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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 30.05.2016
UDKOMMER UGE 24
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
tlf. 22 95 66 96
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11
tlf. 20 87 38 58
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151
tlf. 30 13 25 17
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 maj. 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
Vi har i dette blad et indlæg, der handler om den allerførste udgave af det, der
dengang hed Sports Nyt og udkom i april 1983 og historien bag opstarten. Der
er også lavet en kopi af forsiden af det allerførste blad. Indlægget er skrevet af
Erland Rasmussen, der var med til at starte bladet op. Det første blad var på 20
sider, hvor vi i dag har et gennemsnit på 36 sider.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der viser, hvordan det så ud, da
arbejdet med at anlægge den nye multibane på Barrit Stadion var i fuld gang.
Billedet er taget af Jacob Wiese, Dansk Dronefoto.
Det lille billede er også taget i forbindelse med den nye multibane, hvor formanden for Barrit GIF, Jørgen Mikkelsen, tager det første spadestik. Heldigvis blev spaden senere skiftet ud med flere og større gravemaskiner. Billedet
er taget af Mads Påske.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Mikael Jakobsen, der blandt
andet er tidligere formand for Barrit Vrigsted Nyt og centerleder i BKI. Vi har
endnu ikke lavet en aftale med en skribent af Den Positive Vinkel til næste
nummer, men vi har heldigvis rigtig mange gode kandidater.
Hvis du kunne tænke dig at skrive Den Positive Vinkel, så kontakt os på mail.
Eneste krav til den er, at den skal omhandle noget positivt og fylder en side,
resten af indholdet er op til skribenten…
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde blev Marianne
Søndergaard. Hun blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige
besvarelser, som vi har modtaget. Det rigtige var naturligvis: Hejreagervej. Vi
har endnu en konkurrence i dette blad og det er en god gammel kending, en
soduko konkurrence. Vinderen kan se frem til at modtage et gavekort på
200,00 kr. til Spar i Hornsyld.
Dette blad er faktisk også en form for første udgave. Det er første gang, at bladet udkommer i starten af maj måned i stedet for sidst i april.
God fornøjelse!
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Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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Vrigsted Lokalråd
Borger Budget 2016 – Sundhedsfremme
Den 14. marts var der fællesspisning og
afstemning på Vrigstedhus.
I år bliver der arbejdet med 3 projekter i
sognet:
1. Hjertestarter og førstehjælp

(tovholdere: Malene Hollbaum & Tove Nielsen)

2. Aktivitetsområde bag Vrigstedhus
(tovholder: Carsten Christiansen)

3. Krolf-bane

(tovholder: Kaj Poulsen)

Vi vil løbende holde jer orienteret om,
hvordan de tre projekter skrider frem.

Petanque
Vi er startet på en ny sæson, og vi spiller
søndag eftermiddage fra kl. 14 i ulige uger.
Mød op til et par hyggelige timer med et
spil petanque eller to - ingen tilmelding.
Alle kan være med og vi har ’udstyret’ i
orden!

