i de kommende blade i næste sæson.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Arild Pedersen, direktør for
Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik. Vi har endnu ikke lavet endelig
aftale med næste skribent af Den Positive Vinkel, men vi lover at finde en
dygtig og kvalificeret kandidat.
Vi har fået rigtig meget ros for de blade, som vi har lavet i det forgangne år og
det er vi naturligvis meget glade for. Men vi har også ved flere lejligheder hørt,
at vores blad næsten er blevet for pænt og man ikke længere må skrive noget
negativt i bladet. Det er helt forkert, der må gerne skrives negative og kritiske
indlæg til bladet. Det skal bare være i en god tone og naturligvis være noget,
som man kan dokumentere og stå inde for.
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Vi har nydt at lave blade i nu et år og vi glæder os til at lave blade igen i næste
årgang. Husk i den forbindelse vores repræsentantskabsmøde i Barrit Vrigsted
Nyt
tirsdag d. 22. april kl. 19.30 i Barrithus. Vi håber at se rigtig mange mennesker.
Vi har igennem hele året modtaget en del indbetalingerne fra privat personer på
både små og store beløb. Det er utrolig dejligt og det er med til at styrke
bladets økonomi. Hvordan det endelig regnskab ser ud, kan I finde ud af ved at
møde op tirsdag d. 22. april.

Som nævnt har vi fået at vide, at Hedensted Kommune har købt Brugsen. Det
er Lokalrådet, der har fået det bekræftet. Hedensted Kommune har planer om at
rive bygningen ned og henlægge arealet som grønt område. Så i fremtiden skal
vi vænne os til ikke længere at møde dette syn, når vi kommer ned til krydset
Barrit Langgade og Vævergade. Et spændende nyt tiltag for vores by og noget,
som vi glæder os til at fortælle mere om i takt med, at vi modtager yderligere
oplysninger om forløbet.
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Mødelokalet i Barrithus har fået nyt look
Mødelokalet i Barrithus har i løbet af den sidste måneds tid gennemgået en
renovering af både loft og gulv.
Vi har ved flere lejligheder oplevet, at der var en dårlig lyd i lokalet, især når
der var mange mennesker samlet. For at opnå en bedre akustik i lokalet er der
blevet opsat troltex plader i hele loftets areal.

Gulvtæppet har i længere tid trængt til at blive skiftet ud. Da vi gennemførte
den seneste renovering af lokalet, hvor væggene blev malet, blev det endnu
mere tydeligt, at tæppet var et muligt næste projekt. Der er blevet lagt et slidstærkt, ternet, mørkt tæppe, der er nemt at skifte i små felter.
Husk det er muligt at leje mødelokalet til forskellige arrangementer og fester.
Lejeprisen er kun 50,00 kr. pr. time, kontakt centerleder Johnny Nielsen for
yderligere oplysninger og eventuel bookning.
BKI’s Bestyrelse
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EP Maskinudlejning
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

www.epmaskinudlejning.dk

Horsens
AutoSkadeCenter
Aps.

75 62 25 68 - 75 69 15 32 - 72 14 80 98

OBS: Ny adresse:
Vågøvej 8
8700 Horsens
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Generalforsamling i Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Onsdag d. 12. marts holdt Barrit-Vrigsted Pensionistforening
generalforsamling med meget fint fremmøde. Bent Pedersen blev valgt til
dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig.
I sin beretning fortalte formanden om sammenlægningen af de tre pensionistforeninger i Danmark til en forening med navnet Danske Seniorer. Foreningens
vedtægter tegnede sig fra de dage, da Juelsminde kommune endnu eksisterede,
så det var på tide med fornyelse. Også årets aktiviteter blev omtalt, turen til
Jaruplund Højskole og Dannevirke, turen til Papirmuseet, hvor kaffen på Cafe
første Række var lidt spartansk, bankospil med de mange sponsorgaver og årets
afslutning med julefest. Formanden takkede Helga Bargmann for 13 års indsats
i bestyrelsen og også Karl Rasmussen, der trådte ud ved bestyrelsesmøde i
februar, blev takket for hans tid som kasserer og hans uselviske samlen skrot,
som kom foreningen til gode. Foreningens regnskab blev godkendt, men af
nogle hovedtal blev det synligt, at økonomien ikke var for god. Der var forslag
om kontingent-forhøjelse til 100 kr. pr. medlem, hvilket blev vedtaget
gældende fra år 2015.
Forslag til nye vedtægter var blevet omdelt til samtlige medlemmer, og der var
ingen indsigelser. Kun foreningens navn var til debat. Der var flertal for BarritVrigsted Seniorer, så det er nu navnet.
Inga Christensen blev genvalgt til bestyrelsen og Annelise Dam, som var trådt
ind i stedet for Karl Rasmussen, blev valgt og ligeså Kaj Laursen.
Til suppleanter valgtes Dora Damgaard og Grethe Bækgaard.
Revisor blev Frank Bækgaard og revisorsuppleant Ejvind Rasmussen.
Under eventuelt blev det drøftet, hvorfor vi skulle være medlem af
hovedforeningen.
På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling blev vedtægterne endeligt
vedtaget. Vi hedder nu Barrit-Vrigsted Seniorer
Konstitueringen er således: formand Vera Hammervig, kasserer Annelise Dam,
næstformand Tove Pedersen, sekretær Inga Christensen og øvrige medlemmer
Dora Andersen og Kaj Laursen.
Barrit-Vrigsted Seniorer
Vera Hammervig
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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.

