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Side 3
Det var så den sommer… Eller var det? I skrivende stund har vi ikke haft en
sommer, som vi vil tænke tilbage på med store smil på læberne. Men vi kan da
håbe, at det kan nås endnu, inden kalenderen skifter til efterår.
Så forsvandt der endnu en bygning i byen, da den gamle børnehave nu er helt
fjernet. Det har åbent pladsen og gjort udsynet ind til Barrit Skole helt anderledes. Skoleleder Palle Jakobsen har skrevet et indlæg om det og nogle af de
fremtidige planer for området og skolen som helhed. Det kan findes længere
inde i bladet.
Vi har i et tidligere blad omtalt Barrit GIF’s planer om at lave en multibane på
området mellem børnehavens legeplads og tennisbanen. De fik desværre et
afslag på et tilskud fra DBU, men heldigvis har de fået tilsagn om tilskud fra
LAG Odder Hedensted på en del af beløbet. Der mangler dog stadig noget, før
hele beløbet er på plads, men der arbejdes i øjeblikket på flere ansøgninger, så
vi forhåbentlig snart kan skrive, at det bliver en realitet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som Jørgen Mikkelsen har taget
af Sankt Hans bålet i Kirkeskoven tirsdag d. 23. juni, efter han havde holdt sin
båltale. Båltalen er bragt i fuld længde, da flere har bedt om det, længere inde i
bladet. Vejrguderne viste sig den aften fra sin pænere side, så der var godt vejr
til det og mange mennesker havde da også taget turen ned i Kirkeskoven.
Det lille billede er taget af Jonas Johansen, da han sammen med rigtig mange
andre var på besøg hos Aarstiderne i Barritskov onsdag d. 17. juni, da de
åbnede dørene til Landkøkken på Barritskov. Tiltaget var et forsøg på at vise
borgerne i Barrit, hvad de går og laver til dagligt, hvor der bliver pakket kasser
i massevis.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Janni Bøgeskov Fuglsbjerg, som
i sidste sæson var instruktør for Power Hulahop holdet i Barrit GIF. Den næste
skribent af Den Positive Vinkel bliver Lene Tingleff, der er medlem af Byrådet
og formand for Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune.
Vi er i den heldige situation, at vi igen til dette blad har modtaget rigtig mange
indlæg. Så på grund af plads mangel har vi desværre ikke plads til endnu en
konkurrence til jer. Men bare rolig, den kommer så snart der er mulighed for
det igen.
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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 seks 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

BYFEST
Torsdag den 27. 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 28. august
Hoppeborg og Skydevogn
Ansigtsmaling for børn, gratis
17.00

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

17.00

Segway kørsel på bane - NYHED

18.00

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet

17.30

Fodboldturnering for 7-mands hold

18.00

Fodboldkamp U13 piger, Juelsminde IF - Egebjerg

18.00

Beer Pong Turnering - NYHED

19.30

Plant et træ v. Barrit Pigeklub
Vi sælger mad fredag aften i teltet,
Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Salg af skøder til kokasse konkurrencen lørdag.
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Lørdag den 29. 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
Salg af skøder til kokasse konkurrencen
Hoppeborg og Skydevogn
Ansigtsmaling for børn, gratis

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
16.00
18.00

Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Kræmmermarked og Bagagerumssalg
Børneloppemarked
Segway kørsel på bane - NYHED
Ungdomsturnering i fodbold i samarbejde med DGI
Beer Pong Turnering - NYHED
Super Jumper Trampolin - NYHED
Kokasse-Konkurrence
Havetraktor Ringridning
Teltet på pladsen, hallen og alle aktivitet lukker
Hallen åbner for aftenens festligheder

