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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 27.05.2019
UDKOMMER UGE 24
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
tlf. 22 95 66 96
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11
tlf. 20 87 38 58
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151
tlf. 30 13 25 17
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
tlf. 75 69 14 18
***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, februar, marts og maj. Bladet udkommer i et oplag
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted
sogne.
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk
Opsætning: A4 - Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre –
1,5 cm. Skrift: Times new roman – str. 16. – Eller pr. post til et af best.
medlemmerne.
***************************************************************
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
***************************************************************
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET:
www.bvnyt.dk
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Side 3
Vi har siden sidste blad afholdt Repræsentantskabsmøde i BV-Nyt og der er et
referat fra mødet længere inde i bladet. Det var igen i år et specielt repræsentantskabsmøde, da der kun mødte 2 personer op udover bestyrelsen. Men det
tager vi som et udtryk for, at der generelt er stor tilfredshed med måden, som
BV-Nyt kører på.
I disse måneder er der mange konfirmationsgudstjenester rundt om i de danske
kirker med masser af glade konfirmander til følge. Bladet udkommer lige inden
årets konfirmationsgudstjeneste i Barrit Kirke og på kirkesiderne kan man se
de flotte unge mennesker.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget til Barrit GIF’s gymnastikopvisning søndag d. 17. marts i BKI. Billedet er taget under indmarchen,
hvor holdene står klar bag fanerne. Til opvisning var der mange af BGIF’s
egne hold og to hold udefra, bl.a. Bråskovgård Efterskole. Der er lavet et indlæg om gymnastikopvisningen, som kan findes inde i bladet. Billedet er taget
af Torben H. Hansen.
Det lille billede er endnu engang taget i Sognegården i forbindelse med den
omfattende renovation, som har foregået i løbet af foråret. Denne gang er salen
helt færdig med nyt loft, nyt gulv og nymalet på vægge og paneler. Billedet er
taget af Torben H. Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Ellen Kristine Jørgensen, der er
formand for Bjerre Herreds Havekreds. Vi har lavet en aftale med en skribent
af Den Positive Vinkel til næste nummer, som bliver Malene Hollbaum Christiansen, der bor i Vrigsted og er den første kvindelig oldermand i Vrigsted i
laugets 25 års historie.
I serien Nyt fra vores annoncører har vi denne gang modtaget et indlæg fra
Hornsyld Købmandsgård A/S, der siden sin start for 87 år siden har oplevet en
eksplosiv vækst, men stadig er stærkt forankret i lokalområdet.
I sidste nummer havde vi ingen konkurrence, men det har vi i dette blad. Det er
igen en soduko konkurrence. Vinderen kan ses frem til at modtage et gavekort
på 200,00 kr. til Super Brugsen i Juelsminde.
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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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Gymnastik Opvisning 2019
Som altid var det en fin og dejlig oplevelse at deltage i den årlige
gymnastikopvisning i hallen søndag den 17. marts 2019. Gymnastik
opvisninger er kulminationen på en sæsons træning, forberedelse, leg og grin
for børn og voksne. Man kan mærke den underlæggende spænding, og se
hvordan gymnasterne retter ryggen en ekstra gang til indmarch, mens forældre
og bedsteforældre ivrigt forsøger at fange øjeblikket på billeder.
Årets opvisning blev indledt af gæsteholdet fra Bråskovgård Efterskole. Det er
svært ikke at blive imponeret af den store gruppe af unge, der her bevæger sig
hen over gulvet, både i rytmisk serie og ved spring. Min Johan på 4 år var i
hvert fald overbevist om at hans mål var at udvikle kolbøtterne til turbofræs til
dobbelt saltomortaler, snarest muligt.
Efterfølgende var forældre og barn holdet på gulvet og selvom nogle af de
mindste udøver tabte modet lidt, var det som altid begejstringsværdigt at se
dem klatre, kravle, danse og tumle sammen med deres forældre. Jeg kan kun
opfordre alle forældre til at tage deres tumling med til gymnastik, det er en sjov
måde at være sammen med sine børn på og en dejlig måde at møde andre
lokale familier på.
På turbofræs holdet var der som altid gang i den med sangleg, og en
udfordrende bane med både trampolin spring, balance og kolbøtter.
Efterfølgende kom springholdet hvor de seje piger viste os både rytmisk
gymnastik og spring gymnastik.
Tak til gæsteholdet fra Klaring hvor dygtige piger viste både spring og rytmisk
serier. Til sidste var karate holdet, med både børn og voksne på, de viste som
vanligt, omhyggeligt indlærte teknikker og kampscener.
Som forældre til børn på flere hold, er det vigtigt for mig at sige tak til årets
gymnastik ledere og hjælpere. Jeg bliver glad over at se unge gymnaster dele
deres begejstring for gymnastik og leg med de mindre børn, som hjælpere og
ledere på holdene. Tak for at være rollemodeller for vores børn og tage del i det
forpligtigende fællesskab som en forening er.
Nu glæder vi os til årets holdbilleder, som har en væsentlig plads i vores stue.
Begge vores børn finder dem ofte frem og vi taler om hvor meget vi glæder os
til næste sæson.
Mvh. Anne Halager Nielsen.
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen
Godkendte revisorer
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
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Årets leder pris 2018
Årets leder i Barrit Gymnastik og idrætsforening blev afsløret til dette årets
gymnastik opvisning i Marts. Årets leder er en person som har vist stor
interesse i at træne/instruerer vores medlemmer gennem året.