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

Den Positive Vinkel
I disse tider hører vi utroligt ofte om politikerlede. Folk på tværs af det
politiske spektrum taler om de uduelige politikere, der kun tænker på sig selv
og ikke løser de problemer, de er valgt for at løse.
Hertil må jeg sige, at vi jo har de politikere, vi selv har valgt, og derfor kan vi
glæde os over, at vi bor i et demokratisk land, hvor vi ved næste valg kan fyre
de politikere, vi er utilfredse med.
Efter min mening oplever vi i disse år mere og mere, at folk står ude på
sidelinjen og brokker sig over den politik, der bliver ført. Mange af dem, der
brokker sig, har slet ikke gidet at gå hen og stemme på valgdagen. Bertel
Haarder sagde det efter min mening meget korrekt i forbindelse med det forrige
kommunalvalg: Når du har været henne at stemme, har du fået retten til at
brokke dig i de næste 4 år. Hvis du ikke engang gider at stemme, har du ikke
noget at brokke dig over!
En anden ting, man her bør tænke over, er, hvem der har opstillet de
kandidater, man kan stemme på til valgene. Det har medlemmerne af de
politiske partier, og de er igennem mange år blevet færre og færre. Sidst i
40’erne var ca. ¼ af den voksne befolkning medlem af et politisk parti. Efter
hvad jeg har kunnet finde ud af, ligger tallet på landsplan i dag nærmere på 4 –
5 %. Hvis det er mellem halvdelen og en tredjedel af disse medlemmer, der har
deltaget i opstillingen af kandidaterne til valgene, ja så er vi nede på, at 1 – 2 %
af befolkningen vælger, hvem vi kan stemme på til valgene!
Vort demokrati har gennem de sidste mange år udviklet sig i retning af, at folk
fokuserer på enkeltsager, både lokalt og landspolitisk: Man engagerer sig, hvis
den lokale skole er lukningstruet, eller hvis der skal bygges en omfartsvej lidt
for tæt på, hvor man bor. De store overordnede linjer, interesserer man sig ikke
så meget for.
Min positive vinkel skal her være: Meld dig ind i et politisk parti, og vær med
til at opstille kandidater og vær med til at præge partiets politik i den retning,
du ønsker. Det kan også være en god adgang til at påvirke partiets politikere.
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Heldigvis er vi i den lykkelige situation, at der er frit valg på alle hylder: Alle
partier vil hellere end gerne øge deres medlemstal, og nye medlemmer er med
til at skabe ny aktivitet og nye ideer.
Uden at jeg har undersøgt det til bunds, vil jeg tro, at der i Barrit – Vrigsted
området er omkring 150 personer, der er medlem af et af de politiske partier, så
i forhold til landet som helhed, er vi ganske godt med.
Mange vil ikke være medlem af et parti, fordi de så mener, at man bliver sat i
bås, men heldigvis er der i de fleste partier så højt til loftet, at man hellere end
gerne må lufte sine egne synspunkter, selvom de måske ikke altid er på linje
med partiets officielle politik.
Så derfor: Meld dig allerede i dag eller i morgen ind i det parti, du er mest enig
med. Det kan være dit bidrag til at forbedre demokratiet på såvel lands- som
lokalt plan og til at øge din egen indflydelse på den fremtidige udvikling!
Arild Pedersen

Vin og Oste smagning
Barrit Vrigsted Nyt holder i samarbejde med Vin med Smag og Barrit Mejeri
Vin og Oste smagning onsdag den 30. april. kl 19.00 i BKI´s Mødelokale.
Der er mulighed for at smage forskellige vine og oste fra dem og bagefter kan
der bestilles/købes.
Pris: 95,00kr. pr person
Tilmelding senest den 22. april på bvnyt@bvnyt.dk eller pr. brev til en af
bestyrelsesmedlemmerne.
BV Nyt´s Bestyrelse.
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Årets Leder i Barrit GIF
I forbindelse med dette års gymnastikopvisning søndag d. 16. marts 2014 blev
der i pausen udnævnt ”Årets Leder 2013” i Barrit Gymnastik & Idrætsforening.
Det blev Dora Damgaard, som er instruktør for vores seniordamer.

