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Side 3
Sikke dog en fantastisk sommer vi har og har haft siden seneste nummer
udkom. Selvom temperaturen inspirerer til alt andet end indendørs aktiviteter,
så har vi i dette nummer flere indlæg om den forestående indendørs sæson, som
omfatter aktiviteter fra idrætsforeningen, karateklubben og kortspillerne.
Det gode vejr har givet optimale arbejdsbetingelser for arbejdet med den nye
børnehave, som er startet siden seneste blad. Det er et projekt, som vi glæder
os til at følge. I skrivende stund arbejdes der også på at skaffe midler til nye
faciliteter og udendørs aktiviteter på området mellem asfaltbanen og tennisbanen. Et projekt, som kører sideløbende med det store arbejde, som Barrit
Univers har gang i.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget på en af de mange
flotte solskins dage, hvor landmændene havde travlt med at få den første del
af årets høst i hus. Billedet er taget på markerne bag Dynnesvej af en vores
dygtige fotografer.
Samme fotograf har leveret motivet til det lille billede, som er en af de mange
kummer med flag, som pynter i byen. Erhvervsforeningen har fået sponsoreret
1.000,00 kr. til istandsættelse af kummerne og nye blomster. De har lavet et
indlæg vedrørende flagring inde i bladet.
I sidste nummer havde vi en ny konkurrence til jer. Vi havde to næsten ens
billeder, dog manglede fem ting på det ene. Vi har modtaget mange rigtige
besvarelser fra vores skarpsindige læsere og den heldige vinder er fundet ved
lodtrækning, det blev Kristina Danina Jakobsen. Præmien er gavekort til Bed
and Breakfast i Barrit.
Vi har en ny konkurrence i denne udgave, hvor vi for anden gang har en
Soduko, som vi har brug for hjælp til at løse. Præmien er denne gang et
gavekort på 200,00 kr. til Slagteren i Super Brugsen i Juelsminde.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Jan og Kirsten Petersen, som er
tilflyttere til byen. Vi har lavet en aftale med Karina Winther Nielsen, som har
lovet at skrive Den Positive Vinkel i næste nummer.
Fortsat god sommer!
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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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Skal vi fortsat flagre i Barrit
Barrit Erhvervsforening ønsker byens flag skal bestå
Men vi mangler penge trods støtte fra byens erhvervsdrivende og gode
initiativer for at skaffe kapital til vedligeholdelse af beplantning og flag i
sommerperioder og søn- & helligdage, ser vi os nødsaget til her igennem at
rette en bøn til byens borgere.
Vi har sidste år haft udgifter til nye flag og i år har vi haft ekstra udgifter til
beplantning af kummer i gennem byen. Her vil vi gerne rette en stor tak til
Karl Rasmussen for penge fra skrot, og til Bruno og Sonja for at stå for
beplantningen og vedligeholdelse omkring kummerne.
Men skal flagningen og pasningen af kummerne fortsat være en del af byens
ansigt udadtil, behøver vi borgernes opbakning, så alle bidrag, store som små
er yderst velkommen og beløbene kan sættes ind på Konto nr. 7160 2512833
Solveig Klærke .
_______________________________________________________________
En OPFORDRING
Det sku’ vær’ så godt og så er det faktisk skidt!
Vi fik en cykelsti langs Barrit Langgade, så vi trygt kunne gå og cykle.
Men – men – men. Nogle biler langtidsparkerer på cykelstien på begge sider af
vejen, så der opstår uoverskuelige og farlige situationer. Når børnene skal om
ved biler, kører de ud på vejen uden at se sig tilbage. Bilerne kan heller ikke
passere hinanden og foretager hurtige opbremsninger.
Cykelstien er nogle steder meget smal, da hækkene ikke bliver klippet og
endnu værre, de stolper, der er sat op, er livsfarlige. Børnene kører uden om
dem og ud på vejen, og af voksne cyklister, som kommer i flok, er det kun de
forreste, der ser dem. De efterfølgende må dreje hasarderet for at undgå at
vælte.
Vi vil opfordre beboerne langs Barrit Langgade til at tage hensyn til gående og
cyklende og holde cykelstien fri.
Med venlig hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer .
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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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BYFEST
Torsdag den 28. august
18.30

Bankospil i hallen for hele familien med sponsorgaver
Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand
Salg af skøder til kokasse konkurrencen lørdag starter

Fredag den 29. august
16.30

Ungdomsturnering i fodbold
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold
til en turnering.
Hoppeborg og Skydevogn
Ansigtsmaling for børn, gratis

17.30

Cirkus ABC laver opvisning
Efter forestillingen er der workshop og mulighed for at
prøve forskelligt cirkus legetøj

18.00

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet

Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Salg af skøder til kokasse konkurrencen lørdag
20.00 – 23.00

Sodavandsdiskotek i hallen for de unge med diskotek.
For de voksne er der en plads i teltet, hvor de kan hygge
sig, mens de venter på børnene.

