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Side 3
Vi har siden sidste blad afholdt Repræsentantskabsmøde i BV-Nyt og der er et
referat fra mødet længere inde i bladet. Det var for tredje år i træk et specielt
repræsentantskabsmøde, da Bruno Nielsen var den eneste, der mødte op. Men
det tager vi som et udtryk for, at der generelt er stor tilfredshed med måden,
som BV-Nyt kører på.
Dette nummer er det sidste i 29. årgang, så næste sæson bliver endnu en jubilæumssæson for bladet, da vi så tager hul på 30. årgang.
I disse måneder er der mange konfirmationsgudstjenester rundt om i de danske
kirker med masser af glade konfirmander til følge. Inden bladet udkommer, har
der været den første konfirmationsgudstjeneste i Barrit Kirke og på kirkesiderne kan man se datoen for den næste.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget til Barrit GIF’s gymnastikopvisning søndag d. 11. marts i BKI. Til opvisning var der mange af
BGIF’s egne hold, samt besøg af 2 hold, blandt andet Bråskovgård Efterskole,
som kom med 114 elever. Der er lavet et indlæg om gymnastikopvisningen,
som kan findes inde i bladet. Billedet er taget af Torben H. Hansen.
Det lille billede er et bevis på, at foråret trods alt er på vej og alt i naturen
omkring os springer ud i fuldt flor. Billedet er taget af ukendt fotograf.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Flemming Thomsen, der bor i
Barrit og blandt andet er formand for Barrit Menighedsråd. Vi har endnu ikke
lavet en aftale med en skribent af Den Positive Vinkel til næste nummer, men
vi har heldigvis rigtig mange gode kandidater.
Der er kommet endnu en hjertestarter i vores område. I et indlæg længere inde i
bladet kan man læse, hvor den er placeret og læse mere om muligheden for at
blive 112-førstehjælpere.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød blev Tommy Helstrup, der blev
fundet i en lodtrækning blandt de rekord mange rigtige besvarelser, som vi har
modtaget. Det rigtige ord var: spis sundt. Vi har en ny konkurrence i dette blad
og det er igen en soduko konkurrence. Vinderen kan ses frem til at modtage et
gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter.
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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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Flagstængerne i Barrit

Alle flagstængerne i Barrit er blevet slebet ned og malet. Der er blevet sat ny
knop og flag på, og nu er de klar til at pynt ned gennem Barrit by. Arbejdet er
udført af bestyrelsen i BGIF.
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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

Kommende klubaftener i Fredagsklubben i Barrit
Indgang ved Sognegården
Kl. 18.30-21.00
Indgang kr. 15,00 eller 3 turs/medlemskort til kr. 45,00, købes ved indgangen.
Gæster er meget velkommen dog skal de være begyndt i skole.
Slik og sodavand kan købes i Fredagsklubben og må ikke selv medbringes.
1. september
2017

Alm. Fredagsklub

6. oktober 2017 Alm. Fredagsklub
3. november
2017

Halloween for alle årgange kl.
18-21

5. januar 2018

Alm. Fredagsklub

9. februar 2018

Alm. Fredagsklub og
Fastelavn for lille og store
hold Kom gerne udklædt 

18. februar
2018

FASTELAVN Barrit By

2. marts 2018

Alm. Fredagsklub

6. april 2018

Alm. Fredagsklub

4. maj 2018

Alm. Fredagsklub

1. juni 2018

Sommerfest for alle årgange
kl. 18-21

Vi ses i Fredagsklubben Barrit
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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Tilføjelse til Den Positive Vinkel i forrige nummer
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er flere forretninger i Barrit, end dem
jeg nævnte. Det er også korrekt, da jeg kun havde bevæget mig på Barrit
Langgade. Her er der i øvrigt også kommet en ny: ”Utofts Entreprenørforretning”. I Breth er der kommet ”Salon Louise”, ”Entreprenør Ingvard Bie” og
”Breth Entreprenørforretning”. Vi har fået ”Ostehullet” på Barrit Mejeri og der
kommet en vinforretning i Staksrode.
Der kan være flere jeg ikke kender eller husker. Undskyld!!
Venlig hilsen Flemming Møller Pedersen