Begrundelsen for Doras udnævnelse lyder således:
”Dette årets leder er en person, som har gjort det rigtigt godt i rigtigt mange år.
Dora gør det rigtigt godt, ikke kun som instruktør, men også som hjælper. Hun
er der, hvis der mangler en til at give en hånd til et eller andet. Hun samler
omkring 40 kvinder hver onsdag formiddag, hvor de har gymnastik og slutter
af med fællessang. Det er ikke kun motion de får, det er også alle de andre
muskel grupper, der bliver trænet, lattermusklerne og snakketøjet bliver også
trænet. Hun er altid i godt humør og det smitter af på dem, hun er sammen
med, så det er rigtigt dejligt at se. Hun har også deltaget til landsstævner i 3
årtier. Og det siger jo en del om, hvordan hun brænder for gymnastikken. Jeg
håber at Dora bliver ved i rigtig mange år endnu.”
Med venlig hilsen
Barrit GIF’s Bestyrelse
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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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Dagligvareforretninger i Barrit og Vrigsted sogne:
Bilorienteringsløbet under Byfesten 2013 gik rundt til steder, hvor der har
været en dagligvareforretning. Vi bringer i 2014 et udpluk af oplysningsarkene
fra turen rundt i sommerlandskabet. (Hvis der er rettelser eller supplerende
viden til artiklernes indhold, modtager vi meget gerne henvendelser).
Vrigsted Brugsforening, Overvej 2, Over Vrigsted.
Vrigsted Brugsforening blev grundlagt 1913 og opstod ved at man købte den
købmandsforretning og kro virksomhed, der tidligere havde til huse i
ejendommen.
Om tiden før 1913 har Aksel Nielsen, der blev født i Vrigsted 1906, fortalt
(som 104-årig!): Indtil 1913 var der købmandsforretning og kro i den bygning,
der blev til Vrigsted Brugsforening. Der var købmandsforretning i den vestlige
ende af bygningen, og i den østlige ende boede den berømte ”Signe i æ Krow”.
Hun var enke efter købmand Rasmus Nielsen, som var død d. 25. jan. 1899 –
kun 42 år gammel.
Dengang var det almindeligt, når man skulle hen for at handle hos købmanden,
at man sagde, at ”man skulle til krows”.
”Signe i æ Krow” hed i virkeligheden Kirstine Hansine Rasmussen. Hun var
meget glad for børn. Skolebørnene fik tit bolsjer af hende, når de gik hjem fra
skole.
Starten på Vrigsted Brugsforening kan følges i den første forhandlingsprotokol:
Det hele startede ved et møde 2. påskedag – den 24. april – 1913 i
”Østerlykke” hos Kresten Damgaard Petersen. Der blev afholdt konstituerende
generalforsamling, hvor bestyrelsen kom til at bestå af:
Gdr. Kresten Damgaard Pedersen (formand)
Gdr. Mads Winther Nielsen
Tømrer Kristian Kaasgaard
Gdr. Laurids Lyse
Gdr. Rasmus Therkelsen Brund
Gartner Kristian Johansen (suppleant).
Dagen efter – d. 25. april – afholdtes det første bestyrelsesmøde – også i
Østerlykke, hvor man besluttede at købe den gamle købmandsforretning i Over
Vrigsted og ansætte en uddeler.
Allerede dagen efter købte man købmandsforretningen af enken efter den
tidligere afdøde købmand, Rasmus Nielsen (død 25/1 1899) og børnenes
formynder, Søren Smidstrup Rasmussen Brund. Overtagelse: 1/5 1913,
købspris 5.500 kr.
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Ved et bestyrelsesmøde – 23. april 1913 – ansattes kommis Ejnar Jensen fra
Valsgård Brugsforening som Vrigsted Brugsforenings første uddeler. Lønnen
blev sat til 6% af salget af butiksvarer plus 2 % af salget af grovvarer.
Man fik indlagt vand i 1915 og strøm i 1918. I 1930 fik man anlagt benzintank.
Brugsen, som vi kender den i dag, blev bygget i 1935 med en udvidelse mod
øst i 1968.
Vrigsted Brugsforening blev besluttet nedlagt i 2002.
Uddelere:
1913-1923: Ejnar Jensen
1923-1928: A. Tougaard
1928-1932: Ejnar Jepsen
1932-1968: Niels Kristian Kristensen
1968-2002: Kaj Therkelsen
(Brugsforeningen blev lukket 2002).

Maleri af Vrigsted Brugsforening set
fra vest, før 1930.

Vrigsted Brugsforening,
Overvej 2, 2002
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Karsten Bjerreskov
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Barrit, marts 2014
BARRIT SKOLE 2014
Hvor er det dejligt at være på en skole og i et lokalsamfund, hvor tingene gror
og tager form, selvom tingene tager lidt tid.
I landsbysamfundet har vi både natur, fællesskab og arbejde. Alt sammen noget
vi skal værne om. Barrit Skole er i gang med at forberede skolereformen med
overgangen fra undervisning til læring. Denne opgave kræver et tæt
samarbejde med elever, forældre, interesseorganisationer og skole. I dette
samarbejde skaber vi en særlig god skole for vores område.
Alt er klart til den 1. august 2014, og i de følgende skoleår vil vi udvikle en
skole, der er fremtidssikret.
Fra før i tiden at have været en mellemstor skole, er Barrit Skole nu en lille
landsbyskole med et spor på hver årgang, derudover har vi vores
specialafdeling Svalereden med et fast elevtal på cirka 30 elever om året.
Det sikrer, at vi kan rekruttere og fastholde de rigtig dygtige medarbejdere, der
er en forudsætning for, at vi i et samarbejde kan gøre Barrit Skole til en endnu
bedre skole, end den er i dag.
Vores opgave er at gøre alle elever så dygtige, som de kan blive og sørge for, at
der er tillid og trivsel på skolen.
Denne opgave løser vi i samarbejde med forældrene, der hjælper os rigtig
meget i dagligdagen. Det kan være ved arrangementer, kørsel, sponsering og
andre tiltag, der gør skolen bedre for alle. Det kan også være ved den
nærværende dialog, når der er problemer af forskellig art.
I den kommende tid vil der blive bygget en ny børnehave tæt ved skolen.
Planen er, at den nye børnehave skal være færdig den 1. januar 2015.
I kan se tegninger og andet på Barrit Skole.
Lad mig slutte af med en lille historie fra livet i skolegården:
15
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Sidste år var der en hård konkurrence mellem svalerne og gråspurvene på
skolen. Svalerne byggede rederne på deres sædvanlige vis og fik lagt æg og
enkelte svalepar fik også unger. Gråspurvene, der boede under tagudhænget
havde også reder og unger; men husmåren spiste mange af ungerne og de
voksne fugle. Gråspurvene holdt flyttedag og overtog efter en del ballade
svalernes reder.
I år er der sat redekasser op og gråspurvene har taget dem til sig. De fleste
redekasser er beboet og vi venter nu spændt på, at svalerne skal ankomme og
begynde deres redebygning. Det er spændende hele tiden at have positive
forventninger til fremtiden.
Den kultur, der eksisterer i Barrit og Vrigsted understøtter den samskabelse,
der skal finde sted de kommende år for, at der kan produceres velfærdsydelser
til gavn for alle i lokalområdet.
Palle Jakobsen
Skoleleder