7 7

Lørdag den 30. august
09.30
10.00

10.00 – 16.00

Optoget starter ved HK’s Tankanlæg og går op gennem
byen til stadion. Kom og støt op – med eller uden motor
Gratis morgenkaffe og rundstykker i hallen
- vi sælger igen i år amerikansk lotteri, hvor
hovedpræmierne er 2 x ½ gris
Salg af skøder til kokasse konkurrencen
Hoppeborg og Skydevogn
Ansigtsmaling for børn, gratis

12.00
13.00
13.00
13.00
14.30
16.00
18.00

Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Kræmmermarked og Bagagerumssalg
Børneloppemarked
Ungdomsturnering i fodbold
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold
til en turnering.
Trylleshow med Steen Pegani
Kokasse-Konkurrence
Rekordforsøg for børn
Barrit GIF’s opvisningskampe
Havetraktor Ringridning
Teltet på pladsen, hallen og alle aktivitet lukker
Hallen åbner for aftenens festligheder

18.30

Spisning – 3 retters menu fra Sejet Kro

21.00

Stand Up med Heino Hansen

22.00

Bank & Røverne spiller op til dans

02:00

Hallen lukker

10.00
10.00
11.00

Bindende tilmelding sker til ved at:
- ringe til Byfestudvalget på tlf. 274 234 59
- sende en mail til byfest@barritgif.dk
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Det er i år 10 jubilæum for Barrit & Omegns Byfest og det skal naturligvis
fejres. Det gør vi bl.a. ved at afvikle mange af vores populære aktiviteter, men
vi har som noget nyt i år arrangeret flere show og forestillinger. Vi får besøg af
Cirkus ABC fra Vejle fredag aften, hvor de vil lave en forestilling. Lørdag får
vi først besøg af tryllekunstneren Steen Pegani, som vil lave et show for både
børn og voksne. Lørdag aften får vi besøg af Heino Hansen, som er stand-up
komiker, blandt andet kendt fra Comedy Zoo og TV2 Zulu.
Vi har i år været nødt til at flytte flere af vores aktiviteter ind i hallen, da vi
ikke kan have det store telt på pladsen bag Barrithus pga. byggeriet af den nye
børnehave. Vi har til gengæld udvidet vores telt på pladsen.
Bilorientering er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet, turen byder på
en spændende tur rundt i lokalområdet.
Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag fra kl.10. Børnene
kan også deltage i vores børneloppemarked. Det er gratis for børn at deltage.
Vi gentager vores Kokasse konkurrence, som vi har haft tidligere år. Der er
mulighed for at købe skøder alle tre dage i teltet. Der er gode chancer for at
vinde kolde kontanter.
Vi har igen i år lavet en aftale med Hedensted Taxa. De vil være på pladsen
både fredag og lørdag, så der er mulighed for at blive kørt hjem.
Lørdag aften slutter vi traditionen tro af med fest, dog er festen flyttet ind i
hallen i BKI. Maden bliver igen i år leveret af Sejet Kro, menuen er en lækker
3 retters menu og Bank & Røverne har debut som leverandør af musikken.
Pris for indgang, spisning og dans er kun 225,00 kr. pr. person.
HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort både i teltet og i
hallen, gælder alle dage.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 20. august. Tilmeld dig før din nabo,
men inviter dem med alligevel!
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
9
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Sponsorer for Barrit & Omegns Byfest:
Den Jyske sparekasse
HK Olie A/S
Sydbank
Barrit Autocenter
Barrit Murerforretning
Utofts Entreprenørforretning ApS
Uni-tech
HACO A/S
Tømrermester Erik Skov
Vrigsted Breth Maskinstation
Mobil Byg v/Jørgen Fisker
Hornsyld-Barrit El
Vin Med Smag
ROTOVENT A/S
Ingvar Bi Maskinstation
Vognmand Søren Rasmussen & Søn
Hornsyld Bilcenter
XL Byg, Juelsminde
Barrit Jagtforening
Mekonomen
Hornsyld Slagter
Hyrup Tømmerforretning
Klinik for Fodterapi, Juelsminde
Intersport, Juelsminde
Blomsteriet, Juelsminde
Spar, Stouby

Juelsminde VVS
Hornsyld VVS
Breth Entreprenørforretning ApS
Anders Pedersen Maskinfabrik
Vognmandsforretning Jørgen List A/S
Barrit Industrilakering
Barrit Mejeri
Lin Byg
Fadølsbutikken
Festgården I/S – 76 90 66 00
Eslund Husreparation
PhotoCare
Dansk Camping Interiør
Lykke og Lykke
Barrit Børnehave
Super Brugsen, Juelsminde
Frisør Down Under
Odd K
Check Point
Spar, Hornsyld
Frisør Kørup
Statoil, Juelsminde
Cool Kids & Teens
Barrit Kultur & Idrætscenter
Punkt 1 – Låsby

Støt vores sponsorer – de støtter os !
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Bil-orienteringsløb under byfesten
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienteringsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante steder
gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og
samarbejde.
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og
posternes opgaver er planlagt over et tema – også i år har vi planlagt et løb, der
rummer oplevelser, oplysninger og opgaver til alle mellem 6 og 80 år –
samarbejde mellem generationer og køn vil være en styrke.

