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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
Her i foråret kommer bladene som perle på en snor, 3 blade i løbet af 3
måneder. Men selvom bladene kommer ganske tæt på hinanden i denne
periode, så har vi også denne gang mange indlæg og det er vi meget glade for.
Foråret er tegn på, at vi er på vej mod mere sol og længere dage, hvilket vi nok
alle sammen kan være enige om er skønt. Men foråret er også lig med en del
repræsentantskabsmøder. I dette blad har vi omtale og indkaldelser til tre af
slagsen, deriblandt vores egen. Det er lidt utroligt, at der snart er gået et år,
siden vi debuterede som bestyrelse for Barrit Vrigsted Nyt.
Forsiden består denne gang to billeder, som er taget til fastelavnsfesten i Barrit
Kultur & Idrætscenter, som blev arrangeret af Fredagsklubben. Arrangementet
blev først holdt efter vores deadline, men vi synes, at det er de helt rigtige
billeder til dette blad. Der deltog 150 børn og voksne og der blev slået katten af
tønden på ikke mindre end 9 tønder, 7 til børnene og 2 til de voksne. Det store
billede viser nogle af de mange udklædte børn, mens de var i gang. På det lille
billede er der det, der ventede dem bagefter.
Konkurrencen i sidste nummer var igen en opgave, hvor I skulle svare på, hvad
vores fotograf havde taget billede af. Det var naturligvis Vrigsted Kirke og det
var der en del, der havde gennemskuet. Vi fandt den heldige vinder ved
lodtrækning og det blev Carsten Christiansen. Vi har en ny konkurrence i
denne udgave med endnu et uskarpt billede, som vi gerne vil have hjælp til at
sætte navn på. Præmien denne gang er et gavekort til Juelsminde Handelsstandforening på 200,00 kr.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Jørgen Mikkelsen, som er
nyvalgt formand for Barrit Gymnastik & Idrætsforening. Den næste skribent af
Den Positive Vinkel er Arild Pedersen, direktør for Anders Pedersen Maskin& Specialfabrik.
På vores side på Facebook har i skrivende stund knap 200 medlemmer, det er
vi utrolig stolte over og glade for. Men vi er også glade for at se, at siden bliver
brugt til at kommunikere og informere, præcist som det var hensigten med den.
Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer, så er du ikke medlem
endnu eller kender du nogen, som ikke er, så inviter dem.
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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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Den Positive vinkel

Jeg kom til Barrit for næsten 16 år siden. Jeg kommer fra Juelsminde, så det
var ikke ret langt at flytte. Da min kone kommer her fra byen lærte man med
det sammen mange mennesker at kende. Så det var ikke noget problem at blive
integreret i lokalsamfundet. Sport var en af mine store hobbyer, da jeg var
yngre, så da der manglede en fodboldtræner til ungdom, trådte jeg til for, at
være en del at de frivillige i idrætsforeningen. Siden da har jeg både trænet
senior, damer og serie 6. Det med at være en del af de frivillige i en
idrætsforening er en god ting, idet man møder rigtig mange mennesker i
klubberne. En dag da jeg snakkede med Torben Hansen fra Bestyrelsen i Barrit
GIF, fortalte han at de manglede en formand til Idrætsforeningen. Jeg meldte
mig frivilligt til at overtage posten efter Tove Nielsen, som har gjort et rigtigt
stort stykke arbejde i idrætsforeningen. Jeg var lidt nervøs i starten for hvad det
var jeg gik ind til, men de andre i bestyrelsen er rigtige gode til at komme med
råd om dette. Jeg er rigtig glad for alle de, som er medlem af og bakker op om
vores Idrætsforening i Barrit. I er med til, at der sker noget i vores lille
lokalsamfund, samt for den gode stemning der er i hallen og på sportspladsen.
Der kommer flere medlemmer til hele tiden. Både i badminton og i fodbold. Så
det er rigtigt dejligt at se, at vi vokser stille og roligt.
Vi kan være rigtig stolte af vores lille idrætsforening, idet vi har 3 hold, der er
gået videre til Jyske-fynske mesterskaber i indefodbold, som bliver spillet her i
marts. Så det er flot, at de er kommet så langt. Mesterskaberne bliver spillet
både i Nordjylland og i Sønderjylland.
Vi har også vores Gymnastikopvisning her den 16. marts, hvor de forskellige
hold i gymnastik vil fremvise alle deres talenter.