Lige en lille hilsen fra kasseren i BV-Nyt
Vi havde et fint driftsoverskud på 14.988,49 kr. men indtægterne fra salg af annoncer, tilskud fra kirkerne, samt de private indbetalinger kan kun lige dække
udgifter til trykning og udbringning af bladet.
Så jeg håber, at I fortsat vil fylde skrot i containeren på Barrit Langgade og
afleverer dåser på Vævergade hos Bruno Nielsen.
Det er det, der giver det gode overskud.
Der skal også lyde en tak til de trofaste annoncører.
Med venlig hilsen
Sonja Nielsen
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LAD NYBOLIG JUELSMINDE
OG NYBOLIG HORNSYLD KLARE DIT BOLIGSALG!
Skal din bolig sælges af Danmarks største Nybolig mægler?

Nybolig Juelsminde og Hornsyld er en del af Danmarks største Nybolig forretning. Men vi er også stærkt lokal
forankret og opdateret på vores nærområde. Vi tager dig sikkert igennem hele boligsalgets faser. Kontakt os, hvis du
ønsker et gratis og uforpligtende møde.

Nybolig Hornsyld- Tlf. 7568 7655

Nybolig Juelsminde - Tlf. 7569 4515

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

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

10

Alt indenfor
tryksager

Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Onsdag den 30. maj 2018
Forårsudflugt til ”Verdenskortet” i
Klejtrup

Busafgang fra BKI Centret kl. 9.30 og forventet hjemkomst kl. 17.00.
Kom og oplev en jordomrejse i aldrig glemmer!
Oplev hele verden i miniudgave med søer, floder, bjerge og flag.
Verdenskortet ligger udbredt som et atlas ved bredden af Klejtrup sø med
dejlige grønne arealer.
Efter vi har spist en to retters menu, går vi ud og får en guidet rundvisning og
ser omgivelserne, vi slutter besøget af med kaffe.
Pris for medlemmer 350,- kr. og for ikke medlemmer 400,- kr.
Tilmelding senest den 23. maj til Jytte tlf. 25374854 eller
Annelise tlf. 52380023.
Hjertestarter i Vrigsted.
Hjertestarteren ved Vrigsted Efterskoles hovedindgang
er nu registreret på hjertestarter.dk.
TrygFonden har udviklet en app, som kan vise dig
vej til de hjertestartere, som er registreret på
hjertestarter.dk.
Hent app’en på ”TrygFonden Hjertestarter” til din
mobil og se placeringen.
Ved Efterskolen vil der endvidere blive opsat et større
skilt - tydligt synligt fra vejen.
I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på
mobilen, men i stedet ringe 112.
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Bliv 112-førstehjælper og red liv
Region Midtjyllands 112-førstehjælpere rykker ud til hjertestop eller
mistanke herom i regionens yderområder.
De lokale førstehjælperkorps drives af Region Midtjyllands Præhospital i
samarbejde med kommunen og lokale foreninger.
Hvis du får et hjertestop er tiden afgørende. For hvert minut, der går, falder
chancen for at overleve.
Hurtig hjælp af Region Midtjyllands lokale 112 førstehjælpere kan derfor være
med til at redde liv. Førstehjælperne bliver kaldt ud via SMS fra AMKvagtcentralen,
Et førstehjælperkorps er typisk på 8-12 personer, som er uddannet i
førstehjælp. De får et fire timers kursus i livreddende førstehjælp og brug af
hjertestarter. Herefter får de én gang årligt et genopfriskningskursus for at
vedligeholde kompetencerne.
Vil du være med i dit lokale førstehjælperkorps, kan du tilmelde dig hos Eva
Jakobsen Lundevej 9, på 24 24 47 99 eller evalimkilde@gmail.dk senest
medio maj uge 20.
Søg mere info på Google ”Førstehjælper Region Midtjylland”
Carsten Schiller
Vrigsted Lokalråd
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Nye aktiviteter i BGIF

Vi er i bestyrelsen blevet enig om, at vi skal have nogle flere Outdoor
Aktiviteter. Vi har jo den smukke natur rundt om os og der er mange
forskellige aktiviteter, man kan gøre i naturen. Men vi kan ikke rigtig blive
enig om, hvad vi skal vælge. Derfor vil vi høre folk, om der ikke er nogle, der
har nogle gode ideer til, hvad vi skal vælge. Også om der er nogle, der vil være
instruktør/træner på aktiviteterne.
Hvis du/i har nogle gode forslag, syntes jeg, at I skal sende dem til os, for så vil
vi kigge på dem.
De kan sendes til: jm@barritgif.dk.
På bestyrelsens vegne.
Jørgen Mikkelsen.