18.30

Spisning – 3 retters menu fra Sejet Kro

22.00

The Counters spiller op til dans

02:00

Hallen lukker

Der kan ske rettelser og/eller ændringer i programmet.
Bindende tilmelding sker til ved at:
- ringe til Byfestudvalget på tlf. 274 234 59
- sende en mail til byfest@barritgif.dk
Barrit & Omegns Byfest har igen i år mange af vores populære aktiviteter på
programmet, men vi har også nye ting med i år. Vi kan blandt andet nævne, at
vi for første gang nogensinde har lejet segways, som man kan købe en tur på
rundt på en markeret bane. Vi har også lejet en af de meget populære Super
Jumper trampoliner, som folk uden højdeskræk kan købe sig en hoppe tur. Vi
får igen i år besøg af Cirkus ABC fra Vejle fredag aften, hvor han vil lave en
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forestilling efterfulgt af en workshop, hvor børn og barnlige sjæle kan prøve at
cykle på mange forskellige cykler, at jonglere og meget andet.
I lighed med sidste år er flere af vores aktiviteter flyttet ind i hallen, da Barrit
Børnehus nu har deres fine nye legeplads på området bag Barrithus. Vi har til
gengæld udvidet vores telt på pladsen igen i år, så det nu er større end tidligere.
Vi har i år lavet en Beer Pong Turnering både fredag og lørdag. Turneringen er
kun for personer over 18 år og tilmelding er nødvendig. Der er fine præmier på
højkant til vinderne.
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.
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 The Counters har debut som leverandør af musikken til Byfesten, men de har i flere år spillet til vores Halfest.
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. Som noget helt nyt arbejder vi på at få lavet en aftale
om MobilePay.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 19. 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
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GRAMRODE 7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM
Murerog betonarbejde

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

Registreret firma til montering af
DANSK
CAMPING
INTERIØR

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

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

Ved Ib Laursen, Barrit Langgade 127 B
Tlf.: 75691589 el. Mobil : 22950652

Vrigsted Maskinstation

PerMarkarbejde
Z. Jensen
Anlægsarbejde

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Ved Rasmus Brund Nielsen
Tlf. Lhombrevej
75 69 15 62 1. Biltlf.
43 56 61
715040
Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

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

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING
Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL
,
Kontakt os næste gang
- det betaler sig
Juelsgade 24, 7130
Juelsminde
BARRIT
INDUSTRILAKERING
-altid
TLF.
en telefon
samtale værd ...................... 75 69 18 25

IK Auto Juelsminde
75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk
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Badmintonsæsonen begynder lige om lidt, men vi mangler stadig trænere
I sidste udgave af Barrit-Vrigsted Nyt søgte vi badmintontrænere til vores
ungdomsafdeling, men vi har desværre ikke fået nogen henvendelser. Derfor
forsøger vi nu igen i håbet om, at der fortsat skal være mulighed for, at Barrits
unge kan spille badminton.
Ungdomsafdelingen havde sidste år knap 40 spillere mellem 7 og 18 år fordelt
på to hold på baggrund af alder. I år kommer badmintontræningen til at foregå
torsdage kl. 16-17 for de yngste og kl. 17-18 for de ældste.
Siden sidste udgave af Barrit-Vrigsted Nyt har vi fået nogle af vores spillere på
det ældste hold til at være hjælpetrænere på det yngste hold. Vi mangler dog
stadig en voksne trænere til begge hold.
Hvis du er interesseret i at hjælpe eller har lyst til at høre mere om
ovenstående, så kontakt os på tlf. 24 48 64 23.
Vi håber meget på, at der er nogle, der har lyst til at hjælpe.
Badmintonafdelingen

