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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 25.07.2016
UDKOMMER UGE 32
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 juni. 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
Tiden flyver afsted, nu står der sommer i kalenderen og 28. årgang på forsiden.
Da vi har taget hul på en ny årgang og dermed nye datoer for udsendelse af
bladet, har vi også lavet en ny kalender med deadlines. I kan finde den nye og
opdaterede kalender, som vi har lavet i farver på bagsiden. Kalenderen kan
også findes på vores hjemmeside www.bvnyt.dk.
Vi har i den senere tid fået flere forespørgsler på, hvad det koster at få et indlæg med i BV-Nyt. Det er ganske gratis! Det gælder både for foreninger og privat personer. Vi forbeholder os i bestyrelsen retten til at sortere i indlæggene,
hvis der er pladsmangel i bladene, men forsøger dog at få alt med.
Forsiden består denne gang af to billeder fra indvielsen af Barrit GIF’s nye
multi- og beachbane torsdag d. 26. maj på Barrit Stadion. På det store billede
ses borgmester Kirsten Terkilsen, der klipper det røde bånd. På det lille billede
ses de to spillede fra AC Horsens, der venter på at få selskab på banen af børn i
alle aldre, som ville være med i deres forskellige lege og konkurrencer. Som
det kan ses var der mødt mange mennesker op på stadion i det gode vejr. Billederne er taget af Torben H. Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Maibritt Davidsen, der er tidligere formand for gymnastikudvalget og næstformand i Barrit GIF’s bestyrelse.
Vi har lavet en aftale med Poul Ole Pedersen, der er sekretær i Lokalrådet, som
skriver Den Positive Vinkel i det næste nummer.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Spar i Hornsyld er Kaj Møller Madsen. Han
blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det rigtige ord var: multibane.
Der sker rigtige mange gode og positive ting i vores lokalområde i øjeblikket.
Der bliver fjernet nogle af byens nedslidte bygninger og snart vil en stor og tiltrængt renovering af den gamle gymnastiksal blive sat i gang. Det gælder både
i foreningslivet og i erhvervslivet. I skrivende stund er det lige blevet offentliggjort, at Aarstiderne igen har vundet en flot pris og er blevet udnævnt som Europas bedste E-handler.
Vi vil gerne ønske alle læsere en rigtig god sommer!
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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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Indvielsen af Multi/Beachbanen.
Torsdag den 26. maj havde vi indvielse af vores Multi/Beachbane i byen. Der
dukkede ca. 250 personer op til indvielsen, som foregik i perfekt vejr. Vores
borgmester Kirsten Terkilsen klippede det røde bånd over og gav en lille tale
om vores projekt. Derefter var der konkurrencer med Mathias Nielsen og
Nicklas Dannevang fra AC Horsens.
Vi vil gerne sige en rigtig stor tak til de frivillige, som har været med til at få
dette projekt op at stå. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Der skal også
lyde en stor tak til de firmaer, som har stillet maskiner til rådighed.

Barrit GIF’s Bestyrelse
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SANKT HANS

Traditionen tro, afholdes der igen i år Sankt Hans i Kirkeskoven. Alle er
velkomne.
Barrit Spejderne står for bålet og sørger for snobrødsdej til de, der har lyst til at
lave deres eget snobrød. Øl og sodavand kan købes fra kl. 18.00.
Kl. 20.00 er der båltale ved skoleleder Palle Jakobsen, Barrit Skole, hvorefter
bålet tændes.
Vel mødt til en dejlig aften i Kirkeskoven
”Søndagsklubben”

Vin og Oste smagning
Barrit Vrigsted Nyt holder i samarbejde med Vin med Smag og Barrit Mejeri
igen Vin og Oste smagning fredag den 2. september kl. 19.00 i BKI´s Mødelokale.
Der er mulighed for at smage mange forskellige vine og oste, der efterfølgende
kan bestilles eller købes. Pris: 95,00 kr. pr. person. Tilmelding senest den 24.
august på bvnyt@bvnyt.dk eller pr. brev til et af bestyrelsesmedlemmerne.
BV Nyt´s Bestyrelse
7
7

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
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Båltale V/ Jeppe V. Christensen.

Kl. 20.00 Bålet tændes.

Alle er velkommen til at møde op med egen
medbragt mad til grillen m.m. Hver familie
medbringer selv stole og lign.

Grillen er tændt og varm kl. 18.15.

Kl. 18.30 Fælles spisning.