På gensyn
Vrigsted Lokalråd
fmd. Carsten Schiller
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Onsdag d. 16. marts havde Barrit-Vrigsted Seniorer generalforsamling i BKI.
Bent Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen
lovlig.
I sin beretning omtalte formanden samarbejdet med hovedorganisationen og
kreds Østjylland, som vi hører til. Formanden gennemgik det forgangne år med
diverse aktiviteter og beskrev de arrangementer, der er sat på programmet i
2016. Endelig takkede hun Kaj Laursen, som ønskede at træde ud, for hans tid i
bestyrelsen.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Valg til ny bestyrelse blev genvalg af Vera Hammervig og Annelise Dam,
medens Laila Winther og Poul Christensen blev nyvalgt idet Inga Christensen
ikke ønskede at genopstille. Til suppleant genvalgtes Grethe Bækgaard og til
revisor genvalgtes Frank Bækgaard. Revisorsuppleant blev genvalg til Ejvind
Rasmussen.
Under punktet Eventuelt var der intet.
Tøjdemonstration og Tøjsalg torsdag d. 14. april i BKI blev en succes lige
som sidste år. Der blev hygget og set på tøj og også købt forårs- og sommerbeklædning. Så der bliver måske en gentagelse.
Onsdag d. 25. maj er der bustur
Vi kører kl. 08.20 fra Barrit Langgade 168 (biler kan parkeres i gården hos Kaj
og Lis) med opsamling ved Koksvang og afgang fra BKI kl 08.30. Vi kører via
Frederiks, hvor vi ser kirken, til Grønhøj Kro, hvor vi skal se Morten Korchmuseet og udstillingen om kartoffeltyskerne. Vi spiser vores middag i kroen og
kører derefter til Mønsted Kalkgruber, hvor vi bliver kørt med tog ind i
gruberne. Husk en ekstra trøje, der er koldt i gruberne. Inden vi kører retur
til Barrit, drikker vi eftermiddagskaffe i den lille cafe. Vi er hjemme ca. 17.30.
Prisen er 350,- kr. for medlemmer og 400,- for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 18. maj til Annelise Dam 5238 0023 eller Vera Hammervig
2347 1719.
Vel mødt.
Barrit Vrigsted Seniorer – Bestyrelsen
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Lad Nybolig i Hornsyld eller
Juelsminde klare dit boligsalg.
Går du med salgstanker, så tag fat på
os. Så kigger vi gerne forbi og laver en
gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Her kan du høre om dine muligheder,
og vi kan høre om dine ønsker og tanker i forbindelse med salget.

Ring til Nybolig Hornsyld på 7568 7655 og Nybolig Juelsminde på 7569 4515

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78
Mail: mail@snulliksdata.dk
www.snulliksdata.dk
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Alt indenfor
tryksager

Det startede altså i 1983 – vistnok.
I forbindelse med hendes arbejde, talte jeg med Yvonne Hermansen, og hun
fortalte, at dette blad, Barrit Vrigsted Nyt er omkring 25 gammelt. Men det
startede på en måde allerede i 1983. Jeg lovede hende at skrive om, hvordan
det begyndte.
Altså, jeg kan ikke svare på, om Barrit Gymnastik og Idrætsforenings
”SportsNyt” var nedlagt i nogle år, men kolofonen i det nuværende blad ligner
den, som stod på side 4 i den allerførste udgave, så en vis fortsættelse må der
have været.
Eftersom Bjerre IF havde et blad, skrevet og udgivet af Tommy Poulsen fra
Horsens Folkeblad, måtte vi da også have et i Barrit GIF. Og hvis nogen af jer
kender Svend Erik Jensen, ”Svisser”, ved I, at der ikke er langt fra ord til
handling. Der blevet givet grønt lys fra bestyrelsen med Jens E. Johansen i
spidsen og Svend Erik gik i gang med, at sælge annoncer. Det gjorde han så
godt, at vi nu kunne lave en redaktion og komme i gang.
Vi fik indkøbt et kamera og en skrivemaskine og gik så gang. Skrivemaskinen
var det absolut nyeste der fandtes i 1983. Elektrisk med skrivehjul og et lille
display, hvor man kunne læse hvad man havde skrevet. Den var, i modsætning
til almindelige skrivemaskiner, i stand til at lave en lige højre margen.
Trykningen foregik hos en lille trykker i udkanten af Bjerre, SR Design. Da
han gik konkurs, flyttede trykningen til Juelsminde Bogtryk, lidt dyrere men
noget nemmere.
Første nummer udkom i april 1983. Indholdet bestod blandt andet af en
velkomst til bladet skrevet af formand Jens E. Johansen, omtale af den store
gymnastikopvisning, oplysning om pinsefesten, ”Det sker på stadion”,
holdbilleder og kamprapporter.
Dengang i 1983, var idrætsforeningerne rigtig store. Alene det, at der i Barrit
var 3-4 seniorhold i fodbold, damefodbold, ungdomsfodbold i næsten alle
rækker, håndbold for herrer og damer og børn, badminton og om vinteren
mange gymnastikhold, fortæller om en tid før internet og kabel TV.
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Bladet udkom 10 gange om året og det var et evigt bøvl, at holde deadline.
Alene det, at få billeder klar tog mindst en uge og da alle billeder lå på samme
film kunne redaktionen først gå i gang når filmen var fremkaldt, og vi kunne
se, hvor gode billederne var. Alligevel lykkedes det at få bladet ud hver gang,
og som jeg husker det blev det flittig læst, ligesom jeg oplever at Barrit
Vrigsted Nyt bliver det i dag. Jeg er sikker på et skrift som dette, er med til at
opretholde et fællesskab i en tid, hvor næsten al udvikling flytter til de større
bysamfund.
Erland Rasmussen
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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 Spar i Hornsyld,
blandt alle der har indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i
næste nummer.
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