Outdoordag for hele familien
LØRDAG D. 9 JUNI
Vi starter aktiviteterne kl. 14.00, hvor vi vil lave nogle forskellige ting. Vi
bliver delt op i hold, så vi kan komme til at prøve nogle forskellige aktiviteter.
Omkring kl. 18.00 vil der være pølser og brød på grillen. Vand og øl kan købes
til fornuftige priser.
Vi vil skrive på BV-Nyt’s Facebook side med informationer om, hvor man tilmelder sig og nærmere info om dagen.
MVH
Bestyrelsen BGIF
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

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

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

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

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

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
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Referat af repræsentantskabsmøde i BKI d. 10. april 2018
1. Valg af dirigent
Peter Andersen blev valgt
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt og mødet indvarslet korrekt
3. Bestyrelsens beretning for 2017
Højdepunkt i 2017 var åbning af Barrit Legeunivers.
Tak til alle, som har bidraget til at få det op at stå.
Næste projekt bliver renovering af Sognegården.
Overstrygning af tag er bestilt til maj måned
Derefter kommer trin 2 som er det indvendige. Pengene er små og
bestyrelsen håber på at der vil være opbakning og lyst til at bidrage med
frivilligt arbejde.
I 2017 har der været nedgang i det kommunale tilskud på 60.000 fordi
BKI ikke har formået at øge aktiviteterne i centret i samme takt som de
fleste øvrige idrætshaller.
Endvidere reduceres det kommunale lokaletilskud til BKI over 5 år som
følge af en ny tildelingsmodel, der blev vedtaget sidste år.
Kommentarer til beretning.
Er der lavet plan for Sognegården? Det er der ikke: overstrygning af taget
er første step. Der er ca. 750.000 at gøre godt med, hvoraf taget kommer
til at koste ca. 310.000. Bestyrelsen ser ikke behov for en plan. Det er ret
klart hvad der skal til: nyt gulv, nyt køkken, nye toiletter restaurering af
scenen.
Beretning godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev gennemgået:
Lokaletilskuddet falder og der er brug for at øge aktiviteterne: dels salg af
flere chip til legeuniverset, dels ville det være godt at øge
aktivitetsniveauet i hallen fredag, lørdag søndag samt i sommerhalvåret,
når BGIFs vinteraktiviteter er afsluttet.
15
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Der er brugt midler i 2017 til at udskifte til LED lys overalt. Der er
indkøbt nyt lydanlæg i hallen samt en del andet vedligehold og inventar.
Budget 2018 fremlagt og godkendt
5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag

6. Valg til bestyrelsen
På valg:
Helle Eglin, der var suppleant for Palle Jacobsen ønsker ikke at fortsætte.
I stedet vælges Bo Lemming (skoleleder på Barrit skole).
Jan Hansen: ønsker genvalg
Renata Carlsen: ønsker genvalg
Der er en plads yderligere ledig for Vera Hammersvig, men på aftenens
møde er der ikke nogle, der ønsker at blive valgt til bestyrelsen.
7. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt
Referent: Renata Carlsen

Vandretur med Kræftens Bekæmpelse Juelsminde .