Volleyball i Barrit
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball. Vi starter i år træningen
onsdag d. 2. 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 spillere nok til at kunne gennemføre samtlige træningsaftener, men der er altid plads til 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.
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Bål tale til Sankt Hans
I Kirke Skoven 2015.
Jeg vil gerne starte med at sige tak til Søndagsklubben, for invitationen til at
holde båltale her i aften. Det er første gang jeg skal holde en båltale
nogensinde.
Det er jo søndagsklubben der har påtaget sig arbejdet med at afholde Sankt
Hans her i Kirkeskoven. Det er jo i noget af de flotteste omgivelser vi kan
sender heksen afsted fra.
Det er i aften en af de længste dage i året og jeg har forsøgt at skrive talen, så
det ikke også kommer til at føles som den længste aften i året.
Jeg har siden jeg fik ”invitationen” gået og tænkt over hvad jeg ville holde tale
om.
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Men der var mange ting der kunne holdes tale om. Så jeg vil holde tale om
hvad jeg har oplevet igennem året i byen og de ting der kommer til at ske i
fremtiden.
Denne aften er jo symbolet på at vi er midtvejs i året. Det er jo en tradition at
brænde heks på bålet og den tradition er jo gammel. Det er 292 år siden den
sidste hekse brænding fandt sted. Nu er det bare et symbol på at skræmme onde
ånder til Bloksbjerg til.
I midsommervisen, som man synger til Sankt Hans har Holger Drachmann
beskrevet begivenheden med bl.a. disse ord:
Hver by har sine trolde,
hvert sogn sin heks,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde.
Vi vil freds her til lands,
Sankte Hans, Sankte Hans.
Han skriver også:
Vi elsker vores land,
Men ved midsommer mest,
Når der af blomster er flest.
Disse sidste ord er nok mest dem, som vi i dag forbinder med at fejre
midsommerfest og Sankt Hans.
Sankt Hans er symbol på nu kommer sommeren , måske ikke lige i dag men en
af de nærmeste dag skulle den helst komme. Skolerne holder ferie her fra på
fredag og studenterne har fået deres hue på. Og at dagene bliver kortere
desværre.
Nu må jeg vist hellere fortælle lidt om det der er sket og vil ske i vores
dejlige by.
I starten af sommeren sidste år blev vores lille brugs jo revet ned sidste år og
det gav jo et tom rum i byen. For hvor skal man så lige hente det man har glemt
at købe ind, til man fik gæster og lige stod og manglede et eller andet lige
inden lukke tid. Det var nemt at smutte lige ned i brugsen. Man kan
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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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selvfølgelig bare køre til Hornsyld eller Juelsminde for at hente det. Men det
drejer sig om at handle lokalt for at opretholde erhvervet i lokalområdet. Men
der er heldigvis en gruppe der arbejder på at få en indkøbsmulighed til Barrit
igen. Og det er et stort arbejde at få fat i den rigtige forening der er interesseret
i at åbne en butik i vores lille lokalområde. Men jeg håber at det nok skal
lykkes. Og at den gamle brugsgrund nu kommer til at se lidt bedre ud nu når
der bliver sået græs og at Barrit Green Team vil holde den pæn og ren. Barrit
Green team er lokale ildsjæle der vil bruge nogle timer på at holde vores by
pæn og ren. De vil mødes og gå 2 og 2 gennem byen for at holde den pæn.
Og sidste år udlovede Hedensted Kommune 2,5 millioner til at rive huse ned i
de små byer og 1 million til at købe og renovere huse for. Og der var vi 8
personer der syntes at det lige var noget for vores by. Vi var til et møde med
kommunen inden deadline med ansøgningen, for at høre om projektet. Med til
mødet var også Stouby, Korning, Hornsyld, Bråskov, Glud, Rårup og
Stenderup. På det møde blev der fortalt om hvad det indebar at søge puljen.
Allerede på mødet fandt Korning ud af de ikke havde de kriterier som
kommunen lagde op til at man skulle have. Allerede den aften var Barrit inde i
billedet hos de andre byer. De mente at det lige var noget for vores by. Så vi
tog hjem og skrev ansøgningen om at få pengene til byen. Og det fik vi så
heldigvis. Så nu er der fuld gang i at få fundet ud af hvad de skal bruges til.
Men det kommer der noget mere om senere i år.
Og så ser det ud til at projekt Barrit Univers kommer til ske her fra i år. Nu
starter de snart med at renovere den gamle gymnastik sal og skolegården bliver
lavet om til playspot. Det er et spændene projekt at følge, det da det er godt at
der sker noget med den gamle gymnastik sal. Det bliver rigtigt godt at de laver
den større end den er og at der kommer flere ting ind i den. Og at den kan
åbnes så der er frit udsyn ud i gården. Og at eleverne får noget at bruge al
deres energi på ude i skolegården.
Og samtidig med det, har vi et projekt kørende med at få midler til, at få Barrit
multibane op at køre. Det går den rigtige vej med midlerne. Vi er langt over
halvvejs med at finde penge og vi tror på at det lykkes inden for den nærmeste
fremtid. Vi søgte ved DBU 2 gange om halvdelen at pengene, men vi fik afslag
begge gange. Men vi har søgt andre fonde og der har vi fået ca over en halv
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million kr. og det er et godt stykke over halvdelen. Banen kommer til at ligge
oppe på sportspladsen mellem svævebanen og tennisanlægget. Sammen med
multibanen kommer der en sandbane hvor der er mulighed for at spille fodbold,
håndbold og beachvolley. Der kommer også en lille scene mellem banerne
hvor der kan laves forskellige ting fra.
Og så har vi jo fået bygget en ny børnehave. Som er en afløsning for den gamle
nedslidte. Den blev indviet i foråret og den er blevet rigtig flot. Nu må vi bare
håbe at der kommer nogle flere børn, så vi kan få den fyldt op med børnehave
børn. Den ligger godt placeret, så den er sammenhængende med skolen.
Og så ser det ud til at der er kommet lidt mere gang i hushandlen i byen og det
er positivt. Og man kan se at det er folk ude fra der køber husene og det er
dejligt at der er nogle der vil flytte til vores dejlige by. Det er med til at der
forhåbentligt kommer lidt mere gang i byen.
Jeg syntes at vi alle sammen kan give os et skulder klap for at vi i byen står
sammen i tykt og i tyndt. Vi løfter i samlet flok når der er brug for det, og det
kan vi være stolte af..
Med disse ord vil jeg slutte for i aften, for at i kan hvile jeres ører. Og jeg vil
lige sige at i må have en forsat god aften og jeg håber at vi får en rigtig god
sommer.
Forsat god aften.
Jørgen Mikkelsen.
Formand Barrit Gymnastik og idrætsforening.
______________________________________________________________