Ny bestyrelse i Fredagsklubben i Barrit
Til generalforsamlingen onsdag d. 26. februar ’14 blev der valgt ny bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Kasser:

Rikke C. Hermansen
Pernille Jørgensen
Käte Stausgaard Nielsen

Fredagsklubben’s Bestyrelse
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6496 kroner indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp

Den 9/3 arrangerede menighedsrådet indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Barrit , Vrigsted og omegn blev dækket af de 14 deltagende (heriblandt 5 fra
Barrit lektiecafé), som til sammen indsamlede 6496,50 kroner. Pengene går til
kampen mod sult i Etiopien. Stor tak til bidragsyderne!
Fællesskab på tværs.
Har du lyst til at være kreativ, være sammen og lære andre at kende, så kom og
vær med hver anden mandag eftermiddag, i et ledig lokale i Børnehaven
Tjørnebo.
Vi er nogle kvinder som mødes, mandage i ulige uger kl. 14.00 til 16.30.
Det koster 10,- pr gang, til kaffekassen. Brød medbringes selv.
Vi vil gerne være flere, så kom og se om det er noget for dig.
Indtil vidre, er aktiviteterne begrænset til strikning, syning og fremstilling af
kort, til gaver og hilsner.
Kom og vær med til nogle hyggelige eftermiddage ( Medbring selv matrialer).
Alle er velkomne ung, som gammel, kvinde eller mand.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Gitte L Rasmussen: 75691138 - 30241138
Eller Anne Mette Kristensen: 75691167 - 40570851
Venlig hilsen
Mandagsholdet.

G
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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.

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

En smutvej
til et nyt
køkken...

Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

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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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. 2945 6039
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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April og maj 2014 i Barrit og Vrigsted sogne
Skærtorsdag den 17. april kl. 18.30 - måltidsgudstjeneste
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Langfredag den 18. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Påskedag den 20. april kl. 10.30 - kirkekaffe
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 27. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted kirke (Rikke Mai)
Søndag den 4. maj kl. 11.00
Konfirmationsgudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Tirsdag den 6. maj kl. 17.00 – efterfølgende spisning i BKI
Voksengudstjeneste i Barrit kirke (Rikke Mai)
Søndag den 11. maj kl. 10.30 - kirkekaffe
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Bededag, fredag den 16. maj kl. 10.30 – med varme hveder og kaffe
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 18. maj kl. 9.00 – cykeltur fra Barrit Kirke til Hornum Kirke
Gudstjeneste i Hornum Kirke (Poul Erik Sørensen)
Søndag den 25. maj kl. 10.30 – guldkonfirmation. Barrit og Vrigsteds
kirkers kor medvirker
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
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Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 29. maj kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 1. juni kl. 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Poul Erik Sørensen)
Søndag den 8. juni kl. 10.30 – kirkekaffe med fødselsdagskage
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Mandag den 9. juni kl. 10 – kaffe og rundstykker
Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen (Rikke Mai)

Kirkebil
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27
Menighedsrådsmøder:
Barrit: tirsdag den 8. april og tirsdag den 20. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen
Vrigsted: tirsdag den 13. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen

Skærtorsdag (den 17. april) – Vrigsted Kirke klokken 18.30
Aftenen før sin lidelse og død spiste Jesus påskemåltidet
sammen med sine disciple, sådan som den jødiske
tradition foreskriver det. Jesus afsluttede måltidet med at
indstifte den kristne nadver. I år vil vi prøve at fejre
skærtorsdag ved at sidde til bords i kirken og spise et
symbolsk påskemåltid.
Vi hører påskens fortællinger, synger, lytter til musik, spiser og slutter måltidet
med at fejre nadver sammen. Vær med til en sanse-oplevelse, hvor
gudstjenesten er et måltid og hvor påskemåltidet prædiker og bliver
nadvergudstjeneste.
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Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 4. maj klokken 11.00
Anne Adler Schwarz, Staksrodevej 6, 7150 Barrit
Elisabeth Baagø, Vangevej 24, 7150 Barrit
Elisabeth Møller Madsen; Barrit Langgade 136, 7150 Barrit
Emilie Schäffer Hansen, Fennen 7, 7150 Barrit
Johanne Marie Trend Nissen, Barrit Langgade 138, 7150 Barrit
Katrine Hansen, Surmosevej 2, 7150 Barrit
Kira Søby Nissen, Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Laura Marie Nielsen, Mikkelbro 8, 7150 Barrit
Line Jødal Larsen, Petersmindevej 17, 7130 Juelsminde
Magnus Overgaard, Gartnervænget 3, 7130 Juelsminde
Mathias Holm Utoft, Barrit Langgade 1, 7150 Barrit
Mike Christiansen; Barrit Langgade 70, 7150 Barrit
Sara Adler Schwarz, Staksrodevej 6, 7150 Barrit
Sara Søby Nissen, Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Simone Hansen, Barrit Langgade 57, 7150 Barrit
Tobias Nymark Friis, Mikkelbro 2, 7150 Barrit