Med venlig hilsen
Jørgen Mikkelsen
Formand i Barrit Gymnastik og idrætsforening og sekretær i BV-Nyt.
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Barrit den 20. februar 2014
Tjørnebo og Barrit Skole - Før, nu og i fremtiden.
Børnehaven og skolen er begge vigtige for lokalsamfundet i Barrit og Vrigsted.
Den fælles bestyrelse for Tjørnebo og Barrit Skole har derfor udarbejdet dette
indlæg.
I 2009 fik vi etableret bålhytten og vandløbsreguleringen i Kirkeskoven i et
fællesskab med kirke, kommune, spejdere, lokalråd, pensionistforening,
børnehave, skole og andre frivillige. Det var et stort arbejde, som rigtig mange
har glæde af i dag. Der er både ål og ørreder i bækken. Der blev også set en
stork sidste år.
I 2009 blev ”Borgernes Handlingsplan” udarbejdet sammen med en række
borgere fra lokalområdet. Arkitektfirmaet PLUSkontoret fra Århus udarbejdede
en plan for et fremtidig udvidet samarbejde mellem børnehave, skole og BKI
Centeret. Denne plan er noget særligt, fordi den tager højde for både
organisatoriske og fysiske ændringer i fremtiden. Barrit Skole har fået en
klimaskærm og et pædagogisk læringscenter på skolen i 2010. Lokalhistorisk
Arkiv, Tjørnebo og Barrit Skole har alle stor gavn af denne bygningsændring.
I 2012 fik Tjørnebo og Barrit Skole en forsøgsdispensation fra Ministeriet For
Børn og Undervisning. Der blev oprettet en fælles bestyrelse med drift af en
børnehave og en skole/SFO; men med hver sin ledelse, dog med øget fokus på
samarbejde. Dette forsøg begyndte den 1. august 2012 og varer til og med den
1. august 2017. Forsøgets formål er at forbedre sammenhængen i de mindre
børns hverdag og samtidig fremme kvaliteten i både skole og dagtilbud. Der
lægges vægt på, at udviklingsarbejdet indeholder både afprøvning af nye
former for forældreindflydelse og ledelse samt etablering af bæredygtige men
forskellige lærings- og udviklingsmiljøer for både børn og voksne.
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Bestyrelsen og medarbejderne i Tjørnebo og Barrit Skole har valgt at arbejde
med værdierne fællesskab, anerkendelse og nærvær.
Den nye folkeskolelov og arbejdstidsaftale for skolepædagoger og lærere
træder i kraft den 1. august 2014.
Vi er i gang med at ændre lokaler på Barrit Skole sammen med et nyt
Tjørnebo, så vi fra den 1. januar 2015 er klar til at efterkomme de nye lovkrav.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde med alle brugere.
Venlig hilsen fra den fælles bestyrelse for Tjørnebo og Barrit Skole

GYMNASTIKOPVISNING
Så er det snart forår og det betyder, at der er gymnastikopvisning i BKI Hallen
i Barrit.
Det er søndag den 16. marts 2014 – klokken 13.00 (dørene åbnes kl 12.00)
Vi glæder os rigtig meget til at vise jer, hvad vi har gået og øvet os på i løbet af
efteråret og vinteren, så mød frisk op. Alle er velkomne til at komme op og få
en glad oplevelse og det første pift af forår.
På gymnastik udvalgets vegne Gitte Hansen
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt
Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67
Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Vrigsted Efterskole opfører
Teaterforestilling
Den Lille Havfrue
Onsdag d. 26. marts kl. 19.30
Og
Torsdag d. 27. marts kl. 9.30
Fri entre