Tilmelding og start:
Fredag d. 29. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). For medlemmer er bilorienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25 kr. pr. bil.
Med venlig hilsen lokalarkivet
_______________________________________________________________
Barrit Pigeklub
HUSK næste dato i Pigeklubben er d. 10. september kl. 18.30. Vi får besøg af
vores borgmester, der skal fortælle om jobbet som borgmester og besvare vores
spørgsmål.
Hun skal IKKE tale politik, så mød roligt op, selvom du ikke lige er politisk
enig med hende… SMIL.
kh Tina Bruun
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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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Den positive vinkel
3 år i Barrit
Af Jan og Kirsten Petersen Lykkevej 1
Vi kom lidt tilfældigt til Barrit ved købet af Lykkevej 1, men er blevet total
overrasket over den modtagelse vi har fået, og hurtigt er blevet en del af
naboer, foreninger m.m.
Når vi fortalte vores venner at vi var flyttet til Barrit rynkede mange på næsen
og gentog BARRIT, hvad vil I der?
Man skal lede længe efter så mange menneskers engagement for byen, og man
får naturligvis lyst til at hjælpe med det man nu kan, fordi alle brænder for det.
Hedensted Kommune og de forskellige råd i Barrit har virkeligt et godt samarbejde og de ønsker som kommer fra byen lytter kommunen til, og senest har
de købt den gamle Brugs til nedrivning, så der ikke opstår noget der ligner
Finn´s Radio.
Flot.
Ejendommen overfor Brugsen er i gang med en renovering som forskønner,
ombygning af hus på Vævergade med ny tilbygning som ser flot ud.
Det gamle værksted næsten ved siden af er blevet revet ned og blevet renoveret. ”Hulen” har også fået lavet ny terrasse m.m. og ejendommen ved siden af
er også i gang med den store ombygning.
Gården ved stoppestedet på Barrit Langgade inden skolen er også solgt og nye
beboere ved at renovere.
Der kommer snart en renovering af Børnehaven hvor noget bliver revet ned og
andet bygget om.
Kroen og affald har jeg selv en holdning til, men det er ikke positivt så intet om
den.
På venstre og højre side ned mod Præstegården er flere også i gang eller er
færdig med renoveringer/tilbygninger.
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Der er nok nogen jeg har glemt, men dette var bare hvad man ser hvis man
kommer til Barrit udefra. Det går faktisk godt og ligge tiden på boliger til salg
er ikke større i Barrit end mange andre byer.
Vi arbejder på om det er muligt at få lavet en pæn montra ved indkørslen til
Barrit hvor ejendomsmæglerne kunne samle deres huse til salg, så måske knap
så mange til salg skilte står langs Barrit Langgade.
Udefrakommende tror hele Barrit er til salg, men skiltene bliver jo flyttet, som
husene bliver solgt, men det er ikke sikkert de kan huske det fra sidste gang de
kørte aftentur gennem Barrit.
Alt dette viser jo, at mange vil Barrit, for det er jo ikke kreditforeninger og
banker, der opfordre os til at købe og vedligeholde i Barrit.
Det går godt for byens erhvervsliv, og det skal vi have til at smitte mere af på,
at få nye tilflyttere med børn til byen.
Hvorfor tror jeg på det går frem i Barrit
Man kan købe hus til ½ pris i Barrit (hvis det er kr. 7-800.000 der ikke skal
forrentes og betales afdrage på hjælper det da gevaldigt).
Ejendomsskatten er mindre.
Den ene forældre kan evt. arbejde mindre mens børnene går i skole og dermed
få en mindre stresset hverdag. En lille skole hvor lærer, forældre og børn har et
bedre kendskab til hinanden, må give mere ro og overskud.
Biler er blevet billigere og kører længere på literen så omkostninger til kørsel
til arbejde bliver mindre, for os som bor i ”Vandkants-Danmark”. Og lige
netop det at bo i Vandkants-Danmark er jo også et af de største Plusser ved at
være flyttet til Barrit. Skov og strand ligger lige udenfor døren, og man kan gå,
løbe, cykle og ride i naturen, hører fuglene synger og se rådyr og fasaner på
marken, en enkelt grævling har vi også haft besøg af. Naturen omkring os
findes der ikke meget bedre.
Måske er det ”helsetosser” vi skal se som målgruppe?
Vi mistede en brugs, og det må være fordi, vi ikke støttede nok op den. Det må
bare ikke ske for vores skole.
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Hvis der er nogen, også på virksomhederne som har gode ideer til, hvad vi kan
gøre for at få nye børnefamilier til Barrit er de velkommen til at kontakte Jan
Petersen på 26802234 eller maile på jpkp@petersen.mail.dk
Nye og kommende tilflytter kan også henvende sig, så vil vi prøve at tage godt
imod som vi selv er blevet.
Vi har i Barrit Lokalråd talt om at der mangler nye huse til leje i Barrit, da de
ældreboliger der er, nok er for små og de kan heller ikke lejes ud. Unge børnefamilier skal bruge lidt mere plads.
På Barrit Langgade, er der mange velholdte huse og flotte haver og der
selvfølgeligt også nogle, der har svært ved at overkomme haven, af den ene
eller anden grund. Vi talt om, at vi måske kunne få nogle unge fra
Idrætsforeningen til at hjælpe for et mindre beløb, som så kunne gå til
Idrætsforeningen, ligesom når der laves andre aktiviteter for at samle penge
ind.
Nu er ideen videregivet, så hvis dette har interesse samler jeg gerne sammen og
prøver at kontakte idrætsforeningen.
Vi ser ikke mange ulemper ved at bo i Barrit
____________________________________________________________________________________________

