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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
Så gik der endnu et år og vi skal nu vænne os til at skrive 2018…
Vi håber, at alle vore læsere er kommet godt ind i det nye år. Vi er helt sikkert
klar til et nyt og spændende år, hvor vi vil gøre, hvad vi kan for fortsat at lave
gode og spændende blade i samarbejde med alle jer.
Barrit-Vrigsted Seniorer har i samarbejde med Rårup Pensionistforening arrangeret et foredrag med den erfarne tv-vært Kurt Leth. De har skrevet et indlæg, der kan findes lidt længere inde i bladet, med nærmere informationer om
arrangementet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget af Martin Andersen.
Det er taget til Juletræsfesten i Sognegården, der var arrangeret af Barrit GIF,
søndag d. 10. december. Juletræet til festen var sponsoreret af Lars Poulsen i
Vrigsted.
Det lille billede viser den nye placering for vores container til gammelt jern og
skrot, som nu står ved Barrit Langgade 176A. Den står meget tæt på vejen, så
der er derfor meget gode tilkørsels forhold. Billedet er taget af Torben Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af 4 friske unge mennesker, der
flittigt bruger Barrit Legeunivers. Det er Malte Paaske, Christian Skyum,
Andreas Bruun og Jasper Lyse. Den næste skribent af Den Positive Vinkel
bliver Flemming Møller Pedersen, der har boet i Barrit i mange år og været
medlem af bestyrelsen i flere af byens foreninger.
I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for
at præsentere deres virksomhed, har vi denne gang modtaget en beskrivelse af
Barrit Autocenter, der har ligget i Barrit i mange år og nu er ejet af Kristian
Hansen.
Vi havde en Sudoko konkurrence i seneste nummer. Vinderordet var denne
gang: vintergæk. Vi har modtaget rekord mange besvarelser og i lodtrækning
fandt vi den heldige vinder: Jane Hald Hansen fra Barrit. Hun har vundet et
gavekort på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde. Der er denne gang ikke
plads til en konkurrence, men det kommer der igen i et af de næste numre.
God læselyst!
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Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf. 75693600

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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Generalforsamling og ”Billedaften”
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
indkalder til generalforsamling
Tirsdag d. 13. marts kl. 19 i BKI-Centeret
Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne
(Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være skriftlige og i formandens
mail Box senest 1 uge før mødet.)
Program:
1. Generalforsamling: Vi glæder os meget til at se så mange
medlemmer, som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at vi benytter
denne mulighed for at samtale om foreningens formål og aktiviteter –
høre hvordan det går og lægge planer for fremtiden.
2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med
pkt. 3.
3. ”Fra arkivets gemmer”: Vi vil vise noget fra et tema, som vi finder
interessant:
 Noget som vi gerne vil fortælle om
 Noget vi gerne vil vide noget mere om
 Noget vi gerne vil vise
- Og det har i hvert fald noget med lokalsamfundets mennesker og
deres liv at gøre!
Karsten Bjerreskov(formand)
karsten@bjerreskov.com
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Vi udfører alt indenfor:
Jord, Dræn, Belægning og
Støbearbejde.

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit.

Vi er ogsåSKOV
klar til vinterens
& HAVE
strabadser med snerydning samt
AUT. EL-INSTALLATØR
saltning/grusning

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

1 på:
KontaktBØGESKOVVEJEN
Lars
Østergaard
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE

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 6
LAKERING

*

TLF. 75 69 40 22
Tlf.: 22700567.
bef@breth.dk
bef@breth.dk
www.lm-el.dk

Nyt Fra Vores Annoncører
Barrit Autocenter er et lille lokalt autoværksted, som er beliggende i Barrit by.
Værkstedet har eksisteret siden 1963. Barrit har i tidernes morgen været en by
med en flere forskellige virksomheder, men i dag er der reduceret kraftigt i
byens antal af handelsvirksomheder. Barrit Autocenter er blandt de få
virksomheder tilbage i Barrit, som stadig holder hjulene i gang. Og for dette,
kan man takke beboerne i Barrit og omegn, for at støtte de lokale
virksomheder. Og det er netop det, der er behov for i en by som denne. At man
støtter virksomheder og foreninger, for at der holdes liv i byen – så det er en by
man hellere vil flytte til end fra.
Nuværende ejer af Barrit Autocenter er Kristian Hansen, som er 4. ejer, og han
overtog værkstedet i marts 2012 efter Fredrik Klærke. Forinden da havde
Kristian været ansat i firmaet under Frederik Klærke siden 1995, hvilke har
været en stor fordel, idet han derfor kendte kundekredsen rigtig godt. Lidt af de
eksisterende kunder er faldet fra, men der er til gengæld også kommet en del
nye, og sådan vil det nok altid gå.
Kristian har længe taget tjansen selv på værkstedet, hvilket har været en hård
proces, men man hører ham ikke beklage sig. Han elsker sit arbejde, og ved, at
det koster kræfter at være selvstændig. I dag er mandskabet øget med en
mekanikersvend. Det er tidligere prøvet med mekanikerlærling, men som en
enkeltmandsvirksomhed, er det en kæmpe fordel, at det er en svend som kan sit
kram, og går til arbejdsopgaverne selvstændigt.
I forhold til for 10-15 år siden er der sket en stor udvikling på bilmarkedet.
Bilerne er, når det kommer til reparation, blevet en del mere indviklet på grund
af, at de i dag er computerstyrede og kræver derfor, at man er i besiddelse af
moderne værktøj og teknisk udstyr til fejlfinding af diverse problemer. For
Kristian er det vigtigt at følge med tiden og opdatere sin viden, selvom det til
tider kan være svært, for det går stærkt i udviklingen i Barrit Autocenter.
På værkstedet foretages alle former for reparationer og service af alle biler –
uanset mærke og årgang. Også i garantiperioden på helt nye biler.
Eksempler på nogle af arbejdsområderne kan være:
 Serviceeftersyn
 Klargøring til syn
 Tilbud på reparationer
 Rust- og pladearbejde
 Køb og salg af nye og brugte biler
 Bremsetest
7
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HUSK

KLIMA
&
SMR IRON-AIR
ApS
Karl RasmusAutoriseret kølefirma
KØLETEKNIK
Brethvej 3 · 7150 Barrit
sen samler

Salg/service:
TLF. 40 97 31 05
smr@iron-air.dk
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk
Tlf. 4097 3105

stadigvæk

køl
- fROST
- klIMANlæg - vARMepuMpeR
skrot
ind.
efTeRSyN - SeRvIce - SAlg

Ring på tlf.:

Energivejlederen

75691009
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 Forsikringsskader – herunder taksering af skader
 Aircondition
 Dækskifte – ved dækskifte tilbyder vi opbevaring af sommer/vinterhjul
 Dækafbalancering
 Skift af tandrem
 Montering af ekstraudstyr
Arbejdsområderne er mangeartede, men skulle man have specialopgaver, som
ring eller kig gerne forbi værkstedet og tag en snak herom.
Hos Barrit Autocenter er det vigtigt, at kunderne forbinder deres
værkstedsbesøg med noget positivt. I den forbindelse er der 3 vigtige nøgleord
som kvalitet, tillid og dialog.
Som noget nyt er der på kontoret blevet opstillet en sofa, så man har mulighed
for at slænge sig lidt, og nyde, at andre gør arbejdet for én.
Vel mødt på Barrit Autocenter.
_______________________________________________________________

Bibliotekerne i Juelsminde og Hedensted har hele 3 ting på programmet for
børn i vinterferien.
Detektivmysteriet
Hjælp bibliotekaren Bella Bladrerup med at finde værdifulde bøger, som en
skurk har gemt. For at finde dem, skal du løse gåder og klare udfordringer.
For børn i alderen ca. 5-10 år med en voksen hjælper. Som tak for hjælpen får
man et diplom og en overraskelse.
Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek
Lørdag d. 10. februar - lørdag d. 17. februar i den betjente tid
Pandekagehygge
Guf en pandekage og hør en historie! Du kan
også være med i en konkurrence. Bare mød
op!
Juelsminde Bibliotek & Hedensted
Bibliotek
Tirsdag d. 13. februar kl. 13-15
9
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Lad Nybolig i Juelsminde eller
Hornsyld klarer dit boligsalg
Hvis du går med salgstanker, så lad os
hjælpe dig igennem alle faser. Vi kigger gerne forbi til en gratis og uforplig-

tende salgsvurdering, hvor du kan høre om mulighederne for salg af netop
din bolig.