Gudstjeneste for voksne med efterfølgende fællesspisning
tirsdag den 6. maj klokken 17.00 i Barrit Kirke
Vi mødes til gudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 17 og bagefter spiser vi sammen i
BKI.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk / 75 69 10 29
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Gudstjeneste i Barrit Kirke Store Bededag
fredag den 16. maj klokken 10.30
Traditionen med at spise varme hveder på
Store Bededag går næsten 200 år tilbage.
På Store Bededag måtte heller ikke bagere
arbejde, og derfor producerede man ekstra
store hvedeknopper dagen før, som folk
kunne købe og varme på Store Bededag.
Efter gudstjenesten samles vi og spiser varme hveder og drikker kaffe.

Gudstjeneste i Hornum Kirke søndag den 18. maj klokken 10.30
Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 9 og cykler
sammen til Hornum Kirke og går til
gudstjeneste. Efter gudstjenesten drikker vi en
kop kaffe.

Hvis man er forhindret i at cykle, må man meget gerne køre til Hornum og
være med til gudstjenesten.
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Guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag den 25. maj klokken 10.30

For 50 år siden blev disse unge mennesker konfirmeret i Barrit og Vrigsted
kirker. De inviteres til at fejre deres guldkonfirmation ved gudstjenesten den
25. maj.
Alle er naturligvis velkomne til gudstjenesten hvor også Barrit og Vrigsted
kirkers kor medvirker.
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Pinsedag
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Vrigsted Kirke søndag den 8. juni klokken 10.30
Pinsen er festen for Helligåndens komme, som falder 50
dage efter påske. Ordet pinse kommer af det græske ord
pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende.
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid. Her fejres det, at
Helligånden kom som ildtunger til disciplene, og gjorde dem i stand til at tale
på alle sprog, så de kunne gå ud i verden og fortælle om Jesus til alle folkeslag.
Kirkens fødselsdag
Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes pinsen også for
kirkens fødselsdag. Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til
stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu
gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på
jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden.
2. pinsedag
Mandag den 9. juni klokken 10.30 – friluftsgudstjeneste på
Teglværkspladsen
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne

Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker.
Medbring selv drikkevarer.

Alle er velkomne.
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Vores smukke Kirke i Barrit er vores alle
sammens kirke.
Herved ønsker vi at orientere jer om, at det er
muligt at anvende kirken til kirkelig markering
eller velsignelse, hvilket er i fuld
overensstemmelse med brugsloven for kirken.
I henhold til brugslovens § 5, stk. 2 har præster i folkekirken ret til at bruge
kirken til gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige møder. Præsten kan
således benytte kirken til en kirkelig markering eller velsignelse af eksempelvis
et guldbrudepar
Hvis ovenstående giver anledning til eventuelle ønsker om at anvende kirken
til guldbryllup eller anden kirkelig markering, er I velkomne til at tage kontakt
til Rikke Mai.
Venlige hilsener, Barrit Menighedsråd
_______________________________________________________________

Jeg skal også konfirmeres

Konfirmation i Hedensted Kirke søndag den 4. maj kl.
9.00
Henrik Møller Madsen
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Hejsa Barrit tøser
Så har vi været til modeshow's....er nu fuldt ud opdateret på moden, næste
punkt bliver d. 7 maj...hvor vi skal hører om emnet
" sygehus klovnene"... Det er kl 18.30 i BKI centret....
Har du ikke fået dig meldt ind i Pigeklubben endnu, kan du sende mig en SMS
på 40 78 12 82...
Kærlig hilsen
Tina Bruun
Barrit Pigeklub 2013.
_______________________________________________________________

Michaels fodbold drenge
Hermed en hilsen fra en stolt fodbold
træner, til mine dygtige fodbold
drenge, med TAK for en dejlig sæson,
hvor vi sluttede af med at være til
JYSK/FYNSK mesterskab.
Også en stor tak til holdets "fans",
forældre og mascot for den altid gode
stemning og opbakning.
Kærlig hilsen Michael Bruun
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Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919
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Nyt kirkehus ved Barrit kirke.
Det har gennem en længere årrække været et stort og tiltrængt ønske, at vi
kunne få et kirkehus med gode faciliteter for både kirken og kirkens ansatte.
Derfor er vi i menighedsrådet nu også rigtigt glade for at projektet er blevet sat
i gang, og til efteråret står der så et nyt kirkehus på pladsen for det tidligere
”Rudolfhus” lige ved siden af kirken.
Det var med et lille stik i hjertet, at det gamle ”Rudolfhus” måtte væk, men en
restaurering og udvidelse ville desværre blive for dyr i forhold til at bygge nyt.
Men så er det rart at vide, at der på pladsen i stedet opføres et godt og gedigent
kvalitetsbyggeri under ledelse af arkitektfirmaet Birch og Svenning fra
Horsens.
Der bliver tale om et rødstenshus med sort tegltag med en enkel arkitektur, der
ikke tager opmærksomheden fra vores flotte kirke.
Huset skal have forskellige funktioner:
I den ene halvdel skal der være gode faciliteter for graveren og medhjælperne –
frokoststue, toilet, bad, tøjskift og tøjvask. Desuden kontorer til både graver og
præst og et køkken til brug ved f.eks. kirkekaffe og servering for konfirmander
m.fl.
I den anden del af huset indrettes et klasselokale til brug for konfirmander,
minikonfirmander, dagplejere, børnehave og andre, som kommer i kirken.
Rummet skal også have den funktion, at der her kan serveres kirkekaffe og
desuden holdes mindre møder, som vi tidligere har holdt i konfirmandstuen ved
præstegården.
Det er med interesse og spænding, at menighedsrådet følger byggeriet henover
sommeren, og vi vil gerne svare på alle de spørgsmål, der i den forbindelse må
komme.
Derfor vil der også blive serveret en kop kirkekaffe om søndagen efter alle
almindelige 10.30-gudstjenester, hvor der blandt andet kan stilles spørgsmål
eller gives kommentarer og ideer videre.