Her
erLyse Hansen
v/ Mads & Nikolaj
plads til
NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
din
RENOVERING
VINDUER
& DØRE
annonce
ALT I TAGARBEJDE

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 38 49 49

Indhent uforbindende tilbud
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
38

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
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Gymnastikopvisning i Barrit GIF
En dejlig søndag eftermiddag, mens solen skinnede og fuglene var begyndt at
synge foråret ind; havde vi gymnastikopvisning i Barrit GIF.
Alle gymnaster og instruktører havde glædet sig i lang tid til at vise hvad de
havde øvet sig på i løbet af vinteren.
Da fanen var båret ind til klap og små smil, selv om indmarchmusikken havde
bestemt sig for at stoppe midt i det hele, var gymnasterne klar, og først hold
var:
Forælder/barn holdet. De søde små løb rundt og viste alle hvor meget de
kunne, og hvor meget de turde. De charmerede alle på tilskuerrækkerne med
deres små hop og spring, og egne meninger om hvor de skulle løbe hen.
Rope skipping var næste hold på gulvet, og i år har Tove og Pia fået nye børn
med, de havde sammensat et flot program, hvor de mixede begynder og øvede
piger, så det kom til at se legende let ud. Det er altid imponerende at se ”sjippepigerne” vise deres evner.
Doras damer der også kalder sig senior damer, var i repræsenteret med ca. 20
damer ud af 40 – et flot og fin opvisning der viser at det er både sjovt og godt
at dyrke motion, selvom man er blevet voksen. Det er dejligt at Dora kan få
sine gymnaster med til opvisningen, det er vi glade for i BGIF.
Drenge spring er et helt nyt hold som vi har store forventninger til. Det er godt
at se hvor gode drengene (og Astrid) er blevet på blot en sæson. Vi håber at
Tobias, Marcus og Caroline fortsætter med det hold næste år.
Årets leder:
Mads Påske – vi ønsker tillykke med den velfortjente titel.
Mads blev valgt da han involvere sig rigtig meget i det som Idrætsforeningen
sætter i gang. Han er en rigtig stor hjælp med Multibanen som vi er i gang med
at lave. Han bakker altid op om tingene.
Juelsminde Shotokan karate er vores faste gæstehold. Det er imponerende at se
den kropskontrol de har, selv fra de helt små elever til dem med de brune og
sorte bælter. Tak fordi I kommer og vise os hvad I arbejder med.
13
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Turbofræs – så kommer der fart over feltet, når de kommer på gulvet. De viser
os at de tør en masse ting, og bruger en masse redskaber. Et rigtigt godt
grundlag for mere struktureret gymnastik når de bliver ældre. Godt at I
forældrene sender jeres børn afsted til den her slags gymnastik så tidligt, så
bliver børnene kendt med omgivelserne og grundøvelserne.
Pigerytme holdt, som er vores mindst hold, viste os alle at man godt kan have
det sjovt og lære noget selvom man ikke er så mange på holdet. De har i hvert
fald haft nogen gode timer sammen med deres instruktører kunne man se.
Dagen blev sluttet af med et kæmpe hold fra Bråskovgård Efterskole. De
stillede med over 100 elever, så der var fyldt i vores lille hal. Et super flot syn,
og noget flot gymnastik de kom og viste os. Tak til eleverne og lærerene fra
Bråskovgård Efterskole. Vi håber I vil komme igen en anden gang.
Den største tak skal lyde til alle gymnasterne og instruktørerne – uden dem var
der ingen opvisning. I BGIF håber vi der kommer rigtig mange gymnaster igen
til næste sæson, som begynder til september.
De bedste hilsner
Gitte Hansen/BGIF