Ring til os i Juelsminde 7569 4515 eller Hornsyld 7568 7655

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

MGP - den store børnefest!
Kom og lav bannere, stemmesedler og
en masse andet lir til at gøre MGPstemningen ekstra god!
Bestil gratis billetter på biblioteket eller
på hedenstedbib.dk
Juelsminde Bibliotek & Hedensted
Bibliotek
Lørdag den 17. februar kl. 13-15
Halfdan Rasmussen - sange, rim og remser
ABC Teatret spiller, synger og laver spilopper over et udvalg af Haldans sange,
rim og remser - samt selvfølgelig hans fantastiske ABC.
Syng med på Mariehønen Evigglad, Rapanden Rasmus, Den lille frække
Frederik, Blæksprutten Olsen og mange flere. For de 5 - 10 årige.
Bestil gratis billetter på hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket i
den betjente tid.
Juelsminde Bibliotek
Lørdag den 24. februar kl. 10.30 - 11.15
NYT på Juelsminde Bibliotek!
Kom og find en stol på Juelsminde Bibliotek og få hjernen tanket op med
spændende viden, når vi transmitterer direkte fra foredrag på Aarhus
Universitet. Gratis – bare mød op!
Tirsdag den 20. februar kl. 19-21:
På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
Ved Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 27. februar kl. 19-21: 'Relativitetsteori og gravitationsbølger'
Ved Ulrik Uggerhøj, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 13. marts kl. 19-21: 'Menneskedyret homo sapiens’
Ved Peter Teglberg Madsen, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 20. marts kl. 19-21: 'Jordens og livets udvikling'
Ved Minik Rosing, Københavns Universitet.
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt
Frisør
DOWN UNDER
75 69 10 67
Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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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
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Kirsten Bjørke
Høkervej 8, 7150 Barrit
Tlf. 2081 2740
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
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2095 2096
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.
13
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Februar og marts i Barrit og Vrigsted sogne
Onsdag den 7. februar klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Søndag den 11. februar klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 18. februar klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Onsdag den 21. februar klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Søndag den 25. februar klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke. Ungdomskoret medvirker
Søndag den 4. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Voksenkoret medvirker
Søndag den 11. marts klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Efterfølgende indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Torsdag den 15. marts klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit menighedsråd
Søndag den 18. marts klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige.
Søndag den 25. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
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Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp
Søndag d. 11. marts 2018 er vi med i den store landsdækkende sogneindsamling for folkekirkens nødhjælp.
I den forbindelse vil vi gerne spørge, om der er nogen i Barrit
og Vrigsted som vil hjælpe med at samle ind? Indsamlingen foregår fra kl. 1012, efter gudstjenesten klokken 9.00.
Oplysninger og tilmelding hos Rikke Mai, 75 69 10 29.

Gymnastikopvisning i Barrit
Husk at vi har gymnastikopvisning i Barrit
Søndag den 11. marts 2018 kl. 13.00