Husk Spejdernes avis indsamlinger:
Lørdag d. 5. september
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Den positive vinkel
Den positive vinkel skal denne gang handle om en tosset ide som kom op ved
en fællesspisning, og derefter pludselig blev til virkelighed d. 6 januar 2015.
Nemlig mit Powerhulahoop hold med de fantastisk damer som mødte glade og
positive hver gang.
De skal alle have en kæmpe tak for den fantastiske opbakning og det gode
humør til min lidt anderledes form for træning.
Til jer som sidder nu og tænker sikke noget volapyk,
Powerhulahoop er hvor der trænes så meget som muligt med en hulahopring.
Ikke dem vi kender fra hvor vi var børn, men dem med vægt på og kan fås i
alle farver, med mere eller mindre vægt og buler.
Damerne blev ret hårde til det og kunne både tage en ’’spurt’’, gå og løbe med
den til sidst.
Nu skal den positive vinkel ikke gå hen og blive en salgsannonce for mit
gymnastikhold. Men mere det positive vi har oplevet ved at være tilflyttere her
til Barrit, hvor gode vores naboer, og ikke mindst til de andre ildsjæle i byen,
der har været gode til at hanke op i os. Fået os med til de forskellige
arrangementer og ind i foreninger der er i byen.
Min kæreste og jeg har boet i Barrit i 3,5 år nu. Vi faldt i første omgang for
vores dejlige træhus, derefter for området. Men at der findes så mange
fantastiske mennesker i Barrit, var bare endnu en bonus til stakken.
Og vi glæder os til fortsat at være en del af byen og tilføje endnu flere børn til
den nye børnehave ☺
Der er stadig plads til flere damer på Powerhulahoop holdet og håber
selvfølgelig på, at se alle de ’’gamle’’ til atter en sæson med start i september.
Med venlig hilsen
Powerhulahoop Instruktør
Janni Bøgeskov Fuglsbjerg.
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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
ISO-KÆRN

stadigvæk
skrot ind.

Per Z. Jensen

Ring på tlf.:

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

75691009

Tlf. 75 69 15 62
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Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING

LU

Dagligvarebutik i Barrit?
Borgermøde tirsdag d. 18. august 2015,
kl. 19-21 i Sognegården
Vi er en gruppe med opbakning fra Lokalrådet, der har haft kontakt til
kommunen for at se på fremtidige muligheder for at få en ny og mere
langtidsholdbar løsning på dagligvarehandel i byen. Vi indkalder derfor til
borgermøde for at se på opbakningen, fremlægge de nuværende tanker og lytte
til forslag. Dette for at få brugt det store lokale engagement som et stærkt afsæt
for vores henvendelse til en butikskæde, der vil kunne se mulighederne i at
etablere sig i Barrit.
Dagsorden for mødet:
1. Information om projektet ”Læselyst i landsbyen”. Bogskab og evt.
oprettelse af lokal læsekreds.
2. Velkomst og fremlæggelse af de foreløbige idéer. (v. lokal gruppe)
3. Fremlæggelse fra kommunen om, hvad der formelt er af muligheder, og
hvordan planlægningen kan foregå. (v. Leni Petersen og Morten
Christensen, Hedensted Kommune)
4. Drøftelse, spørgsmål, forslag og idéer fra de fremmødte.
5. Afrunding. Hvad er de næste skridt?

Der vil være mulighed for at købe øl og sodavand.

Vel mødt! Kom og vis jeres opbakning og kom med gode idéer. Dette kan være
endnu et skridt på vejen til fortsat udvikling af et attraktivt lokalmiljø.