..En aften om pilgrimsvandring.
Tirsdag d. 24. maj kl. 17.00 i Barrit kirkehus. Husk
tilmelding til aftensmad senest d. 22.5. til Flemming på sms
el. Ring 29842979 (se www.barrit-vrigstedkirker.dk eller
marts nummeret af BV-nyt side 9)
menighedsrådene
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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.: 2984 2979
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Organist:
Kristian Enevoldsen
Vangevej 24, 7150 Barrit
Tlf.: 20 95 20 96
Kirkeværge:
Poul Christensen
Høkervej 1b, 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.: 2496 1364
Kirkesanger:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
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.
15 15

Maj og juni i Barrit og Vrigsted sogne
Tirsdag den 3. maj klokken 9.00
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset
Tirsdag den 3. maj klokken 19.30
Højskolesang i Kirkehuset
Onsdag den 4. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Torsdag den 5. maj klokken 10.30 – Kristi Himmelfartsdag
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 8. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – der medvirker en ekstra musiker
Tirsdag den 10. maj klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Onsdag den 11. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 15. maj klokken 10.30 - Pinsedag
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – vi fejrer kirkens fødselsdag
Mandag den 16. maj klokken 10.30 – 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen
Søndag den 22. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Tirsdag den 24. maj klokken 17.00
Foredrag og pilgrimsvandring med præst Elisabeth Lidell
Søndag den 29. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker
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Søndag den 5. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – der medvirker en ekstra musiker.
Guldkonfirmation.
Søndag den 12. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Voksenkoret medvirker
Højskolesangaften i Barrit Kirkehus
Tirsdag d. 3. maj kl. 19.30. Ved klaveret er
Kristian Enevoldsen, der også vil fortælle lidt
om de sange, vi synger. Vi skal synge
forårssange, kærlighedssange, glade og triste
sange, nye og gamle sange og undervejs er der
naturligvis kaffe.