Flemming Nørtoft Thomsen, Barrit Menighedsråd
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Plantegning nyt kirkehus
30
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GYMNASTIK OPVISNING 2014
Jeg er mor til Sarah, som går på holdet “Rytmemix” og som altid er
jeg jo spændt på at se, hvad pigerne på holdet har lært af deres nye
søde instruktører.
Vi var desværre nogle af dem, som ikke lige vidste, at der var startet et
hold op, hvor Sarah kunne være med. Da Sarah så fik at vide, at hun igen
kunne starte på et gymnastik hold, var lykken jo gjort...
Jeg som mor er glad for at der er gymnastik for min datter, og glæder mig
som altid til at se, hvad der ellers er at byde på fra de forskellige gymnastik
hold. Jeg lå mærket til, at der i år ikke var elitespringere med både piger
og drenge på programmet. Det må jeg sige, havde været super, da jeg synes at
det er fantastisk at få lov til at følge dem og se, hvor meget de kære springere
har flyttet sig fra sidste år. Så jeg håber da, at de måske lige kunne smutte på
programmet til næste år.
Jeg synes, at det er dejligt at se, at der er så mange aldersgrupper meldt
til, både de helt små til de ældre erfarende damer, der alle spreder en
dejlig glæde og deler deres lidenskab til gymnastikken med os andre.
Det smittede så meget af på mig, at jeg pludselig blev klar over at der
mangler en aldersgruppe, nemlig min aldersgruppe på 40 +.
Jeg vil sige, at det kunne være super sjovt, hvis vi kunne få et hold
op at stå med nogle skønne piger fra 20 og op til 50 år, som eventuelt
kunne indeholde lidt rytmisk dans. Om ikke andet så for at få
grinet godt igennem, som jo også er sundt.
Jeg hører også tit, at Sarah siger, at hun ville ønske, at der var gymnastik
hele året og det fortæller jo bare, hvor meget gymnastikken betyder for
min datter.
Gymnastik opvisningen synes jeg, som altid, er en super oplevelse og en
dejlig mulighed for at møde en masse søde mennesker som bor i Barrit og
omegn. Jeg vil helt klart se frem til næste års gymnastik opvisning.
Hilsen
Liselotte Germer.
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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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Barrit Cykelklub sæson 2014
Så er cykelklubben klar med forårs- og sommerprogram for 2014, vores ture
ligger om mandagen og den første tur er d. 28. april.
Vi mødes kl. 19.00 ved Sognegården. Vi cykler dagens rute og gør undervejs et
stop og nyder vores medbragte forfriskning. Alle, også børn, kan være med og
det er sundt og ganske gratis.
Vi har igen i år indlagt 2 bilture (se listen nedenfor).
Bemærk at lige efter Pinse og Sankt Hans ta´r vi cykelturen om tirsdagen.
Bilturen d. 25/5 er en søndag og vi starter kl. 10.00 og bilturen d. 24/8 er også
en søndag og her starter vi kl. 13.00.
Vi satser på en god lang sommer og godt cykelvejr.
28.04:
05.05:
12.05:
19.05:
25.05:
26.05:
02.06:
10.06:
16.06:
24.06:
30.06:
07.07:

Høkervej – Rand – Stenhøj Strand.
Barrit Langgade – Kokborg – Teglværkssøen.
Lhombrevej – Bøgeskovvejen – Ørnsvig.
Høkervej – Staksrodevej – Smedskærlund – Hornsyldvej – Vrigsted
Gadekær.
BILTUR – Bindeballestien - afgang kl. 10.00 fra Sognegården
Ferdinandsvej – Hornsyldvej – Engparken - Skerrildgårdvej
Barrit Langgade – Nedrevej – Bellevej – Nørkærvej –
Hornumkærvej - Overvej
Barrit Langgade – Hejagervej – Nedrevej – Bellevej – Rosenvold.
Barrit Langgade – Vævergade – Barrit St. - Overmarksvej – Reden
– Skulsballevej.
Barrit Langgade – Golfbanen – Hosby - Palsgaard
Barrit Langgade – Vejlevej – Klakring St.vej – Sverrig – Juelsminde
(husk penge til is)
Ferdinandsvej – Tirsbækvej – Hornumvej – Urlevvej – Bråskov.