G
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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

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.
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August, september og oktober i Barrit og
Vrigsted Sogne
Søndag den 16. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai
Onsdag den 19. august klokken 18.00
Spisning for enlige i Barrit Kirkehus
Søndag den 23. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Preben Holm
Søndag den 30. august klokken 10.30 - konfirmandindskrivning
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai
Søndag den 30. august klokken 13.00 – høstgudstjeneste for børn
Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 6. september klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Poul Erik Sørensen
Søndag den 13. september klokken 19.00 – stillegudstjeneste
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai
Søndag den 20. september klokken 10.30 – høstgudstjeneste
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai
Søndag den 27. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai
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Søndag den 4. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai
Søndag den 11. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai
Søndag den 18. oktober klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Christian Schiang

Menighedsrådsmøder:
Barrit
 Onsdag den 12. august klokken 17.00 i Barrit Kirkehus
Vrigsted
 Tirsdag den 1. september klokken 9.00 i Barrit Kirkehus

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.
Se dato for opstart på vores hjemmeside www.barrit-vrigstedkirker.dk

21

Aften for enlige i Barrit Kirkehus onsdag den 19. august kl. 18.00
Der kan være mange årsager til at man sidder
alene og spiser; ægtefællen er død eller på
plejehjem, man er blevet skilt eller måske har
man altid været alene.
Vi vil gerne invitere enlige til fællesspisning
og fællesskab onsdag den 19. august klokken
18. Det koster 40 kroner at være med, og du
skal melde dig til, så vi ved hvor meget mad
der skal laves. Tilmelding til Rikke Mai på 75 69 10 29 eller rm@km.dk.

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 30. august kl. 13.00
Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 13.00 til en kort
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars
(Stevnsvej 7) hvor vi skal se på dyr og grille pølser.
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Konfirmandindskrivning
Indskrivningsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 30. august
Søndag den 30. august 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 onsdag den 9. september klokken 8.10 i
Barrit Kirkehus. Der bliver sendt breve ud til konfirmanderne.
Gudstjenesten er naturligvis offentlig som altid.
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 20. september kl. 10.30
Kom og vær med til gudstjeneste og fællesskab.

Sogneudflugt

Sæt kryds i kalenderen den 22. september  Der skal vi nemlig på
sogneudflugt.
Nærmere info på hjemmesiden www.barrit-vrigstedkirker.dk
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Gå til kor i Barrit Kirke!
- både for børn og voksne

 Det er skønt at synge og endnu sjovere at synge i kor med andre. I børneog ungdomskorene synger vi både sjove, festlige, rørende, stille, vilde og
smukke sange. Vi medvirker til gudstjenester, koncerter og andre
arrangementer både i og udenfor kirken - og så har vi det super hyggeligt
og rart med masser af sang og hygge.
 Vi øver hver mandag i kirkehuset ved Barrit Kirke. Børnekoret mødes
ved Barrit skole efter skoletid og vi følges over til kirkehuset.
Korundervisningen følger skolernes ferieplan.
 Det er gratis at gå til børne- og ungdomskor - desuden får man løn (25
kr.) for hver medvirken i kirken.
 I Barrit Kirke har vi også et voksen kor - vi øver ca. hver 2. torsdag kl 1921.30.
 Børnekor 2. - 5. klasse:
 Ungdomskor fra 6. klasse:
 Voksenkor

Mandag kl. 14.15 - 15.30
Mandag kl. 15.40 - 17.00
Torsdag kl. 19.00 - 21.30

 Tilmelding til korleder Kristian Enevoldsen på ...
mail: k.enevoldsen@pc.dk
eller tlf.: 2095 2096
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Godt tilbud fra Mandagsholdet.
Vi er en lille gruppe, som mødes hver anden mandag (ulige uger), fra kl. 14 –
16.30. Vi låner et lokale i Barrit Børnehus hvor vi snakker, drikker kaffe,
hygger og fremstiller håndarbejde og kreative ting, vi selv medbringer.
Vi er alle, af en eller anden årsag, udenfor arbejdsmarkedet – så derfor er vi
alene til hverdag og vil gerne møde andre.
Vi holder åbent hus mandag d. 7.9.2015 fra kl. 14 – 16.00. Kig ind og få en
snak og en kop kaffe og se om det er noget for dig. Vi vil gerne være flere. Du
er hjertelig velkommen.
Det giver dig også mulighed for at se byens nye børnehave.
Hilsen og på gensyn.
Mandagsholdet
Du kan kontakte:
Gitte