Sæt X i kalenderen og mød op til en festlig dag.
I år får vi besøg af to dygtige gæstehold.
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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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Nyt om Barrit Legeunivers januar 2018
Barrit Legeunivers er gået ind i år 2 af sin eksistens! Det betyder, at det er tid
for at forny sit abonnement, hvilket mange allerede har gjort og tak for det!
Prisen for et års abonnement er 300 kr. for en person og 600 kr. for en husstand med op til 6 personer. Det koster også 600 kr. for et års abonnement, hvis
man har et sommerhus op til 6 personer, som man lejer ud og hvor man gerne
vil give lejerne adgang til legeuniverset.
Udover legeuniverset giver chippen også adgang til hallen på de tidspunkter,
hvor hallen ikke er optaget af skole og/eller foreningsaktiviteter.
Har man haft abonnement i 2017 kan man forny det ved at overføre beløb for
person eller husstand via mobilepay til nummer 54312.
Husk at skrive navn på den som har chippen!
Hvis man ikke har en chip allerede kan man få en ved henvendelse til centerlederen. Udlevering og kodning sker i BKI. Det er muligt at købe adgang for én
dag, det koster 100 kr. + 100 kr. i depositum for chippen og skal aftales i rigtig
god tid med centerlederen, da chippen skal udleveres og kodes i BKI på et
tidspunkt hvor Helle er til stede.
Det er kun personer med gyldig chip, som har lov til at opholde sig i legeuniverset. Man kan dog have en kammerat med, det kræver en indbetaling på 25
kr. pr. person på mobilepay nr. 54312.
Vi i bestyrelsen får ofte spørgsmål om alle mulige behov for at benytte legeuniverset og vi er muligvis ikke helt landet på endelige priser, men her er svar
på nogle gængse spørgsmål:
- Hvis man har et husstandsabonnement må man gerne have sine
eventuelle børnebørn med i universet, når de er på besøg.
- Hvis man har en chip og lejer mødelokale med eller uden køkken fx i forbindelse med en børnefødselsdag kan man benytte universet uden
yderligere beregning. Har man derimod ikke en chip betales 500 kr. for
brug af legeuniverset udover leje i øvrigt.
18
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- Ønsker man at leje legeuniverset uden leje af køkken/mødelokale til fx
en fødselsdag koster det 700 kr.
- For institutioner er abonnementsprisen 1100 kr. for et år.
Endelig opfordrer vi til, at alle brugere af Barrit Legeunivers fortsat hjælper
med at tage ansvar for, at der bliver ryddet op i legeuniverset og at inventar
bruges efter hensigten.
Centerledelsen varetages på 37 timer/uge, så det er ikke muligt at holde opsyn
med universet i hele åbningstiden.
Tak til alle for jeres hjælp og opbakning!
Med venlig hilsen
Renata Carlsen
_______________________________________________________________
Kære medborgere!
Kræftens Bekæmpelse i dit lokalområde, vil hermed gerne gøre opmærksom
på et spændende foredrag med læge Charlotte Bøving fra fjernsynsudsendelsen ”Lægen flytter ind”
onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
i Himmelrummet på Juelsminde skole. Følg med på opslag lokalt og i ugeavisen.
Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde afd.
Kirsten Blume Schmidt
Formand
19
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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
Tlf.:
75 Brund
68 15Nielsen
11
Tlf. Lhombrevej
75 69 15 62 1. Biltlf.
43 56 61
715040
Barrit
www.bjerre-koed.dk
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
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Den positive vinkel
Barrit har fået et nyt legeunivers, hvor folk i alle aldre kan komme.
For et halvt år siden, blev Barrit legeunivers indviet.
Siden da er det blevet flittigt brugt.