Bag ved Vrigstedhus på bålpladsen

Skt. Hans ved Vrigstedhus

Senior fodbold i Barrit
Fornylig så jeg et indslag på TV om seniorbold, der tilsyneladende var svaret
på mange af de skavanker, der følger med alderen. At få pulsen op, få
blodomløbet i gang og samtidig have det sjovt sammen med andre, at jagte den
runde og ikke mindst score (mål), gav simpelthen, og ikke mindre end et bedre
liv.
Jeg tænker at der i Barrit og omegn, må være en del som mig, der ikke kan
klare Old Boys fodbold mere på grund af mindre og større skavanker, men som
stadig længes efter bolden, spillet og samværet med andre fodboldtosser.
Kunne vi blive nok (jeg vil tro minimum 8-10 stykker) til at samles en gang om
ugen, ude i sommerhalvåret til spil på små mål (efter behørig opvarmning
naturligvis) og måske i hallen i vinterhalvåret. Spil for spillet, hyggens, pulsens
og morskabens skyld og måske vi finder ligesindede i naboområder, der vil
være med på en lille turnering.
Jeg er ikke klar over om vi
nødvendigvis skal ind over
fodboldafdelingen, men i første
omgang kunne jeg godt tænke mig at
høre, om der overhovedet er
interesserede i en ugentlig god times
leg med bolden. Jeg ser frem til at
høre fra Jer på E-mail eller telefon.
Med venlig hilsen
Per Lang Sørensen
Smedskærlund 26, 7150 Barrit
Tlf. 72201668
Email pls@lite.dk
10

10

BYFEST
Vi har fastsat datoerne for dette års udgave af Barrit & Omegns Byfest.
Vi har skåret lidt i antallet af dage, så vi i år kun strækker os over 2 dage.
Så sæt allerede nu et kæmpe stort, festligt og farverigt X i kalenderen

fredag d. 26. august og lørdag d. 27. august

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris, ros eller noget andet godt på hjerte,
kan udvalget for Barrit & Omegns Byfest altid kontaktes på vores mail:
byfest@barritgif.dk eller kontakt os på Facebook på vores side ”Barrit &
Omegn’s Byfest”.
Vi glæder os til at præsentere det endelig program for jer i næste blad og komme med løbende opdateringer på Facebook.

Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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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
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S
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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.
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Juni og juli i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 12. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Voksenkoret medvirker
Søndag den 19. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Inger Margrethe Andersen
Tirsdag den 21. juni klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 26. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 3. juli klokken 9.00
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Ulrik Dige
Søndag den 10. juli klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Søndag den 17. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 24. juli klokken 19.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Christian Schiang
Søndag den 31. juli – ingen gudstjenester
Søndag den 7. august klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Christian Schiang
Søndag den 14. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
14
Onsdag den 17. august klokken 17.00

Konfirmander 2016

Konfirmation 2017
Søndag den 7. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke
Fredag den 12. maj klokken 10.30 i Vrigsted Kirke

Konfirmation 2018
Fredag den 27. april klokken 10.30 for Svalereden i Barrit Kirke
Søndag den 29. april klokken 10.30 i Vrigsted Kirke
Søndag den 6. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke
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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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Den Positive Vinkel
Tænk at vi i Barrit og Vrigsted sogne bor sådanne vidunderlige steder.
Her er bakker og dale, vidt strakte marker, skove, kyster og vand og højt til
himlen. Fyldt af stjerner når mørket falder på.
Jeg kørte en tur ud i det blå. Så at de gule rapsmarker var ved at blomstre af, at
kornet var blevet en kende højere, end sidst jeg var forbi.
Jeg parkerede bilen. Steg ud og mærkede aftensolen varmede, og duftene fra
marker og vilde blomster kom mig i møde. Ad markvejen gik det ned gennem
skoven. Hvidtjørnen blomstrede, gyvelen stod gul og blandede sig med grøftens farve orgie af skønne blomster.
De spæde nye skud på grantræerne med deres skønne lyse grønne farver på den
mørkegrønne baggrund. Birkens blade skinnede som sølv i aften solen. Bøgen
stod rank og stolt. Fuglene sang af hjertets lyst de skønneste aftensange. En
svag brise i trætoppene og ellers var alt fred og ro.
Helt nede ved vandet lå kysten fuldstændig i læ fra de skånende skrænter.
Vandet var blikstille og solen slikkede sig rundt om pynten i lange stråler ud i
vandet. De små bølger, der krusede mod stenene på stranden.
Vandet var lunt og dejligt og det var skønt at stå med fødderne i vandet trods
de skarpe og lidt glatte sten.
Sten som glimtede i solen, sten i alle størrelser og farver og de små fisk som
svømmede mellem tæerne.
Tænk at jeg og alle jeg kender og ikke kender bor sådan et vidunderligt sted,
hvor vi kan fråse i luft og dufte, fråse med syn og hørelse.
Naturen giver og jeg tager.
Den natur må vi alle passe godt på. Og vi skal huske at passe godt på hinanden.
Denne onsdag aften hvor sommeren lige står på spring blev jeg fyldt med
positiv energi, og positive tanker, som jeg gerne vil give videre til jer.
Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig sommer. Husk at fråse med dufte, lyde, syn
og hørelse. Husk at smile. Husk at fylde jer med positiv energi. Og giv naboen
et skulderklap. Det har de fortjent.
Jeg føler mig priviligeret.
Maibritt Davidsen
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HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