tlf.: 30241138

Rie

tlf.: 24525212

Anne Mette

tlf.: 40570851

Doras Damer
Vi starter op onsdag, den 09.09.2015 kl. 09.30 – 10.30 i Hallen.
Kom og vær med i fællesskabet, alle kan være med og det er
bestemt ikke kedelig. Vi vil forsøge at få pulsen op, brug redskaber
af forskellige art, lave små serier og hvad jeg ellers kan finde på.
Vi slutter timen med at synge i mødelokalet. Jeg glæder mig rigtig
meget til at se kendte og nye ansigter. På gensyn den 09.09.
Hilsen Dora
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Onsdag d. 26. august kl. 13 mødes vi ved Glud Museum og får en
rundvisning i et par af husene og ser broderierne om Juelsmindebanen. Derefter
kaffe i museets cafe og kl. 15 en bustur med guide rundt på Juelsmindehalvøen.
Selv om det er der, vi bor, er der sikkert mange ting, som vi ikke ved.
Hvis der er problemer med at komme til Glud, arrangerer vi samkørsel.
Pris kr. 200.Tilmelding senest 20. august til Annelise Dam tlf. 52 38 00 23 eller Vera
Hammervig 23 47 17 19
HUSK også
Tøjdemonstrationen den 30. september kl. 14 i BKI - tøj for både kvinder og
mænd. Her bliver vi orienteret om vinterens mode og kan evt. købe lidt nyt.
Det ville være fint, hvis der var et par damer og et par mænd, der ville være
mannequiner. Der er kaffe med kage og fri entre.
Alle er velkomne kl. 14 i BKI.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Gymnastik
Der er gymnastik opstart i uge 37. hold øje med BGIFs og BV Nyts
hjemmeside. Samt ugeavisen med tiderne.
Glæder os til at se jer.
Gymnastik udvalget.
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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
Tauragaard.dk

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

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Breth Skoles historie
Bilorienteringsløbet under byfesten i 2014 gik rundt til Barrit-Vrigsteds skoler
– de gamle og de nuværende – og det var også temaet for den lokalhistoriske
forenings årsskrift. Breth Skoles historie er på mange måder interessant, derfor
denne artikel til BV-Nyts læsere.
Breth Skole
Skolehistorie:
Vrigsted-Breth Skole: Vrigsted og Breth udgjorde tilbage i 1700-tallet ét
skoledistrikt, og på marken i nærheden af den sydligste af de 3 Vrigstedmøller, lå det fælles Skolehus, hvor børnene fra både Vrigsted og Breth fik
undervisning. Den fælles skole blev, så vidt vides, nedlagt samtidig med
udskiftningen i Breth i 1776-78. Med en udflytning af gårdene fra landsbyerne
kunne man forudse en meget lang skolevej for både eleverne fra Vrigsted og
Breth – helt fra Alkensminde i vest til Breth Surmose i øst. Det gav ikke meget
tid til det arbejde, som børnene også skulle levere i den tids husholdning.
Breth Skole blev efter opdelingen opført på nuværende. Serupsvej 4 i Breth i
1777. Det er grundlæggende stadig den oprindelige bygning, der ligger på
grunden.

Den gamle Breth Skole, Serupsvej 4, malet ca. 1907.

Breth Skole fungerede i disse rammer indtil 1857. I løbet af 1800-tallet blev
pladsen i skolestuen for trang. Et andet problem var måske også, at læreren
havde det samme problem som gårdmændene, at skolejorden, efter
udstykningen lå udenfor byen. Så der blev opført en ny skole og lærerbolig øst
for Breth på nuværende Serupsvej 8 – den nuværende spejderhytte ”Reden”.
På grund af almindelig fremgang, stationen på Breth Mark (Barrit Station),
andelsmejeriet og det hastigt voksende nybyggermiljø omkring stationen, var
der i slutningen af 1880-erne et stigende børnetal, der medførte at skolen blev
delt i to afdelinger, og der blev ansat en 2.-lærer, der delte sin undervisning
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mellemskolen i Breth og skolen i Barritskovby. Breth Skole bestod nu af 2
klasselokal er, der adskilte de to lejligheder til 1.- og 2.-læreren.

Breth Skole, ca. 1907.