Billede af Barrit legeunivers

Den 2. juni 2017 blev Barrit legeunivers indviet. Siden da har det været en stor
succes. Mange børn har brugt det til at være sammen. Både i skoletiden, og i
fritiden.
Ved Barrit legeunivers kan man være inde og ude, eftersom den gamle hal blev
renoveret. Udenfor er der lavet ramper og andre sjove ting.
På ramperne kan du køre på løbehjul, skateboard, rulleskøjter osv.
Der er også et klatrestativ, nogle kommunikationstragter og en buet væg.
Eleverne har forskellige ting de kan lide at lave på det nye playspot.
“Jeg kan lide at køre på løbehjul på ramperne,” siger Benjamin Sørensen 6. A.
“Jeg kan også lide at være sammen med mine venner.”
21
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Der er mange af eleverne der kan lide at spille ost!
“Ost er et boldspil, hvor man er i fire felter. Man er en person på hvert felt,”
siger Peter Møller Madsen 6. A. “Det gælder om at slå hinanden ud og komme
i ost. Man må slå til bolden, så den ryger over på en af de andres felter. Bolden
må højst ramme jorden en gang på dit felt. Ellers er du død!”
Indenfor ved Barrit Legeunivers kan købe en chip til 300 eller 600 kr., som du
kan bruge hele året. Den på 300kr er en solochip, så den gælder kun for en
person. Hvis du køber den til 600kr kan du til gengæld tage hele din familie
med ind.
Indenfor er der springgulv, gynger, en brandmandsstang og mange andre ting.
Grunden til, at der er så meget plads, er fordi de har renoveret den gamle
gymnastiksal.
“Den var i dårlig stand og der var brug for noget nyt i Barrit, ud over
multibanen,” siger Rasmus Persson 6.a. “Der er også blevet renoveret i det
gamle omklædningsrum.”
Skrevet af: Malte Findal Paaske 6.a. Christian Holm Skyum 6.a. Andreas
Michael Uldum Bruun 6.a. og Jasper Lyse 6.a.
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Slægtsforskeraften på Barrit Skole
Mandag d. 19/2 kl. 19.00-21.30
 Vil du gerne i gang med slægtsforskning?
 Er du nybegynder i slægtsforskning?
 Er du øvet slægtsforsker?
Interessen får større bredde, og du bliver en bedre slægtsforsker ved at dele din
hobby med andre!
Aftenen er et tilbud til alle interesserede i slægtsforskning – nybegyndere eller
øvede, medlemmer og ikke-medlemmer af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske
Forening.
Vi forestiller os aftenen som en samtale om interessen: Hvor man er i sin
forskning, hvad man har af udfordringer, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.
Der er mulighed for at bruge skolens internet og pc’er – eller egen medbragt
pc. Vi er et par erfarne slægtsforskere fra lokalarkivet, der er parate til at
bidrage til samtalen.
Der er mange nye gode kilder på Internettet, og er der interesse for det kan vi
arrangere en ”rundtur”.
Hvis du er nybegynder, er det vigtigt, at du medbringer informationer om navn,
fødselssted og fødselsdato på en forfader/formoder, der er født før 1940 –
gerne fødselsdata på flere.
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Søg f.eks. i arkivets arkivalier på www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

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

Brændesalg
Tauragaard.dk

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

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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Foredrag med Kurt Leth
Kendt fra TV-Syd programmet ”Kaffe med Kurt”.

Tirsdag den 13. marts, kl. 14.00 i Rårup Sognegård
Foredragets store oplevelse er Kurt’s anekdoter – historier – om nogle af de
mennesker, han har mødt og lavet udsendelser med på sin journalistiske vej,
han finder et væld af fantastiske og pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige
virke som journalist.
Arrangementet er i samarbejde med Rårup Pensionistforening.
Tilmelding senest 5. marts til Jytte Hansen på tlf. 25374854 eller Elin
Rasmussen på tlf. 75685214.
Pris for medlemmer 75,- kr.
Pris for ikke medlemmer 100,- kr.
Hilsen
Barrit-Vrigsted Seniorer
Rårup Pensionistforening
Sæt allerede nu X i kalenderen –
Onsdag den 11. april, kl. 14.00: Generalforsamling i Barrit-Vrigsted Seniorer
Onsdag den 30. maj: Forårsudflugt til ”Verdenskortet” i Klejtrup
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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 St. Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit fællesbestyrelse
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
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug
Vrigsted Lokalråd

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Jørgen Tegllund
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
Jytte Hansen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Kaj Poulsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Kaj Poulsen
Carsten Schiller
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75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
20 31 16 66
40 19 53 20
29 45 86 24
75 69 15 73
29 84 29 79
23 32 79 19
75 69 18 16
40 78 12 82
50 89 77 72
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
25 37 48 54
75 69 10 10
24 96 13 64
30 66 50 57
40 88 09 18
75 69 11 20
30 66 50 57
23 29 40 54

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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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