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

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk
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Barrit-Vrigsted Lokalarkivs årsskrift 2015 handlede om lokale,
bemærkelsesværdige kvinder. Vi bringer herunder omtalen af én af kvinderne:
Ellen Johansen (1898-2000) – en kvindelig kunstner fra Vrigsted.
Ellen Johansen blev født i ”Hytten” på Koksfourt 6 i Over Vrigsted – lige
overfor kirken. Hendes mor, Andrea Marie Margrethe Frederiksen, og hendes
far, Kristian Johansen, havde truffet hinanden på Vrigsted Højskole. Efter
højskoleopholdet søgte de til Borupgård ved Gedved, hvor der var mulighed
for at begge kunne blive ansat. Dér blev de gift 3/8 1894 og samme dag vendte
de tilbage til Vrigsted, hvor faren fik ansættelse på Vrigsted Højskole som
gymnastik- og husflidslærer.
Ellen Johansens forældre havde købt ”Hytten”,
som var et tidligere stuehus til en udflyttet
gård. Huset var fra 1677. Det står stadig på
grunden og er nok det ældste hus i BarritVrigsted-området. Til huset hørte en toft – et
mindre stykke jord på ca. ½ fodboldbane.
Johansen-familien fik piger! I løbet af de næste ”Hytten” med Johansen-familien stående
foran. Ellen Johansen, nr. 1? fra venstre,
7 år fik de 5 af slagsen, og Ellen var den
med søstre og forældre, 1904. De to
midterste.
yngste - tvillinger – piger ved hver sin
forælder.
Ellen Johansens fars job som gymnastikog husflidslærer på højskolen gav ikke nødvendig økonomisk stabilitet til
familien og efterhånden som den voksede, blev det tydeligt, at det var
forældrenes omfattende evner indenfor havebrug og husholdning, der
betingede familiens overlevelse. Faren havde en baggrund som gartner og
moderen var mejeriuddannet. På et tidspunkt blev arbejdet som kirkebetjent og
graver ledigt. Kristian søgte og fik jobbet.
Det var nok til det daglige brød; men Johansen-familien var fattige - så fattige,
at der blev talt om det! Der var respekt omkring deres udnyttelse af jordstykket.
Det blev dyrket så effektivt, at familien stort set var selvforsynende med al
mad.
Ellen Johansens forældre var grundtvigianere. Faderen havde været på
Askov Højskole i 3 sæsoner - måske arbejdede han samtidig som gartner på
højskolen? - og forældrene traf hinanden på en anden grundtvigsk højskole,
Vrigsted Højskole. Så trods fattigdommen var der en levende og åben
atmosfære i hjemmet. Ellen Johansen har selv opsummeret barndommen og
miljøet med ordene: ”En børneflok voksede op efterhånden. De mærkede ikke
forældrenes arbejdsplads måtte skifte. Havebruget og senere pasning af
Vrigsted Kirke og kirkegården gav dagligt brød.
19
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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