Sædvanen tro, arrangerer Kræftens Bekæmpelse igen i år vandretur. Det sker
næste gang, mandag den 14. maj, hvor vi mødes ved Belle Kunst på Vejlevej
kl. 19. Turen vil også indeholde et besøg hos Belle Kunst. Sæt allerede kryds i
kalenderen.
Mvh. Formand Kirsten Blume Schmidt.
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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.
Februar og marts i Barrit og Vrigsted sogne
1717
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Maj og juni i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 6. maj klokken 10.30
Konfirmationsgudstjeneste i Barrit Kirke
Mandag den 7. maj klokken 19.00
Højskolesang i Kirkehuset
Torsdag den 10. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 13. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker
Tirsdag den 15. maj klokken 19.00
Foredrag med Preben Kok i Kirkehuset
Onsdag den 16. maj klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Søndag den 20. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Mandag den 21. maj klokken 10.30
Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen
Søndag den 27. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker. Guldkonfirmation
Onsdag den 30. maj klokken 19.00
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset
Søndag den 3. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 10. juni klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker
18 18

Onsdag den 13. juni klokken 19.00
Sommerkoncert i Barrit Kirke med kirkernes kor
Søndag den 17. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Mandag den 7. maj klokken 19-21 i Kirkehuset
Sangaften med gode sange fra
højskolesangbogen
Højskolesangbogen rummer et
væld af forskellige sange fra
mange tider og steder. Kom og
syng med og bidrag gerne med
dine egne ønsker. Undervejs er der
naturligvis kaffe og tid til lidt
hygge. Ved klaveret er Kristian
Enevoldsen.
Pinsedag
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Vrigsted Kirke søndag den 20. maj klokken 10.30
Pinsen er den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes pinsen også for kirkens
fødselsdag. Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i
verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem
sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på jorden,
døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden.

19
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2. pinsedag
Mandag den 21. maj klokken 10.30 – friluftsgudstjeneste på
Teglværkspladsen
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne
Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker. Medbring selv
drikkevarer.
Alle er velkomne
Guldkonfirmation søndag den 27. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke
For 50 år siden blev disse smukke unge mennesker
konfirmeret.
Traditionen tro inviteres guldkonfirmanderne til
gudstjeneste i Barrit Kirke og efterfølgende kaffe i
Kirkehuset.
Alle er naturligvis velkomne til gudstjenesten hvor
også ungdomskoret medvirker.

Sommerkoncert i Barrit kirke
Onsdag den 13. juni kl. 19.00 er der traditionen tro korkoncert i Barrit kirke.
Tag naboen og familien med til en festlig og musikalsk aften.
Medvirkende er kirkens voksenkor og
ungdomskor under ledelse af Kristian
Enevoldsen. De har øvet sig hele
vinteren og foråret, og nu glæder de sig
til at synge for og med jer.
Der er gratis entré.

20
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Den positive vinkel – gåtur er ”det nye sort”
Søndag eftermiddag og jeg sidder og sløver hen foran fjernsynet. Egentlig ved
jeg jo godt, at jeg bør gøre noget andet end sidde her, men man skal jo også
slappe af, når man nu endelig har fri. Det mærkelige er blot, at man ikke rigtigt
får mere energi af at slappe af på denne måde. Man bliver egentlig blot mere
træt og uoplagt. Jeg kommer til at tænke på, hvad fitness-guruen Charlotte
Bircow siger, at man skal sige til sig selv, når man ikke orker noget: Let rø…
og kom i sving. Ok, nu sker det – lad os så gå den tur.
”Gåturen er tilbage, som utvungen fri motionsform. Her går man fordi man
kan lide at gå og ikke for at opnå en bestemt pulsfrekvens på sit pulsur”, sådan
skriver magister Anna Skyggebjerg i en ny bog: ”Gå tur”. Hun skriver også:
”Gåturen kan noget, som ikke mange andre motionsformer kan. Nemlig at give
ro, nærvær, en fornemmelse af taknemmelighed og en pause, hvor vi glemmer
os selv. Det er det, vi alle sammen savner, men ikke altid ved, hvordan vi skal
få ind i vores liv, og så er det i virkeligheden så enkelt som at sætte den ene fod
foran den anden,”
Og Barrit og omegn er jo som skabt til den gode lange travetur, hvor tanke og
sind kan slippes fri, eller hvor man kan gå med en god ven og dele den gode
samtale, eller bare dele og nyde stilheden.
Tag turen ned til teglværkspladsen, og mød det fantastiske scenarie af sol over
fjorden. Eller gå videre gennem skoven som går over i præstegårdsskoven,
hvor man til sidst kommer ud ved Randgård. Gå en tur til kirkegården og rundt
i kirkeskoven bag kirken. Eller tag turen af Barrit Langgade, Korsbækdal,
Breth, Staksrode, Barrit Station – måske møder man andre, som har haft
samme tanke, og man hilser kort på hinanden med en indforståethed af glæden
ved at spadsere.
Når man kommer hjem efter sådan en tur, har man fået kulde i kinderne,
varme i fødderne, og en fornyet energi og glæde over tilværelsen. Eller om
ikke andet, har man holdt en tiltrængt pause fra skærmene, som efterhånden
fylder mere end hvad godt er.
Således mit positive indlæg til BV-nyt. Nu slipper jeg tasterne og skærmen –
jeg skal ud at gå en tur.
God spadsere-lyst
Flemming Nørtoft Thomsen
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Her er plads
til
din annonce

Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Gymnastikopvisning 2018
Det er så dejligt igen at gå mod lysere tider og se blomster spire op af jorden,
hvor den ikke er dækket af is og sne. Det betyder at foråret er på vej og at
vinterens sjove og hårde træning er forbi for alle gymnaster. Søndag d 11/3
kunne vi se lidt af det, de har arbejdet med i vinter til årets
gymnastikopvisning.
Traditionen tro gik små, som store indmarch. Den blev efterfulgt af en flot
opvisning fra det første store gæstehold fra Bråskovgård efterskole. De viste os
en masse flotte spring og rytme serier. Herefter blev det forældre/ barn holdets
tur. De havde klædt sig i forskelligfarvede T-shirts, den forælder og det barn
der hørte sammen, havde samme farve på, det så festligt ud og det var skønt at
se de små tumlingers lege.
På holdene Turbofræs og Pigespring lyste glæden og stoltheden ud af alle
ungerne, ved at vise os alt de det de har lært. Turbofræserene havde, udover at
vise, hvad de kunne på redskaberne, som noget nyt lavet en lille serie. Nok var
de ikke så godt til at følges ad, men de forsøgte og vigtigst af alt, havde de en
fest sammen under deres show. Pigespringerene viste os først en flot serie til
festligt musik af de to unge hjerteknusere Markus og Martinus. Derefter var de
dygtige til at vise os, hvad man bruger en trampolin til.
Man siger jo at teenagere er dovne, men det fik vi da virkelig modbevist under
Rope Shipping holdenes shows. Der var tempo på hele vejen igen deres svære
koordinationer med sjippetov og hinanden. Selvfølgelig var det ikke alle af
deres svære tricks, der lykkes helt, men så var de hurtigt videre med et nyt
forsøg, eller næste trick. Det blev et farvel til de ældste af sjippepigerne, som
tog os med ud på en tidsrejse med musik og show fra 1950 – 2018. Nu skal de
selv videre ud i livet på deres egen rejse efter 9. klasse afsluttes til sommer.
Inden pausen blev årets leder kåret. I år havde bestyrelsen valgt, at det skulle
være Jørgen Mikkelsen, som er formand og som ellers selv havde valgt og
forberedt en tale til en ungdomsspiller, Tillykke til Jørgen og tak for indsatsen.
De ældste gymnaster Seniordamerne gik på efter pausen. De lavede en flot
opvisning med mange variationer i deres koreografi og fulgtes flot ad til god
musik.
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Herefter fik vi et flot karate kampshow, hvor ingen heldigvis kom rigtigt til
skade. Nogle af de børn der så på, havde det lidt sjovt med de kampråb, der
blev udstødt, det er jo ikke noget man ser og høre hver dag, med mindre man
går til karate, måske det skulle være en opfordring.
Til sidst fik vi fornøjelsen af at se Junior Nord, som med deres 136 elever,
havde lavet flotte springserier og rytmeserier, hvor de både dansede rundt med
afløbsrør og flyttekasser.
Til slut vil jeg gerne sige tak til gymnaster, trænere, arrangører og andre
frivillige, der havde en finger med i spillet, for at vi kunne have en
oplevelsesrig eftermiddag, med en dejlig stemning.
Forårshilsen
Tina Asmussen.