Fra 1901 var 2.-læreren af hunkøn. Breth Skole blev nedlagt 1956, hvor elever
og lærere blev overført til den nyopførte Barrit Centralskole.
Lærerne ved Breth Skole:
Først i 1830 blev der ansat en seminarieuddannet lærer i Breth Skole. Indtil da
havde jobbet været overladt til en bondemand, som man mente var den bedst
egnede til børnenes undervisning – for de midler, som man var parate til at afse
til formålet.
1864-1884 Hans Sørensen, der i årene 1873-1884 også var folketingsmand, var
lærer i Breth Skole. I hans periode var senere statsminister/ konseilspræsident
I.C. Christensen lærervikar i Breth Skole. Han var lige blevet færdiguddannet
som lærer fra Gedved Seminarium og skulle også fungere som kirkesanger.
Der er en historie om et møde mellem daværende sognepræst, pastor Bøttger,
og den senere statsminister. De skulle mødes i kirken om søndagens salmer, og
lærervikaren kom senere end den magtfulde og selvrådige pastor:
Pastoren tiltalte vikaren således: ”Hvis en af os skal vente på den anden, hvem
mener De så, det skal være?”
I.C. Christensen svarede: ”Jeg mener, at det må være den, der kommer først,
som skal vente”.
– Han fik ikke nogen lang ansættelse i Breth Skole, men blev dog statsminister.
Den sidste førstelærer i Breth Skole var S.A. Serup, der var lærer 1916-1956.
Han var meget dygtig, meget afholdt og meget aktiv – også som formand i
flere foreninger i lokalsamfundet.
Blandt anden lærerne var frk. Andrea A. Ahrenfeld den lærer, der havde den
længste ansættelse ved Breth Skole - fra 1901 til 1936.(Yderligere oplysninger
og historier: Se Barrit-Vrigsted Lokalarkivs årsskrift, 2015).
Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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Badminton

Den nye badminton sæson
starter 1. september og varer til 31. marts 2016
Tilmelding finder sted i BKI onsdag den 26. august
for børn kl. 18.30 og kl 19.00 for voksne
Vi har tider for børn: torsdag kl. 16-18
for voksne:
mandag kl. 19-21
tirsdag kl 18-20
onsdag kl. 18-20
torsdag kl 18-20
for alle : fredag kl. 16-17
for 60+ spillere onsdag kl. 14-16
Vi vil i år prøve at starte 60+ badminton. Vi har fået flere forespørgsler om det
ikke også kan lade sig gøre i Barrit. Vi tror, at mange gerne vil spille en ekstra
time sammen med andre end de sædvanlige. Andre har måske ikke spillet i
flere år men vil gerne i gang igen. Mød op.
Badmintonudvalget/ Ingrid Pedersen

Træningstider fodbold
udendøres efterår
Årgang
U5

Dage
Mandag

Tid
Kl 16.30-17.00

U8

Mandag

Kl 17.00-17.45

U10-11

Tirsdag/Torsdag

Kl 16.30-17.30

U12-13
Senior Damer

Tirsdag/Torsdag
Tirsdag

Kl 16.00-17.30
Kl 18.00-19.00
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Træner
Sabine Dahm
Henriette Friis
Sabine Dahm
Mathias Nielsen
Tobias Mikkelsen
Carsten Christiansen
Jens Erik Iversen
Jens Pedersen
Sabine Dahm

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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Vrigsted
Fodboldkamp. Vrigsted City vs. Vrigsted Efterskole
Også i år udspillede der sig en dramatisk kamp om retten til at kalde sig årets
Vrigsted-fodboldmestre og dermed håneretten overfor det tabende hold.
Kampen fandt sted torsdag den 4. juni kl. 19:00, og var som sædvanlig henlagt
til banerne ved Efterskolen; vejret var perfekt og både spillere og tilskuere fik
en underholdende oplevelse.
Kampen endte 3:2 til Vrigsted City (ses tydeligt af nedenstående foto); men
pokal-overrækkelsen blev en noget skuffende affære, idet vandrepokalen på
mystisk vis var forsvundet fra Efterskolens ’gemmer’. Det må ikke gentage sig!

Facebook
Der er nu oprettet en lukket facebook-gruppe ” Vrigsted Bylaug”.
Det er Bylaugets kasserer Malene Hollbaum Christiansen, der er initiativtager.
På siden vil der komme opslag omkring aktiviteter i byen og invitationer til de
spændende arrangementer, som Bylauget, Lokalrådet og/eller Vrigstedhus
tager initiativ til.
Skynd dig at blive medlem, så du kan følge med i hvad der sker i dit lokalsamfund.
Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt Malene på
malenehollbaum@hotmail.com
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e-mail
Hvis du ikke ønsker at være på Facebook, kan du også få mulighed for at få
information om de forskellige aktiviteter som sættes i gang.
Vi er i gang med at lave en e-mail-liste over samtlige beboere i Vrigsted sogn,
så hvis du ønsker at få en invitation til de forskellige begivenheder, så sender vi
dig en e-mail, hvis vi altså har din e-mail adresse.
Send dit navn og bopæls-adresse på en e-mail til undertegnede (Carsten
Schiller) cgs1307@gmail.com, så får du informationerne i din indbakke.
Sct. Hans.
Hvert år inviterer Vrigstedhus til grill og bål Sct. Hans aften. Således også i år,
hvor vejret viste sig fra sin absolut pæne side; og der blev hygget igennem.