Barrit & Omegns Callanetics

Vi tilbyder vinterens motion fra d. 8. september 2014 til d. 30. marts 2015.
Rolig, effektiv motionsform for alle aldersgrupper. Mandag kl. 18-19 i Barrit
Sognegård. Træning for hele sæsonen 300,00 kr. Første trænings-gang er
uforpligtende.
Vel mødt
Line Lauvring Jørgensen - formand
15
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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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Fællesspisning i Barrit
Fredag d. 10. oktober kl. 18 – Barrit Sognegård
Det er os en fornøjelse at invitere til fællesspisning igen i år.
Husk kryds i kalenderen! Nærmer information følger.
Med venlig hilsen Fællesspisningsudvalget.
__________________________________________________________
Sommerhilsen fra U8 Fodbold drengene
Kære Sascha Møller Mikkelsen og Anja Lindholm Nielsen
Tusinde tak for træningen lige siden vi startede som helt små. I har været
fantastiske!
Stor tak til Avidenz A/S også for vores flotte træningsdragter, se selv:

Med venlig hilsen
Benjamin (ikke på billede), Kasper, Mads, Asmus, Rasmus, Aksel, Tobias,
Anton og Emil, samt nye trænere Carsten & Jens Erik
17
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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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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:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
Tlf.: 2025 8720
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:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
Tlf.: 2025 8720
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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August og september 2014 i Barrit og Vrigsted
sogne
Søndag den 17. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 24. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai) – musikalsk gudstjeneste
Søndag den 31. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 7. september kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai)
Søndag den 14. september kl. 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai) – høstegudstjeneste, Vor Frelsers
Kirkes ungdomskor "Cantica” synger
Søndag den 21. september kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai) – børne-høstgudstjeneste
Søndag den 28. september kl. 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Christian Schiang)
Søndag den 5. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke (Rikke Mai) – Barrit og Vrigsted kirkers kor
medvirker
Søndag den 12. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke (Rikke Mai)
Kirkebil
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27
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Menighedsrådsmøder:
Barrit: Onsdag den 27. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Vrigsted: Tirsdag den 26. august kl. 9.00 i konfirmandstuen.

Barrit og Vrigsted Kirkers voksenkor
Efterårs sæsonen begynder lørdag d. 23. august kl. 12. Vi mødes i BKI og
spiser sammen hvorefter vi øver og synger sammen til kl. 16.
Efterfølgende øver vi torsdage kl. 19-21.30 i ulige uger. Koret er åbent for nye
medlemmer, så hvis du har lyst til at synge i kor, så mød op d. 23. august.
Repertoiret er primært rytmisk musik og du behøver ikke kunne læse noder, da
det meste læres udenad.
Vi ses!
- Kristian

Barrit og Vrigsted Kirkers børnekor
I år øver børnekoret i Barrit Kirke hver mandag kl. 14.30-16. Første øve gang
bliver mandag d. 25. august og alle børn, der er fyldt 8 år, er velkomne!
Vi ses!
- Kristian
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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 20. august

Onsdag den 10. september

Onsdag den 27. august

Onsdag den 17. september

Onsdag den 3. september

Onsdag den 24. september

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail
rm@km.dk
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke den 14. september

Ved gudstjenesten synger Vor Frelsers Kirkes ungdomskor "Cantica" under
ledelse af organist Kevin Laplante. Koret synger et klassisk repertoire med
værker af bl.a. Benjamin Britten.
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Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 21. september
Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars
(Stevnsvej 7) hvor vi griller pølser og drikker sodavand.

Indskrivningsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 5. oktober
Søndag den 5. oktober er der indskrivningsgudstjeneste for de kommende
konfirmander i Barrit Kirke klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der et kort
informationsmøde i kirken for konfirmander og forældre.
Konfirmationsforberedelsen begynder efter efterårsferien. Der bliver sendt
breve ud til konfirmanderne.
Gudstjenesten er naturligvis offentlig som altid.
Til orientering kommer konfirmationsforberedelsen efter aftale med
Juelsminde Skole til at ligge på følgende tidspunkter
 fra uge 43 og frem til skolernes juleferie: onsdag kl. 08.00-09.30
 fra uge 8 og frem til konfirmationsdagen: onsdag ca. kl. 14.00-16.00
 første fredag i november kl. 08.00-14.00
 første fredag i marts kl. 08.00-14.00
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Kvindeegen/Grundlovsegen i Over Barrit
Der står et egetræ ved børnehaven i Over Barrit. Den 5. juni 2015 (næste år!) er
det 100 år siden, træet blev plantet. Historier og billeder efterlader ingen tvivl
om, at træet blev plantet i forbindelse med grundlovsændringen i 1915 – den
grundlovsændring, der gav valgret og valgbarhed for kvinder til folketinget –
og dengang også landstinget.
Danmarks grundlov fra 1849 var kun delvist demokratisk, idet store grupper af
befolkningen blev efterladt uden valgret. De blev populært kaldt ”de 5 f’er”:
Fruentimmere(kvinder), folkehold(tjenestefolk), fattige(folk, der modtog støtte
fra fattigvæsenet), forbrydere(folk der var dømt for en kriminel handling) og
fjolser(intelligenshandicappede). I 1915 gjorde folketing og landsting i enighed
op med ”det første f” og gav kvinderne valgret. Der var altså ingen
folkeafstemning! Med enighed havde folketing og landsting denne mulighed
for at foretage ændringer i selve grundlaget for rigets ledelse.
Allerede fra slutningen af 1800-tallet var der et stigende pres fra
kvindeorganisationer og demokratisk sindede politikere for at give kvinderne
politisk indflydelse – de udgjorde trods alt halvdelen af befolkningen. Presset
havde givet resultat i form af valgret og valgbarhed for kvinderne til
sognerådene i 1908. I 1915 faldt så den sidste lovmæssige bastion for
kvindernes deltagelse i det offentlige politiske liv. Det blev fejret med
plantning af egetræer i 100-vis af lokalsamfund rundt omkring i landet – og
altså også i Barrit.
Men dér stopper den lokale historie! Så vidt vi ved, har vi ingen optegnelser i
arkivet om begivenheden, og de mennesker, der ville kunne fortælle om
plantningen, er for længst døde, og har tilsyneladende glemt at
fortælle/nedskrive erindringer om dagen til deres børn. Hvem traf
beslutningen? Hvem gjorde forarbejdet? Hvem gravede hullet? Hvem holdt
talen? Hvorfor blev der ikke sat nogen sten ved træet for at minde om denne
milepæl i udviklingen af landets demokrati?
Andre steder i landet var det repræsentanter for Dansk Kvindesamfund, den
lokale husmoderforening eller lokalafdelingen af Landsforbundet for Kvinders
Valgret, der tog initiativ til den lokale højtideligholdelse af begivenheden. Det
var lokale kvinder, der stod frem og gav udtryk for taknemmelighed overfor de
folkevalgte mænd eller sejrsfølelse over systemet – alt afhængigt af deres
politiske ståsted. Hvem sagde hvad i Barrit??
Hvem var de lokale initiativtagere??? Der var tilsyneladende ingen aktive
kvindeorganisationer i Barrit-Vrigsted på det tidspunkt. Fra arkivets side har vi
tjekket sognerådets protokol for perioden. Der er ikke noteret noget, så det var
heller ikke mændene i sognerådet, der fandt dagen værd at markere.
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Det med kvinder og politik havde også lange udsigter i Barrit-Vrigsted
Kommune: Tilsyneladende nåede sognerådet ikke at få et eneste kvindeligt
medlem inden nedlæggelsen og dannelsen af Juelsminde Kommune i 1970. Vi
har lister over de valgte til sognerådet 1930-1970. Der er kun mænd!
Socialdemokratiet i Barrit-Vrigsted oprettede et kvindeudvalg med egen
bestyrelse omkring 1950; men vi har et ældre foto af socialdemokratiets
bestyrelse, hvor der er en ukendt kvinde med.
Men nogen har gjort noget, der står jo et træ! Vi ved, at Fiskestine, som fraskilt
kone, selvstændig erhvervsdrivende (salg af fisk, kartoffelmelsfremstilling,
klog kone m.v.) mor og plejemor også var medlem af Danske Kvinders
Forsvarsforening, som må betegnes som en konservativ national politisk
forening; men Fiskestine døde i 1912, 3 år før kvinderne fik valgret, og
grundlovsegen blev plantet. Fandtes der andre kvinder i Barrit-Vrigsted på det
tidspunkt?
Vi er i den lokalhistoriske forening ikke helt færdige med at tjekke alle kilder –
om der er mere at fortælle, end at der står en grundlovseg fra 1915 i Barrit.
Sammen med Lokalrådet er vi i lokalarkivet ved forberede formidling af
historierne om en række lokale kulturarvspunkter. Historier, der bliver
tilgængelige ved indscanning af en QR-kode på stedet. Der vil komme til at stå
en pæl med en QR-kode ved Grundlovsegen. Glud Museum vil fremstille
koden, hoste hjemmesiden, sætte koden på en pæl, der bliver knaldet i jorden
på et eller andet tidspunkt – lidt fantasiløst, men bedre end ingenting.
Skal der ske mere ved Kvindegen/Grundlovsegen – evt. d. 5. juni 2015???
Karsten Bjerreskov, formand for Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
P.S. Hvis nogen skulle ligge inde
med arkivalier, billeder eller viden,
der belyser begivenheden med
Kvindeegens/Grundlovsegens
plantning er vi selvfølgelig meget
interesserede i at modtage/låne det.
Grundlovsegen og afholdshjemmet,
ca. 1940.
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Barrit Senior Damer