_______________________________________________________________
Vrigsted Efterskole inviterer til
Indvielse af elevbygning
og
Generalforsamling i skolekredsen
Tirsdag d. 8. april 2014 kl. 18.00
Program:
Kl. 17.30: Rundvisning i de nye lokaler
Kl. 18.00: Middag
Kl. 19.00: Opvisning
Kl. 19.30: Generalforsamling
Dagsorden i flg. vedtægter
Bliv medlem af skolekredsen. Alt om ordblindhed og hjælp i skole, uddannelse
og voksenliv.
Pris 50 kr. pr. år
Med venlig hilsen
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Barrit GIF’s Badmintonafdeling
Vi indbyder alle voksne spillere til badminton - afslutnings - træffestævne
fredag den 28. marts kl. 19-21
Vi spiller alle mod alle i ca. 2 timer, herefter mødes vi i Cafeteriet, hvor Barrit
GIF giver 2 stk. smørrebrød. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding på ophængte liste på opslagstavlen senest den 24. marts 2014.
Med venlig hilsen
Badmintonafdelingen
Ingrid Pedersen
Bakkesvinget 36, 7150 Barrit
Tlf.:75 69 10 96 eller E-mail: post@fmrevision.dk
TENNIS 2014
Så er der atter tid til at finde tennisketcheren frem - eller måske er du ny - og
gerne vil prøve noget nyt i år, så er der også rig mulighed for det.
Tilmeldingen til den nye sæson foregår TORSDAG DEN 10. APRIL FRA
KL. 18.00-20.00 I BKI CENTRET.
Vi gør banerne klar lørdag, den 5. april kl. 09.00, hvor du naturligvis også
er meget velkommen til at komme og måske give et nap med. Der er kaffe
på kanden.
Igen i år er der mulighed for instruktion for børn, som vil foregå mandage fra
kl. 14-15, første gang den 5. maj.
Kontingent satser i år er:
Voksne: 525,00 kr.
Familie 1050,00 kr.
Børn og unge indtil 25 år 200,00 kr.
Vel mødt til en god og lang tennissæson
BARRIT GIF`S TENNISUDVALG
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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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Gudstjenesteliste for marts og april
Søndag den 16. marts
2. søndag i fasten
Vrigsted kl. 10.30 - børnekor
Barrit: ingen

Søndag den 23. marts
3. søndag i fasten
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 30. marts
Midfaste
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 6. april
Mariæ bebudelses dag
Vrigsted: ingen – der henvises til
Barrit: ingen – gudstjeneste i nabokirkerne

Søndag den 13. april
Palmesøndag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30
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Babysalmesang
Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke
Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man
mødes om at synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at
man kan have fornøjelsen af at være sammen med andre trætte og
glade forældre. Man behøver på ingen måde være en stjerne til at
synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i kirke – det
handler om at være sammen med sit barn.
Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te.
Vi mødes følgende onsdage klokken 10.00
Onsdag den 12. marts

Onsdag den 2. april

Onsdag den 19. marts

Onsdag den 9. april

Onsdag den 26. marts

Onsdag den 16. april

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail
rm@km.dk
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

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

Brændesalg

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Skal vi rive Barrit Sognegård ned?
Kom til drøftelse af dette tirsdag d. 25. marts kl. 19.00 i Barrithus
I 2008 pegede en stor forsamling af Barrit borgere næsten samstemmende på,
at en renovering af BKI var vejen til at udvikle Barrit. Siden da er gået en del
år, hvor der i flere omgange er arbejdet med planer for modernisering og
renovering af BKI.
I dag foreligger et flot og gennemarbejdet projekt, der vil gøre BKI til en
spændende og moderne ramme for at dyrke et aktivt fritidsliv og et aktivt
fællesskab i Barrit.
Projektet består at 2 dele: Den ene er en renovering af gymnastiksalen, der
sammen med de gamle omklædningsrum omdannes til et meget spændende
motorikunivers. Den anden del er en gennemrenovering af Sognegården
omfattende bla. nyt køkken, nyindrettede klublokaler og energirenovering.
Samlet set, inklusiv mindre ændringer i hallen og i Barrithus, er prisen for
projektet ca. 19 mio. kr. (uden moms). En del af finansieringen af projektet er
på plads, men der er et stykke vej endnu før arbejdet kan begynde.
Nogle borgere synes, at det har taget alt for lang tid at nå hertil, andre har givet
udtryk for, at det er for stort og dyrt et projekt. I det hele taget har meget måske
ændret sig siden 2008.
Derfor synes vi i BKI, at tiden er kommet til at spørge sig selv, om projektet
skal revurderes, om Sognegården skal rives ned.
Og hvorfor så det? Renovering af Sognegården er meget bekostelig og
indeholder ikke meget nytænkning eller ret mange nye anvendelsesmuligheder.
Projektets nyskabende og fremtidsrettede elementer ligger i motorikdelen dvs.
gymnastiksal + det der dertil hører. Det er også den del, som det er nemmest at
få fondsmidler til.
Hvis vi skal arbejde for renovering af Sognegården kræver det et klart mandat
fra byens borgere og en stærk opbakning, ellers når vi ikke i mål.
Vi vil derfor gerne indbyde alle interesserede borgere til en præsentation af
projektet og en fordomsfri drøftelse af, hvordan vi skal arbejde videre med det.
Det sker tirsdag d. 25. marts i umiddelbar forlængelse af BKIs
repræsentantskabsmøde og valg til Lokalråd
17