Guldkonfirmation – Barrit Kirke den 5. juni klokken 10.30

G
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For 50 år siden blev disse smukke unge mennesker konfirmeret i Barrit og
Vrigsted kirker. De inviteres derfor til at være med til gudstjenesten den 5. juni
og efterfølgende ”guldkonfirmationskaffe” i kirkehuset.
Pinsen er kirkens fødselsdag
Pinsedag
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Vrigsted Kirke søndag den 15. maj 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.
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 16. maj 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.
18
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Den positive vinkel
Først vil jeg tillade at præsentere mig selv: har været centerleder i BKI i over
10 år, været redaktør af BV-Nyt i mindst lige så mange år. Har 3 voksne sønner, som alle har dyrket idræt i BGIF og gået på Barrit Skole, samt en kone
som i 21 år var ansat i Børnehaven. Er hundeejer. Jeg startede Fredagsklubben
sammen med Brian Toftebjerg for, - ja jeg ved snart ikke for hvor mange år
siden. Så jeg har haft fingeren på Barrits puls i masser af år.
Stop mens legen er god…
Jeg valgte at stoppe i BV-Nyt, fordi jeg virkelig følte, at der trængte til nyt
blod. Det viste sig at være en klog beslutning, for den bestyrelse der overtog,
har gjort et mega arbejde og bragt bladet videre. Der er kommet farver på forsiden, masser af stof i bladet og sidst men ikke mindst en god økonomi. Så det
er med glæde, jeg læser bladet, - det er meget vigtigt, at der stadig er noget der
binder vores lokalområde sammen. Dette er et billede på, hvad der bl.a. skal
bringe vores landsbyliv videre: lad de unge komme til! DE KAN GODT, hvis
de altså får plads!
Innovation…
Normalt et udtryk vi hører om i medierne, når iværksættere finder en nye ide
og tjener 10 millioner kroner på et par år. Men i Barrit er der sandelig også sket
noget innovativt. Der er blevet lavet en multibane på Barrit Stadion. Og det er
IKKE en Barrit model, hvor der er klippet en hæl og hugget en tå: den er i orden og opført i en kvalitet, som er Gentofte Kommune værdig! Et projekt som
flere gange har givet mig tårer i øjnene. Nu er jeg ikke bange for at fremhæve
enkeltpersoner og det er engagement som Jørgen Mikkelsen har lagt for dagen,
er ganske enestående. Hvis der var en pris til byens borger, ville Jørgen være
en sikker vinder for mig.
Dyrevelfærd…
Der er sandelig også sket noget positivt for nogle af byens firbenede indbyggere! - Én ejendom er allerede revet ned i Barritskov. Nu er turen kommet til
den gamle købmandsbutik i Over Barrit og det er rotterne rigtig glade for! De
slipper nu for at bo i slumlignende forhold
19 og søger over til os som er naboer.
Vi har også lidt rod i udhusene og et par gamle murerbaljer liggende i baghaven, - men kan trods alt tilbyde langt bedre forhold!
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Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

HUSK

Murer- og betonarbejde

Karl Rasmus-

Registreret firma til montering af

sen samler

ISO-KÆRN
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stadigvæk
skrot ind.

Per Z. Jensen

Ring på tlf.:

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

75691009

Tlf. 75 69 15 62

20

Biltlf. 40 43 56 61
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Menneskets bedste ven, socialt samvær og efterladenskaber…
På en faglig tur til Sverige sidste efterår var der én ting som gjorde stort indtryk
på mig. I flere boligområder havde man med MEGET stor succes etableret
hundeluftningspladser. Pladserne var indhegnede så hundene kunne løbe løs og
lege med andre af kvarterets hunde, -og sidst MEN ikke mindst: ejerne kunne
sidde på en bænk og snakke sammen. På tværs af alder, køn og nationalitet.
Nogle af pladserne var indrettet mere fancy end andre, - med agility forhindringer og forskellige beplantninger. Andre var bare med en græsplæne og et
par træstammer. Alle selvfølgelig udstyret med en skraldespand samt en automat til hundeposer. Nu spørger den opmærksomme læser selvfølgelig: hvem
skal samle hundenes efterladenskaber op? Det skal ejerne selvfølgelig, - og i de
tilfælde hvor det ikke sker, må andre hundeejere træde til. Det har vist sig i
Sverige at folk var så glade for stederne, at der var en god selvjustits. Forestil
Jer at vores hunde ikke sk…. i den nyanlagte beachvolleybane, men i et indhegnet areal i selskab med andre hunde. Placeringen skal selvfølgelig være på
den grund, hvor børnehaven tidligere lå.
Får jeg efter dette indlæg min. 10 positive tilkendegivelser omkring Hundeplads Barrit vil jeg gå i gang med at undersøge mulighederne, - og selvfølgelig
opdatere på Facebook.
Med positive hilsner
Mikael Jacobsen
Har du lyst til at være frivillig i Barrit GIF
Så kunne vi godt bruge nogle voksne, som har lyst til hjælpe, med at være
frivillig til vores ungdoms fodbold..
Mvh
Fodboldafdelingen
Sascha Mikkelsen
20681833
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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

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.
Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.
Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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Karen Hansen Lyse