Barrit Senior Damer har i foråret fået nyt spillertøj, som er sponsoreret af
Carlsberg Sport og Idrætsforeningen. Stor tak til Barrit GIF!
Holdet har haft en rigtig god sæson, som er endt med en 2. plads. Der er
desuden kommet en masse nye spillere til og holdet har sammen haft flere
sociale arrangementer i løbet af året; heriblandt avisuddeling for at tjene penge,
tur til Århus og sommerafslutning.
Der er stadig plads til flere piger på 16 år og opefter, som har lyst til at spille
fodbold og hygge sammen. Hvis det lyder som noget for dig, mødes vi tirsdag
og torsdag klokken 18-19. Første træning efter ferien er tirsdag uge 33.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte træner Sabine Dahm på telefon 26 70
25 87.

Snullik’s Data

Alt indenfor tryksager

Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby
27
. www.snulliksdata.dk
Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mail@snulliksdata.dk
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

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

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

MASKINFABRIKKEN
Dit lokale trykkeri
tilbyderKLAKRING ApS

HACO
Her
er
plads til
din
annonce

Barrit Langgade 97 . 7150 Barrit
v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen
Telf. 75 69 17 33 . Fax 75 69 13 10
Alt i digitaltryk og offsettryk
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
Fabrikation af røggas- og materialespjæld
Dekorering af bilersamt
og vinduer
RENOVERING
flanger efter opgave
VINDUER & DØRE
Fotoplot
! Klippeopgaver
..... 3000 x 20 mm
! CNCALT
Karruseldrejebænk
I TAGARBEJDE
! Stanseopgaver .................. 160 T
m/roterende værktøj... ø2000 mm
Fakkegravvej 23 . 7140
Stouby
! CNC-drejning
.. ø600 x 1200 mm
! Karruseldrejebænk
.... ø2500
mm
Fotografering
! CNC-bearbejdningscenter
! CNC-drejning ... ø600 x 1200 mm
Tlf. 75 89 70 72
m/paletteveksler .. 600 x 400 mm
! CNC Karruseldrejebænk
Skilte
Mads mobil:
22 38
34 44 mm
! CNC-borearbejde:
m/roterende
værktøj
.. ø4000
Nikolaj
mobil:
22
38
49
49
Flager/rondeller ......... ø4200 mm
! Certifikatsvejsere ...... EN 287/288
Indhent
uforbindende
tilbud
Y/X
...................
2300 x 8000
mm
Sort ........................... martr.gr. 01
! CNC KarruselRustfri ....................... martr.gr. 11
drejebænk ................. ø1600 mm
! Konstruktionsopgaver
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence
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Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8
i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til slagteren i Super
Brugsen Juelsminde, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på
vinderen bringes i næste nummer.
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Badmintonsæsonen for ungdom starter til september
– kom og vær med!
Nu er det lige straks tid til endnu en sjov, spændende og lærerig sæson med
badminton for alle børn og unge mellem 7 og 18 år.
Træningen foregår tirsdage kl. 17.00-19.00 og første træning er tirsdag d. 2.
september. Den første måned vil der være fælles træning kl. 17.00-19.00, men
herefter vil træningen blive opdelt, således at de yngste træner kl. 17.00-18.00,
og de ældste træner kl. 18.00-19.00.
I år vil der ligesom den seneste sæson være mulighed for at deltage i både
holdturnering, stævner og mesterskaber.
Vi glæder os til at se både ”gamle” og nye spillere!
Martin og Hanne Kjerkegaard
_______________________________________________________________
Badminton
Tilmelding til den nye sæson 01.09.2014–31.03.2015 finder sted for voksne
torsdag den 21. august kl. 19.00 i BKI. Vi har følgende træningstimer:
Mandag kl. 19–20, 20–21 og 21–22
Tirsdag kl. 19–20
Onsdag kl. 19–20
Torsdag kl. 18–19 og 19–20
Fredag kl. 16–17 og 17–18
Børnene træner tirsdag kl. 17–19. Start og tilmelding tirsdag den 2. september
kl 17.00, ekstra træningstid for børn uden instruktør er torsdag kl 16–17.
Instruktør: Hanne og Martin
Kontingent: kr. 450,00, hvis du dyrker anden sport i vinterhalvåret er kontingent for anden aktivitet kr. 200,00.
Familie badminton fredag eftermiddag kr. 850,00 pr. bane.
Badmintonudvalget/Hanne og Ingrid
31
31