Båltalen og akkompagnement til
Midsommervisen var i år lagt i hænderne
på undertegnede.
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Petanque
I forbindelse med Borger Budget 2015 var ét af forslagene at få renoveret
Petanquebanen, og at komme i gang med at bruge den.
Der var indkaldt til et ’opstarts-møde’
tirsdag den 30. juni, hvor bl.a. de
tidligere Vrigsted-borgerer Gerda og
Axel Kjær Nielsen var inviteret for at
fortælle om og vise os spillet - samt
opfriske ’gamle minder’; og snakken
gik lystigt over en kop (meget stærk)
sort kaffe.
Vi dannede to hold af de fremmødte og fik spillet de
12 runder, som nu sådan et spil/parti varer; og vi
hyggede os.

Der blev også diskuteret muligheden af, at få lavet en krolfbane på arealet bag
Vrigstedhus-haven. Men nu starter vi med petanque, den bane har vi jo.
Hvis du har lyst til hyggeligt samvær og til at spille petanque, så mød op
lørdag den 29. august kl 10:30 under den gamle eg ved Vrigstedhus.
Så aftaler vi nærmere om det fremtidige mødetidspunkt og om ’udstyr’, og vi
får også tid til at prøve banen af. På gensyn.
Vrigsted Lokalråd
fmd. Carsten Schiller
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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
HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

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

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

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
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Nyt tiltag i Barrit
Barrit Bedst i længden og skønneste lands by
Michael Bruun har taget initiativ sammen med Hedensted kommune at starte
Green Team Barrit Bedst i Længden
Ideen med dette team er at samle ca. 15 borgere som et antal gange i løbet af
året slår græs i vejkanten samler affald m.m. holder brugsgrunden i Barritskov,
flagkummer og evt. Kirkeskoven. Når vi så går gennem byen skal vi se om der
er skilte, veje m.m. som træner til rep. hvilket vi rapporterer til Materialegården
Onsdag d 11/6 var vi samlet 9 deltagere hvor Ole Madsen fra Hedensted
Kommune og Jørgen Larsen fra Tørring Green Team fortalte om Tørring
Green Team som de startede i 2012. Vi får refleksveste og forskelligt værktøj
af kommunen
Vi regner med at samles et sted i Barrit på de fastsatte datoer. Går derefter to
og to ud på de planlagte ruter som ca. vil tage 2 timer hver gang
Er du blevet interesseret i at deltage i forskønnelse af vores by så tilmeld dig på
tlf.: 26871532

Kortspil i BKI
Kortspillerne i Barrit har opstart:
Mandag, den 7.september 2015 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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Nyt fra Barrit Skole
Nu er Tjørnebo revet ned og pladsen er klar til Play-SPOT, landsbyhave og
legeplads.
Skoleåret 2014-15 har været et travlt år med mange forskellige opgaver. Vi har
flyttet rundt og har fået bygget Barrit Børnehus. Det har været spændende og
udviklende at realisere Borgernes Handlingsplan fra 2009 vedrørende
børnehave, skole og BKI. Målet er at ændre strukturen og organisationen, så
vores tjenesteydelser til borgere og børn i fremtiden får en endnu bedre
kvalitet.
På Barrit Skole er lærere og pædagoger hele tiden i gang med efter- og
videreuddannelse. Målet er, at undervisningen senest i 2020 vil kunne dækkes
af linjefagsuddannede lærere eller andre med tilsvarende kompetencer.
Barrit Børnehus og skolen er på vej mod et øget samarbejde i fællesskab med
BKI og Barrit Gymnastik og Idrætsforening om fælles indretning i BKI. Det
såkaldte Play-SPOT.
Barrit Skole og Barrit Børnehus har planer om at lave skolehaver, hvor
Tjørnebo har ligget. Vi kunne ikke så og plante i foråret 2015, da vi var nødt til
at vente, indtil nedrivningen af Tjørnebo var færdig.
Det er planen, at skolereformens indhold skal medføre, at alle elever bliver så
dygtige, som de kan blive og negativ social arv brydes samt tilliden til
folkeskolen øges.
Jeg mener, at vi er godt på vej i Barrit og Vrigsted og glæder mig til et nyt
skoleår.
Palle Jakobsen
Skoleleder
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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
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
Johnny Nielsen
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen
Kaj Poulsen
Carsten Schiller

God Sommer
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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
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
75 69 15 66
75 69 10 92
20 81 71 46
23 47 17 19
75 69 11 66
75 69 10 10
24 96 13 64
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20
30 66 50 57
23 29 40 54
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