Sommerferie (uge 29,30 og 31)
04.08:
11.08:
18.08:

Barrit Langgade – Gert Strandvej – Kokborg – Sønderstrand.
Barrit Langgade – Lykkevej – Rand – Stenhøj Strand
Barrit Langgade – Lottrup Skov – Bugten.
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24.08:
25.08:
01.09:

BILTUR – Østbirk – Brædstrup afgang kl. 13.00 fra Sognegården
(husk eftermiddagskaffen)
Kirkebro – Brethvej – Overmarksvej – Klejs – Lottrup.
Barrit Langgade – Hulevej – Barrit St. - Skerrildgård –
Kirkeskoven.

Vi takker for denne sæson og ses til næste år.
Cykeludvalget
Ole, Nils, Kirsten, Annelise og Kate

Udflugt til Rudbøl og Besøgsgården Søndergaard
Onsdag d. 21. maj er der bustur med afgang kl. 08.00 fra parkeringspladsen
bag ”Brugsen”. Vi kører til et indkøbssted syd for grænsen i nærheden af
Rudbøl og derfra til Rudbøl Grænsekro, hvor der venter os en dejlig 2-retters
middag og kaffe.
Derfra kører vi op til et besøgslandbrug, Søndergården, med 460 malkekøer i 2
store stalde, med automatik i begge staldene til malkning og fodring. Her vil vi
også få kaffe med en småkage, inden vi sætter kursen mod Barrit gennem det
skønne Sønderjylland.
Turens pris er kr. 350.00. Tilmelding til Vera Hammervig 23 47 17 19 og
Annelise Dam 52 38 00 23
Barrit-Vrigsted Seniorer
Vera Hammervig
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Barrit & Omegns Halfest 2014
Lørdag d. 8. marts var hallen i BKI igen omdannet til festlokale, så vi for andet
år i træk kunne afholde Barrit & Omegns Halfest.
Baren var festligt dekoreret og der var sat parasoller og borde med stole,
samt en enkelt sofa for at
skabe lidt hygge i det
store lokale. Bordene var
festligt pyntet og der var
dækket op, så alt var på
plads til en festlig aften.

Maden blev leveret af Sejet Kro og musikken blev leveret af Counters, så rammerne
var i orden. Deltagerne havde heldigvis
også taget både deres fest tøj og fest humør i brug den aften. Så vi havde en rigtig
god og festlig aften, hvor der blev snakket,
danset og hygget. Der var desværre lidt
færre deltagere end sidste år. Men vi håber, at vi til næste år kan fylde hele hallen
med feststemte mennesker.

Vi har allerede fastsat datoen til dette års udgave af Barrit & Omegns Byfest,
det bliver i dagene fra torsdag d. 28. august til lørdag d. lørdag d. 30. august. Vi
er i gang med planlægningen og vi skal nok holde jer opdateret her i bladet
eller på vores side på Facebook. Den side kan også benyttes, hvis der er ris,
ros, spørgsmål eller forslag, som I ønsker at bringe videre til udvalgtet.
Barrit GIF’s Festudvalg
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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

Industrivej 29 • 8783 Hornsyld • E-mail: rtkauto@mail.dk

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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Sammenhold i Barrit.
D. 8. marts er familien Jørgensen udsat for et trafikuheld i Klakring.
Børnene slap for skader, mens forældrene slap mindre heldigt.
Vi vil gerne sige stor tak til naboskabet i Barrit for den flotte støtte, hjælp og
opgaver de har taget sig af således at børnene kunne få en så normal hverdag
som muligt.
Vi er meget overvældet over den store opbakning og vi sætter stor pris på
omsorgen omkring vores familie.
Børnene er glade og fortæller dagligt at de har haft en god dag og vi glæder os
over at de har det godt.
Vi har ikke kunne klare det uden sammenholdet i Barrit.
Mvh
Mads, Caroline, Christina og Jesper

Træningstider Udendørs forår 2014

0 kl
3-mands
1 kl.
5-mands
2 kl
5-mands
3+4 kl
7-mands
7-8 kl
11-mands
Senior damer
7-mands

Træningstid
Torsdag 16.30-17.15

opstart
24/4 20141

Træner
Sabine Dahm

Telefon nr
26 70 25 87

Mandag 16.30-17.30

7/4 2014

Sascha Møller

20 68 18 33

Tirsdag 16.00 – 17.00

1/4 2014

Michael Brun

41 15 28 20

Tirsdag 16.00-17.00

1/4 2014

Jens Pedersen

25 13 94 31

Tirsdag og torsdag
17.00-19.00
Tirsdag 18.00 – 19.00

Er startet

Thomas Nielsen

30 69 52 66

Er startet

Sabine Dahm

26 70 25 87

Kampfordeler :
Hans Ole Nielsen, Stevnsvej 11, 7140 Stouby, 40 73 41 81,
hon4y@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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Badmintonsæsonen for ungdom er afsluttet – og hvilken fantastisk sæson!
I dag er en af de dage, hvor vi har lidt flere smil på læben, end vi plejer at have,
og det er ikke kun fordi, at solen skinner fra en næsten skyfri himmel, fuglene
kvidrer lifligt uden for vores vindue, og vi kan mærke foråret helt ned i maven.
I dag er det er nok mest, fordi vi sidder og ser tilbage på en rigtig god
badmintonsæson, hvor vi har haft fornøjelsen af at træne 34 skønne, glade og
aldeles motiverede badmintonspillere.