Fodboldstider udendørs.
Sæson 2014/2015.
Række
Træningstid
Træner
Tlf.
0-1 Kl.
Sabine Dahm
26 70 25 87
2 Kl.
Carsten Christiansen
40 88 09 18
2 Kl.
Jens Erik Iversen
61 62 12 50
3-4 Kl.
Michael Bruun
41 15 28 20
3-4 Kl.
Jens Pedersen
25 13 94 31
Senior Damer
Sabine Dahm
26 70 25 87
Old Boys
Palle Friis
51 26 72 52
Alle holdne starter træningen, når skolen starter
Træningstider kan oplyses af træneren.
Kampfordeler:
Sascha Mikkelsen
20681833
Sascha.moller@mail.dk

Multi Idræt
Sæson 2014/2015
Så er der igen ved at være tid til lidt forskelligt motion for alle.
Som noget nyt i år prøver vi med Børne og Kvinde Multi Idræt.
Håber at der er masser af dem i vores by.
Årgang
Børn
Ung/Kvinder
Mænd

Opstart
22. sept
23. sept
25. sept

Træningstid
Mandag Kl. 16
Tirsdag Kl. 20
Torsdag. Kl. 20
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Instruktør
Sascha
Anne Sophie
Mads

Tlf.
20 68 18 33
61 60 50 02

Volleyball i Barrit
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball. Vi starter i år træningen
onsdag d. 3. september kl. 20.00. Træningen foregår hver onsdag fra kl. 20.00
til kl. 22.00.
Vi lægger niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi både laver tekniske
øvelser og spiller kampe, men det er også vigtigt, at der er tid til det sociale.
I sidste sæson var vi otte spillere igennem hele sæsonen. Det lykkedes for os at
gennemføre træningen, men vi vil gerne være endnu flere. Så hvis du har en
volleyball spiller i maven, så kom og vær med.
Vi har i flere år haft succes med at lave en træning, som er så alsidig, at både
nye og erfarne spillere, samt unge og ældre uanset køn kan deltage.
Torben H. Hansen
_______________________________________________________________
Frivillig voksen til badmintonafdelingen søges
Barrit GIF’s ungdomsbadmintonspillere træner en time hver tirsdag i den
kommende sæson. Ud over den ugentlige træningstime vil vi rigtig gerne give
badmintonspillerne mulighed for at spille frit spil en gang om ugen.
Vi har fået tildelt en time i hallen torsdage kl.16.00-17.00, men vi mangler en
voksen person, som vil være hos dem denne time gennem hele sæsonen, som
strækker sig fra september og til og med marts. Det er ikke et krav, at du er
badmintontræner eller for den sags skyld spiller badminton. Det vigtigste er, at
du har lyst til at bruge en time om ugen af din fritid sammen med nogle dejlige
børn og unge mellem 7-16 år, som er vilde med at spille badminton.
Hvis du har lyst til at være med til at give vores badmintonspillere endnu flere
gode oplevelser med badminton om torsdagen i den kommende sæson, eller
hvis du har spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på tlf. 24 48 64 23.
Vi håber på at høre fra dig!
Martin og Hanne Kjerkegaard
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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

HUSK

Murer- og betonarbejde

Carl Rasmussen

Registreret firma til montering af

samler

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

stadigvæk

Per Z. Jensen

skrot ind.

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit
Tlf. 75 69 15 62

Tlf.: 75691009

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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Hærværk…….
Da der har været hærværk oppe i Tennisafdelingens klubhus, vil jeg gerne
opfordre forældrene til de unge mennesker, der har gjort dette til, at snakke
med dem om, at det ikke kan være rigtigt, at klubben ikke kan have noget i
fred.
Der er blevet ødelagt to tagplader, hvor det regner ind i huset. Det ene hul er så
stort, at der næsten kan komme en igennem det. Der var også kørt crosser på
petanque banen. Der var store spor efter scooteren og der lå masser af tomme
øl flasker på banen.
Man skal tænke på, at det er frivillige, der går og holder det hele i orden og der
er kun klubben til at betale skaderne. Så min bøn er, om de unge der har lavet
dette ikke godt vil lade være med at gøre det igen.