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

WWW.R-I-D.DK

Barrit Cykelklub sæson 2016
Så er cykelklubben klar med forårs- og sommerprogram for 2016, vi cykler på
mandage og den første tur er d. 2. maj.
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 bestræber os på at cykle på mindre befærdede veje men et kort stræk på en
mere befærdet vej kan ikke altid undgås.
Vi har igen i år planlagt 2 bilture (se listen nedenfor).
Bemærk, at lige efter Pinse tar´ vi cykelturen om tirsdagen d. 17/5. Bilturen d.
21/8 er en søndag og vi starter kl. 10.00
For at gøre os synlige når vi cykler kan det anbefales at bære en gul vest.
Vi ser frem til en god lang sommer og godt cykelvejr.
02.05:
09.05:

06.06:

Høkervej - Rand - Stenhøj Strand.
Høkervej - Staksrodevej - Smedskærlund - Hornsyldvej - Vrigsted
Kær
Brethvej - Ørnsvigvej - Klejs - Lottrup - Vesterby.
Barrit Langgade - Kokborg - Sverrig - Sønder Strand
Ferdinandsvej - Hornsyldvej - Tirsbækvej – Hornum – Borchs
Minde
Hornsyld – Bjerre – Fællesvej – Stenderupvej – Bråvej - Hornsyld

13.06:
20.06:

Breth – Bøgeskoven – Gramrode - Ørnsvig.
Barrit Langgade – Golfbanen – Hosby – Palsgaard.

27.06:
04.07:

BILTUR, afgang 18.30 Sundet – Stensballe Skov.
”IS TUR” Barrit Langgade – Vejlevej – Klakring St.vej – Sverrig –
Juelsminde

17.05:
23.05:
30.05:

Sommerferie (uge 28,29 og 30)
01.08:

Barrit Langgade – Lottrup Skov – Bugten.
23
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

v/ Cathrine
og Dennis
- Apotekerbakken
8783 Hornsyld
v/Bent
JensenLadegaard
- Apotekerbakken
24, 878324,
Hornsyld
mail@hornsyldslagter.dk -- www.hornsyldslagter.dk
www.hornsyldslagter.dk
mail@hornsyldslagter.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen
Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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08.08:

Skulsballevej – Nedrevej – Langbjergvej – Bobækvej – Rosenvold.

15.08:
21.08:

Lhombrevej – Haubjerg – Engparken.
BILTUR! Bindeballe. Afgang kl. 10.00 fra Sognegården
(husk frokosten)
Barrit Langgade – Kokborg – Teglsværksøen.
Barrit Langgade – Hulevej – Barrit St. – Skerrildgård – Kirkeskoven

22.08:
29.08:

Vi satser på at arrangere en Endelavetur evt. søndag d. 4/9
Vi takker for denne sæson og ses til næste år.
Cykeludvalget
Ole, Nils, Annelise og Kate

Tennis
Så er tennisbanerne klargjorte.
En flok tennis spillere har brugt et par dage på at klargøre banerne, og de er
blevet rigtig gode.
Vi er begyndt at spille.
Du kan tilmelde dig til Ingrid Pedersen tlf. 75691096 eller på mail:
post@fmrevision.dk, så ringer jeg tilbage.
Nye spiller er meget velkomne.
Har du ikke prøvet at spille før, kan du få et par gratis prøvetimer, hvor du kan
låne ketcher og få lidt instruktion.
Tennisudvalget
kontakt Ingrid
25
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TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.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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Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk

Så er den ved at være i mål

Så er vi ved at være færdige med at lave multibanen og beach banen. Der er
virkelig blevet knoklet siden påsken med at få gravet og lavet bunden til den.
Det blev gjort af en masse frivillige mennesker, som virkelig bakker op om
den. Den 4. april startede de med at rejse banderne og få lavet bunden til
scenen. Der bliver lagt kunstgræs i disse dage, hvor vi laver bladet, så det kan
jeg ikke lige vise et billede af. Men jeg har lige nogle andre stemningsbilleder.

Dette er fra udgravningen hvor der var gang i de store maskiner. Det gik hurtigt
med at få gravet ud og lagt dræn ned.
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Og disse er fra den næsten færdige bane. Jeg ville gerne have vist et, hvor
kunstgræsset var på, men dette kunne desværre ikke lade sig gøre, når de ikke
var færdige med det.