Gymnastik
Er du den nye træner i vores gymnastikafdeling?
Når det bliver september, og en dejlig lang og varm sommer er ved at gå på
hæld – begynder vores gymnastik igen.
Til den tid har vi brug for trænere til vores børne- og ungdomshold. SÅ hvis du
har tid og lyst – vil vi gerne have dig med på holdet.
Der er også mulighed for at bliver hjælpetræner på et af holdene.
Du vil får tilbudt kurser i den aldersgruppe, du kunne tænke dig at lede.
Vi mødes i BKI mødelokalet tirsdag den 12. juni kl 19.00
Mvh Gymnastikudvalget/Gitte Hansen
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Nyt fra vores annoncører
SMR IRON-AIR ApS startede tilbage i 1997 oprindeligt som smedevirksomhed. Efter at have hjulpet et kølefirma med flere montageopgaver
fængede interessen for hvad der egentlig skete inden i sådan et køle/varme
anlæg. Derfor tog jeg til Håndværkerskolen i Hadsten, og pludselig var jeg i
gang med A-certifikat.
Efterfølgende er det blevet til rigtig mange kørte kilometer til opgaver i hele
landet på nær nogle få øer.
Det har drejet sig om alt lige fra den lille varmepumpe til sommerhuset,
aircondition i store forretninger, køle/frostrum til den lille restaurant og den
store virksomhed som producerer eller distribuerer varer på køl.
SMR IRON-AIR samarbejder med flere virksomheder som er ISO 9001
certificerede indenfor køl. De trækker på mig, når det kniber med at følge med,
og omvendt kan jeg leje en mand eller to, når jeg har brug for det.
De seneste år har interessen for især luft til vand varmepumper været stor. Det
er muligvis grundet de relativt høje tilskud, som energiselskaberne udbetaler,
men eftersom elprisen til opvarmning er faldet, er det en meget fornuftig
investering i forhold til olie og gas, og vi får brugt vindmøllestrøm frem for at
sælge den til vores naboer.
Det er altid muligt at få et gratis og uforpligtende tilbud på konvertering fra
olie eller gas til en luft til vand varmepumpe. Et 12 kW anlæg A++ med
varmtvandsprioritering og 5 års garanti koster typisk mellem 60 og 70.000,installeret. Dette beløb kan fratrækkes håndværkerfradrag og
energibesparelsestilskud.
SMR IRON-AIR tilbyder også service og vedligehold af eksisterende anlæg, så
man er sikker på den mest økonomiske drift.
Ring på telefon 40973105 og få et godt tilbud !
Med venlig hilsen - Martin.
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

v/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 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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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt
Tirsdag d. 10. april 2018 i Barrithus
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Valg af dirigent: Jonas Johansen blev foreslået og valgt som dirigent, han kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt.
Beretning: Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt
her i forkortet udgave:
Vi har nu været i gang i bestyrelsen fem år i træk og det har været et år, hvor
tingene har kørt stille og roligt.
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde lavet 7 blade på med masser af
gode og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. Vi har i gennemsnit haft
godt 34 sider i bladene, mindste antal sider var 28. I sidste sæson var det godt
32 sider i gennemsnit.
Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange besvarelser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Vi har igen i år haft flere af
vores populære Soduko konkurrencer, helt præcist har 4 ud af 5 konkurrencer
været og Soduko og en enkelt tipskupon.
Vores side på Facebook får stadig flere medlemmer, så vi nu oppe på ca. 790
medlemmer, hvilket vi er meget glade for. Det er ca. 200 mere end sidste år.
Den bliver stadig flittigt brugt til mange forskellige formål, som kan være alt
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fra spørgsmål, efterlysninger og oplysninger om ting i og omkring Barrit til
orientering om kommende eller afholdte arrangementer i lokal området.
Der er desværre også mange ”kreative” opslag fra folk, der bruger opslagene
som skjulte reklamer og endda nogle med priser. De bliver slettet med det
samme og ved flere gentagelser, tager jeg kontakt til personen bag opslagene.
Vi har i løbet af året indkøbt 3 nye bærbare computere, som vi bruger til at lave
bladene. Vi har tidligere brugt vores personlige computer til det. På sidste
repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at vi måtte indkøbe computerne.
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi
igen i år har fået både i form af tilkendegivelser men i særdeleshed i form af
mange gode, spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning
ville bladet ikke være det, som det er i dag. Vi ser frem til at lave blade igen i
det, der bliver en ny jubilæums årgang, da det er 30.
Beretningen blev godkendt.
Gennemgang af regnskab: det blev gennemgået og viste et overskud på
14.988,49 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Overskuddet
skyldes primært indtægter fra salget af skrot, dåser og messing.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Jonas Johansen og Sonja Nielsen,
der begge ønskede at genopstille og blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
Valg af suppleant: Michael Jensen blev valgt.
Valg af revisor: Ingeborg Jørgensen blev valgt, valget gælder for 2 år.
Indkomne forslag: Ingen.
Referent Torben H. Hansen
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Årets leder i BGIF 2018
I år blev Jørgen Mikkelsen valgt som årets leder i Barrit GIF. Jørgen har været
formand for bestyrelsen i en del år, så det var en stor overraskelse for ham, at
bestyrelsen var gået bag ryggen af ham og enstemmigt havde valgt ham.