Gennem efteråret og vinteren er vores badmintonspillere trofaste mødt op til
badmintontræning om onsdagen kl. 16-17 eller 17-18 afhængig af alder. Her er
der blevet lyttet, kigget, øvet, kæmpet, grinet, råbt, grædt, svedt og øvet lidt
mere. Alt hvad de unge badmintonspillere har tillært sig til træning, har de haft
mulighed for at bruge til de forskellige stævner, de har deltaget i. Det være sig
lige fra begynderstævner og kommunemesterskab til landsmesterskab.
Ligeledes har spillerne haft mulighed for at bruge deres badmintontalenter i
holdturnering, hvor godt halvdelen af badmintonspillerne har deltaget på enten
u11-, u13- eller u15-holdet. Holdturneringen har budt på god modstand og
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tætte kampe for alle holdene, og
deltagelsen har vist, hvordan
badminton også kan være en
holdsport, selvom den ofte ikke
betragtes som sådan.
Traditionen tro har de sidste
måneder af sæsonen budt på årets
afsluttende mesterskaber, og her
skal nogle spillere fremhæves.
Lørdag d. 18. januar blev der
Fra venstre: Elisabeth Madsen og Line J. Larsen
afholdt udtagelsesstævne til
landsmesterskab. Barrit GIF havde tilmeldt 11 spillere, og da dagen var omme,
havde følgende spillere kvalificeret sig til landmesterskab: William Thisvad,
Esben L. Pedersen, Astrid K. Mathiasen, Louise Bruun, Mathias Nielsen og
Line J. Larsen. Ved selve landsmesterskabet d. 1. og 2. marts blev modstanden
naturligt nok større, men alle spillere leverede flotte badmintonkampe, og som
den der kom længst til mesterskabet nåede Esben L. Pedersen kvartfinalen i
double i u13 d-rækken.
Årets kommunemesterskab blev
afholdt d. 1. februar, og her deltog
klubben med 8 spillere. Efter gode
badmintonkampe fra alle spillere
kunne følgende tage hjem med
medaljer: Esben L. Pedersen vandt
en guldmedalje i single i u13 drækken, Astrid K. Mathiasen vandt
en guldmedalje i single i u13 c/drækken, Louise Bruun vandt en
sølvmedalje i single i u13 c/drækken, Clara B. Sørensen vandt en
bronzemedalje i single i u13 c/drækken, Astrid K. Mathiasen og

Fra venstre: Clara B. Sørensen, Ida L.
Pedersen, Esben L. Pedersen, Astrid K.
Mathiasen og Louise Bruun.
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Louise Bruun vandt en guldmedalje i double i u13 c/d-rækken og Clara B.
Sørensen og Ida L. Pedersen vandt en sølvmedalje i double i u13 c/d-rækken.
Lørdag d. 22. marts skulle årets klubmesterskab afgøres, og ikke mindst skulle
vi have afsluttet en fantastisk badmintonsæson. Dagen startede med fælles
opvarmning, hvorefter selve klubmesterskabet løb af stablen. Der blev kæmpet,
svedt, heppet og hygget, og efter 32 spændende kampe var årets klubmestre
fundet. En rigtig god dag blev afsluttet i cafeteriet med fællesspisning og
hygge, og klubmestrene fik
diplomer, præmier og klapsalver
med på deres vej. Følgende
afsluttede sæsonen som klubmestre:
u9 drenge: Malte Paaske
u11 drenge: Jeppe F. Nielsen
u13 piger: Astrid K. Mathiasen
u13 drenge: Rasmus Røjkjær
u15 piger: Line J. Larsen
u15/17 drenge: Jacob D.
Christensen.

Bagerst fra venstre: Rasmus Røjkjær,
Jacob D. Christensen, Astrid K.
Mathiasen, og Line J. Larsen. Forrest fra
venstre: Jeppe F. Nielsen og Malte
Paaske

Ligeledes blev priserne for ”Årets
udvikling”, ”Årets fighter” og
”Årets holdkammerat” uddelt på både det ”lille” og det ”store” hold. ”Årets
udvikling” gik til hhv. William Thisvad og Esben L. Pedersen, ”Årets fighter”
gik til hhv. Clara B. Sørensen og Jacob D. Christensen, og sidst men ikke
mindst gik ”Årets holdkammerat” til hhv. Laura Paaske og Emilie S. Hansen.
Bagerst fra venstre: Esben L. Pedersen,
Jacob D. Christensen, Emilie S. Hansen,
og Laura Paaske. Forrest fra venstre:
William Thisvad og Clara B. Sørensen

God sommer og på gensyn til
sæsonstart i september.
Martin og Hanne
41
41

Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Værkstedssalg

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

www.bm-maler.dk

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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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 Hytteforening
Barrit Pigeklub 2013
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barrit Gåklub
Barritskovby Vandværk
Bjerre Herreds Havekreds
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo Forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Frederik Klærke
Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Ida Balzer Iversen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Rikke Hermansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Johnny Nielsen
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen
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75 69 15 38
75 69 12 92
20 87 38 58
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
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 29 13 48
51 50 88 97
75 89 77 70
26 60 24 16
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 10 10
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20

BARRIT
MEJERI’S

OSTE-UDSALG

Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00
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HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD
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