Vi er forhåbentligt klar til indvielse sidst i maj måned. Hvis det går planmæssig
fra nu af. Men vi skal nok melde ud hvornår det er.
Jørgen Mikkelsen
Formand for Barrit GIF
Referat fra Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt 12.04.2016
Det var et specielt repræsentantskabsmøde, da Bruno Nielsen var den eneste,
der mødte op, udover bestyrelsen. Men det tager vi som et udtryk for, at der
generelt er stor tilfredshed med måden som BV-Nyt kører på.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Valg af dirigent: Jørgen Mikkelsen blev foreslået og valgt som dirigent, han
kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt.
Beretning: Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt
her i forkortet udgave:
28
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Vi har nu været i gang i bestyrelsen for tredje år i træk og det har været et år,
hvor tingene har kørt stille og roligt.
For første gang i år havde vi rykket rundt på 2 af vores blade, så de udkom lidt
senere i år i forhold til tidligere år. Det drejer sig om blad nr. 4, der udkom
ultimo november og blad nr. 7, der udkom- mer primo maj.
Det er også første gang, at vi afholder repræsentantskabsmøde, inden vi har
haft deadline på vores sidste blad i indeværende årgang. Vi har altså lavet 6
blade på nuværende tidspunkt med et gennemsnit på godt 37 sider i bladene.
Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange besvarelser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Vi kan dog godt mærke, at
nogle former for konkurrencer er mere populær end andre, som f.eks. vores
Soduko konkurrencer. Men vores nye udgave med uskarpe vejnavne har også
givet mange besvarelser.
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi
igen i år har fået både i form af tilkendegivelser men i særdeleshed i form af
mange gode, spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning
ville bladet ikke være det, som det er i dag. Vi ser frem til at lave blade igen i
det, der nu bliver 28. årgang.
Beretningen blev godkendt.
Gennemgang af regnskab: det blev gennemgået og viste et underskud på
5.368,67 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Underskuddet
skyldes primært et stort fald i indtægten fra skrot.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Sonja Nielsen og Jonas Johansen,
der begge ønskede at genopstille og blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
Valg af suppleant: Anne Sophie Krog Pedersen.
Valg af revisor: Ingeborg Jørgensen blev valgt.
Indkomne forslag: Ingen.
Referent Torben H. Hansen
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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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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
Over Barrit Vandværk
Barrit-Vrigsted Seniorer
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug
Vrigsted Lokalråd

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 Christensen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Rikke Hermansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Kaj Poulsen
Carsten Schiller
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75 69 15 38
75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
20 31 16 66
75 69 13 20
75 69 13 56
75 69 15 73
29 84 29 79
75 69 11 66
75 69 18 16
40 78 12 82
22 42 29 60
50 92 41 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
20 31 16 66
20 81 71 46
23 47 17 19
75 69 11 66
75 69 10 10
24 96 13 64
75 68 73 73
40 88 09 18
75 69 11 20
30 66 50 57
23 29 40 54

SPRINGMADRASSER
SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM
I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER
OMBETRÆKNING
AF HYNDER
NYT SKUM
SKUM II HYNDER
HYNDER
NYT
www.danskcampinginterior.dk
- kontakt@danskcampinginterior.dk
www.danskcampinginterior.dk
– kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

v/ Bente
Poulsen
v/ Bente
Poulsen
Stevnsvej
7 7
Stevnsvej
Stevnsvej 7
Stouby
71407140
Stouby
7140T:Stouby
2644
T: 86628662
2644
T: 8662 2644

Løgballe
Hus og Hjemmeservice
Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.
Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.
Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.
Ved Ib Laursen, Barrit Langgade 127 B
Tlf.: 75691589 el. Mobil : 22950652

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

Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk

IK Auto Juelsminde,
Juelsgade 24, 7130 Juelsminde

75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk
Tryk: Snullik’s
32Data, tlf. 27517078