Højskolen og Stevnshuset(forsamlingshuset) gav byen og oplandet dejlige
samlingssteder. Lærer Jørgensens mandskor og foredrag og meget andet
samlede mange af egnens folk i festligt lag.”
Som ung havde Ellen Johansen et svageligt helbred – så svagt at både hun
og forældrene kunne forudse, at et normalt kvindeliv - med at komme ud at
tjene, forhåbentlig blive gift og få børn - ikke lå indenfor horisonten. Med
familien valgte hun at udnytte sine kunstneriske evner, og der blev skabt
mulighed for, at hun kom på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder i
1919. Hun interesserede sig specielt for akvarelmaling, og hendes mål var at
blive porcelænsmaler; men en rygskade gjorde at også den fremtid blev
umulig.
Ellen Johansen flyttede tilbage til forældrene i ”Hytten” i Over Vrigsted.
Her boede hun resten af livet. Hendes far døde i 1937; men hun og moderen
fortsatte det intensive havebrug, der gav overskud til et mindre salg og i
perioder kom til at omfatte både biavl og bæverhold. I 1958 døde moderen, hun
blev 91 år gammel.
Ellen Johansen overtog ”Hytten”, dyrkede haven, og malede akvareller!
Hun malede mest stilleben-malerier1) – som blev solgt over hele landet gennem
venner og bekendte. I 80-årsalderen var det blevet til ca. 350 malerier.
Ellen Johansen var samtidig med udøvelsen af sit kunstneriske håndværk
også en ivrig deltager i lokalsamfundet. Hun var således kirkeværge ved
Vrigsted Kirke i 20 år og medlem af menighedsrådet i 30 år. Da Vrigsted Skole
blev nedlagt var hun medstifter af Kunstforeningen 171170. Denne overtog
skolen for 5 kr. og gjorde den til et kulturcenter for aktiviteter og udstillinger,
hvor hun også selv havde billeder med.
På trods økonomisk fattigdom og svagt
helbred lykkedes det for Ellen Johansen, at
fastholde og virkeliggøre drømmen om et liv,
hvor hun igennem sin kunst og sine aktiviteter
satte et aftryk, der havde betydning for andre.
Hun døde i 2000, og blev altså 102 år gammel.
Note:
1)
Stilleben (via tysk: Still-leben, "stille liv" og
Ellen Johansen med nogle af sine malerier
på fransk nature morte, "død natur") er en
ved en af Kunstforeningen 171170’s
foto- og malerteknisstilart, der viser
udstillinger i Vrigstedhus, ca. 1975.
opsætninger af livløse genstande – oftest
smukt dækkede borde eller blomster. (med kilde i https://da.wikipedia.org )
Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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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-Vrigsted Seniorer
Onsdag d. 10. august er der sommerudflugt.
Vi kører til Vestermølle ved Skanderborg sø. Her skal vi på en guidet rundtur
og se Okkermuseet, Riddersalen, udstilling om mad, og vi får et indblik i
Andelsbevægelsens historie og betydning, og meget mere.
Her spiser vi også middag. Bagefter kører vi gennem Silkeborgskovene til
Himmelbjerget, hvor vi drikker eftermiddagskaffe.
Vi kører fra Barrit Langgade 168 kl. 09.00, (biler kan parkeres i gården hos Kaj
og Lis) med opsamling ved Koksvang og afgang fra BKI kl. 09.15.
Prisen er kr. 350,00 for medlemmer og kr. 400,00 for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Vera – 23 47 17 19 eller Annelise – 52 38 00 23 senest d. 2.
august.
Hilsen fra Bestyrelsen

BARRIT PIGEKLUB 2013
NÆSTE MØDE er d. 20 juni kl. 18.30 – 20.30
i BKI centret.
GLÆDER MIG TIL AT SE JER.
Ønsker du at blive medlem, så send mig en SMS på 40781282.
VI SES
TINA BRUUN
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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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Vrigsted Vandværk

Den nye boring tages snart i brug
I over 100 år (fra 1914) har den gamle brønd leveret vand til Vrigsteds borgere.
Den blev lukket for et par måneder siden, og det vand I nu tapper fra hanerne indtil den nye boring tages i brug - kommer fra boringen på Langbjergvej; det
er den lovpligtige sikkerheds-forsyningskilde, som blev etableret i 2010.
Den nye
boring har en
boring på 235
mm og henter
vandet fra et 9
m tykt sandlag
50 m nede i
undergrunden.
Siden uge 19 er der pumpet 20 m3 vand op i timen, og
det er ca. 4 gange så meget som det nuværende daglige
behov.
Og der er vand nok i den nye boring 
”Det er ikke lykkes mig at sænke vandspejlet mere end
5,5 m med et forbrug på de 20 m3 i timen, så det lover
godt for de næste mange år.”
De første vandprøver viste en god vandkvalitet.
Vi fik efter et par dages pumpning en kommunal-tilladelse til, at lede vandet ud
i Fiskebækken og videre ud i Fjorden ved Rosenvold.
Den endelige godkendelse forventer vi at få ultimo uge 22, hvorefter der skal
opsættes et nyt pumpehus samt etableres el- og rørforbindelser.
Og går alt som vi regner med, tapper I jeres ’eget vand’ fra hanerne ultimo juli!
Vrigsted Vandværk
Verner Hansen (tekn. ansvarlig)
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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
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