Valgte faldt på Jørgen, fordi han altid brænder for foreningslivet. Han er engageret og påtager sig mange opgaver, der ligger uden for bestyrelsesarbejdet.
Han er udviklingsorienteret og bruger rigtigt meget af sin tid på frivilligt arbejde. Vi har inden for de seneste år fået en helt ny og moderne multibane med
beachvolley bane til. Vi har fået nedskrevet visioner for foreningens arbejde og
vi har fået flere nye tiltag gennemført i bestyrelsen. Alt dette takket være
Jørgen.
For Jørgen betyder anerkendelse af de frivillige rigtigt meget og han værner om
hver enkelte person, der er hjælper hos os i BGIF.
Det er med stor glæde, at vi kan kåre Jørgen som Årets leder i Barrit GIF 2018.
Barrit GIF’s Bestyrelse
29
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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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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer
Den 11. april havde Barrit-Vrigsted Seniorer generalforsamling i BKI.
Jytte Hansen startede mødet med at byde velkommen. Herefter blev Bent
Pedersen valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
I beretningen gennemgik Jytte de gode arrangementer vi havde haft igennem
året, - udflugter, foredrag,
Sensommerudflugt

As Kirke
og Kaffehuset
Foredrag med Kurt Leth fra TV-Syd programmet ”Kaffe med Kurt”
Forårsudflugt til Lille Malunds Have
og bankospil, som jo kun kan lade sig gøre i den form, fordi vi har så
fantastiske sponsorer. Julearrangementet er også en af de faste traditioner.
Generelt er der god opbakning til vore arrangementer.
Vi har p.t. 90 medlemmer, og 4 æresmedlemmer, så vi håber alle vil være med
til at skaffe nye medlemmer til vores lille forening.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Til bestyrelsen blev Annelise Dam, Laila Winther, Dora Damgård og Poul
Christensen genvalgt. Til suppleant blev Grethe Bækgård genvalgt. Som
revisor blev Frank Bækgård genvalgt, og Ejvind Rasmussen genvalgt som
revisorsuppleant.
Bestyrelsen består således af: Jytte Hansen, Poul Christensen, Annelise Dam,
Laila Winther, Niels Jacobsen, Dora Damgård og Anna Hansen.
Program for året 2018
Onsdag den 30. maj: Forårsudflugt til ”Verdenskortet” i Klejtrup
Tirsdag den 21. august: Sensommertur til Statsfængslet Møgelkær
Torsdag den 11. oktober: Efterårsudflugt til Rude Strand højskole.
Søndag den 4. november: Bankospil
Onsdag den 5. december: Julehygge
Nærmere om hvert arrangement kommer i Barrit Vrigsted Nyt.
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence

Sudoku
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Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8
i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder ordet, som du indsender til
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Hornsyld
Slagter, blandt alle der indsendt de korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i
næste nummer.
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Tennis
Ved fælles hjælp er foreningens 2 gode baner nu klar til at blive taget i brug.
Fysisk arbejde giver god appetit :-)
Mange tak til slagteren i Bjerre - Linda og Lars - som sponsorerede
grillpølser og brød til de fremmødte.
Hanne
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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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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
Malene Hollbaum
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
28 59 02 52
23 29 40 54

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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