G

HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk
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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).
Damgaard Nielsens Købmandsforretning, Brølbæk 1, Barrit St.
Det er endnu usikkert, hvornår der opstod en købmandsforretning i Barrit St.
og om det var en Damgaard Nielsen, der var den første ejer. Men vi ved, at da
Niels Anton Nielsen, 25 år gammel, blev viet til Alma Louise Jakobsen, der var
købmandsdatter fra Smedskærlund, i 1901 var han allerede købmand –
formentlig i Barrit St.
Købmandsforretningen i Barrit St. var i familien Damgaard Nielsens eje i 3
generationer. Efter Niels Anton fulgte sønnen Chresten Damgaard Nielsen og
hans søn Henning Damgaard Nielsen.
Især under Chresten Damgaard Nielsens periode som ejer af forretningen
udviklede den sig til en meget stor forretning, der ud over dagligvarer også
havde benzinsalg, grovvarer, korn- og foderstofafdeling og trælast.
Det var mest bønderne, der handlede hos købmanden. I forbindelse med
grovvareindkøb, kunne de oparbejde en gæld, hvor de så kunne fortsætte med
at købe ”på kridt” hos købmanden. Men også egnens murere og tømrere
hentede stort set alle materialer her.
Henning Damgaard Nielsen overtog købmandsforretningen efter faderen og
drev den, til den i 1979 blev overtaget af Hornsyld Købmandsgård.
Ejere:
-1932: Niels Anton Nielsen
1932-1932: Alma L. Nielsen – Niels Anton Nielsens enke
1932-1959: Chresten Damgaard Nielsen
1959-1979: Henning Damgård Nielsen
1979-1986: Bjerre Herreds Såsæd-eksport Aps.(Hornsyld Købmandsgård)
Efter 1986 blev forretningen solgt til privat beboelse og sidebygningerne revet
ned.
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Damgaard Nielsens Købmandsforretning, ca. 1965.
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Karsten Bjerreskov
_______________________________________________________________
Barrit Pigeklub 2013
Barrit pigeklub 2013's næste arrangement.
Så er der modeshow i RYSZ Horsens...d. 27. marts er der stadig ledige
pladser...d. 1. april er fuld booked...
Skriv en SMS til 40 78 12 82...og tilmeld dig.
Næste arrangement er til maj...hvor vi skal hører om
SYGEHUSKLOVNENE....
Kh Tina Bruun
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HUSK - HUSK - HUSK
Barrit Vrigsted Nyt’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI
Tirsdag d. 22. april kl. 19.30
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Gennemgang af regnskab
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Valg af suppleant
 Valg af revisor
 Indkomne forslag
 Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest d.
8. april 2014. Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller Torben H. Hansen,
Nørregade 26B, 8700 Horsens.
Med venlig hilsen
Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse

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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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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Konkurrence
Man siger normalt, at tredje gang er lykkens gang. Men er desværre ikke
tilfældet for vores noget uheldige og efterhånden noget uskarpe fotograf… Vi
har igen sendt ham ud i lokalområdet for at tage et billede af en de mange flotte
bygninger og steder, som vi har lige omkring os. Desværre er billedet også
denne gang en smule uskarpt…
Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han nu har været henne
for at tage dette billede.

Send os dit svar med navnet på stedet på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller som
brev til en i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 24. marts 2014.
Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive
offentliggjort i næste nummer af bladet og på vores side på Facebook.
Vinderen får denne gang et gavekort til Juelsminde Handelsstandsforening på
200,00 kr.
God fornøjelse!
23
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Repræsentantskabsmøde

Barrit Kultur- & Idrætscenter
BKI’s bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår
i BKI’s mødelokale tirsdag den 25. marts kl. 19:00.
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog kun
medlemmer af repræsentantskabet, som har stemmeret og er valgbare. Hvert
medlem kan ifølge vore vedtægter udpege 2 stemmeberettigede, der begge skal
være fyldt 18 år.
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Fremlæggelse af budget
Behandling af forslag
a.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18/3.
Forslag kan afleveres til formanden enten pr e-mail
overgaard.peter@live.dk eller pr brev (Barrit Langgade 78).
Valg af medlemmer til bestyrelsen med personlige suppleanter
Valg af suppleanter
Eventuelt

Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter
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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

Dette kan blive din annonce.
Nedenstående priser gælder for ½ år.

BARRIT
MEJERI’S

BV-Nyt udkommer 7 gange årligt.

OSTE-UDSALG

1/1 sides annonce 3.000 kr. inkl. moms.

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

½ sides annonce 1.500 kr. inkl. moms.
1/4 sides annonce 750 kr. inkl. moms.
1/8 sides annonce 400 kr. inkl. moms.

Tryk: Snullik’s
28Data, tlf. 27517078