Med venlig hilsen
Jørgen Mikkelsen
Formand BGIF.
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Gymnastik – Gymnastik – Gymnastik – Gymnastik – Gymnastik
Så har vi gymnastik opstart igen i BGIF. Gymnastikken i Barrit Starter op i uge
36, den 1. september og frem til og med den 31. marts 2015.
Doras damer starter dog først i uge 37, onsdag d. 10.09.2014 kl. 09.30-10.30 i
Hallen.
Kom og vær med i fællesskabet, alle kan være med, det er bestemt ikke kedeligt. Vi motionerer med forskellige redskaber, bolde, tøndebånd, stepbræt,
håndklæder og får pulsen op, laver små serier og hvad vi ellers kan finde på.
Vi slutter dagen med at synge i mødelokalet. Jeg glæder mig til at se kendte og
nye ansigter.
Rytme Holdet bliver mandage kl 17.00-18.00 i Hallen, og er for alle i 1. til og
med 5. klasse. Første gang er mandag den 1. september.
Det er igen i år Stine, Maria og Anne Sophie, der står for holdet og de lover,
det bliver ligeså sjovt og spændende som sidste sæson, om ikke bedre ;-)
Rope Skipping med Tove og Pia, det for vilde sjippe show og en masse sjov
og ballade. Kom og vær med, hvis du har lyst til en sportsgren, der ikke er
mange andre steder i kommunen. Du skal gå i 3. klasse og op efter og være
glad for at sjippe. De øver hver tirsdag i Sognegården kl. 17.00-18.00
Forældre/barn, er for børn i alderen 1-4 år. Bemærk at alderen er sat op! Man
kan godt gå i børnehave og stadig gerne vil have sin mor/far med til gymnastik.
Det er hver tirsdag i Gymnastiksalen kl. 16.00-16.45. Her er det også Helle,
Tina, Kristina Danina og Rikke, der er instruktører.
Turbofræs for store børn i børnehaven 3-6 år, man skal kunne komme til
turbofræs uden sin mor/far. Turbofræs er i Gymnastiksalen, og det er hver
tirsdag kl 17.00-17.45. Ligesom sidst er det Helle, Tina, Kristina Danina og
Rikke.
Husk at komme til gymnastik, så vi kan holde fast i denne gode tradition.
Eventuelle spørgsmål til Gitte Hansen på tlf. 22 61 18 60.
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Barrit Vrigsted Seniorer – Aktiviteter 2. halvår 2014
Efterårsudflugt onsdag d. 27. august. Turen går til Dybbøl Mølle og Dybbøl
Skanser. Start fra P-pladsen bag ”brugsen” kl. 08.00 med opsamling ved BKI
08.10.
Vi serverer en kop formiddagskaffe undervejs. Middag og eftermiddagskaffe.
Pris kr. 350 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 400.
Tilmelding til Annelise 52 38 00 23 eller Vera 23 47 17 19.
Onsdag d. 24. september kl. 14-16 i BKI.
Demonstration af el-scootere.
Der serveres eftermiddagskaffe. Arrangementet er gratis.
Bankospil søndag d. 02. november kl. 14. i Sognegården
Juleafslutning onsdag d. 17. december kl. 14 i BKI
Vi spiller petanque hver fredag 09.30-11.30 på banen bag sportspladsen.
Kom og vær med.
Hvis du ikke selv har kugler, kan du låne, indtil du finder ud af, om du vil blive
ved med at hygge dig med os.
Med venlig hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer
___________________________________________________________
Kortspil i BKI
Kortspillerne i Barrit har opstart:
Mandag den 1. september kl. 19.00 – 22.30 i BKI
Vi glæder os til at se nye som gamle spillere.
Kontakt Palle 7569 1107 ved spørgsmål.
Kortspillerne/Barrit GIF
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Planternes Dag 2014 .
Søndag den 28. september, fra kl.10-17 inviterer Glud Museum og en række
østjyske havekredse for 4 gang, til Planternes Dag.
Der vil være et stort udbud af boder, hvor du bl.a. finder georginer, engelske
roser, klematis, orkideer, stauder samt et hav af spændende andre planter,
buske og træer. Besøg også de spændende boder med bøger, krydderurter og
urteteer. Find tilbehør til haven som sten, fuglekasser, keramik, krukker og
vand i haven. Mød ligeledes Dansk Fuchsia Forening,
Dansk Pelargonie Selskab, Dansk Pæon Selskab, os fra
haveselskabet og meget mere.
Vi håber at kunne byde på en særlig afdeling for biavleren,
en afdeling for børneaktiviteter samt et udvalg af maskiner
og redskaber til haven.
Museet bygninger er levendegjort med arbejdende
værksteder, hvor man kan møde stenhuggeren, smeden i den gamle smedje
eller trædrejeren i den gamle gård. Museets øvrige arbejdende værksteder
arbejder med vævning, træskæreri, husflid og håndværk.
Der er også mulighed for havevandring på museet i Marthas have, en
husmandshave anno 1900 - Landkøkkenhaven – en krigskøkkenhave anno
1942 samt Historiens Køkken, hvor der vil være mulighed for at smage på
historien, når der tændes op i det gamle brændekomfur og serveres
smagsprøver fra det jyske landkøkken de seneste 300 år.
Museets café er åben med tilbud om hjemmelavet til frokost og
eftermiddagskaffe. En rigtig hyggelig dag, hvor der er rig mulighed for at få
gode planter, til billige penge.
Lyst til at udstille?
Som udstiller kan du vælge mellem tre bodtyper (små indendørs, mindre
udendørs og store udendørs). Deltagelse er gratis, og museet byder på gratis
morgenkaffe og frokost til udstillerne.
Vil du vide mere eller evt. tilmelde så kontakt Hanne Darling på
hanne@gludmuseum.dk eller tlf. 28 91 23 16.
Adgang til museet er kr. 40 pr. voksen over 18 år.
Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit 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
Maria Møberg
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
60 62 21 34
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

Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00

Tryk: Snullik’s
40Data, tlf. 27517078