Dette årets leder blev Mathias Lindholm Nielsen, som startede som hjælpe
træner da han var tolv år, og siden hen er blevet træner for U8. han har vist en
stor gejst i at træne dem og de er rigtig glade for han. Så stor tillykke til
Mathias.

Årets Hold i Hedensted Kommune 2018.
Til dette årets Sports Award i Gudenå centeret, som Hedensted Kommune
afholder for alle de frivillige i hele kommunen blev Barrits U16 drenge valgt
som vinder. Holdet var med derovre for at modtage prisen foran Ca 600
personer. De blev hædret foran dem alle sammen oppe på scenen hvor de fik en
fin statuette som er lavet af en lokal kunster i kommunen.
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Dilettant i Barrit.
I Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har vi fået en hel kasse med billeder fra
dilettantforestillinger i Barrit Sognegård op igennem 1980-erne. Som f.eks.:
Aktørerne i forestillingen ”Guldfuglen” i Barrit Sognegård, 1981.

Billederne bliver selvfølgelig gemt; men de ville være mere værdifulde for
eftertiden, hvis vi havde nogle flere oplysninger:








Aktørerne har et fornavn, mon de også har et efternavn?
Hvem stod for dilettantforestillingerne i Barrit? Hvem instruerede?
Var der en forening med bestyrelse, mødereferater og regnskab?
Hvis dilettant var organiseret som en aktivitet, hvad kostede deltagelse?
Hvad kostede det at se forestillingen?
Hvem var med ”bag scenen” – hvis der var nogen?
Osv.

Aviserne var dengang flinke til at komme ud og lave reportager fra den
slags begivenheder, og vi har nogle avisfotos, som vi har fået beriget med
oplysninger om personerne; men der mangler helt oplysninger om dilettantens
organisering Barrit.
Hvis nogen har baggrundsviden om dilettanten i Barrit, så vil vi meget
gerne kontaktes, så vi kan få billederne til at leve, og beskrive deres
sammenhæng med livet i sognet. For os i arkivet gælder det:
Et billede uden oplysninger er et ”dødt” billede – ligesom et brev uden adresse.
Mvh. Barrit-Vrigsted Lokalarkiv.

Kontakt: Karsten Bjerreskov, e-mail: barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com, tlf. 2299 5597
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence
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I

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 Super Brugsen
Juelsminde, blandt alle der har indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen
bringes i næste nummer.
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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
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Generalforsamling i
Lokalrådet for Barrit og omegn 2019

ifølge vedtægterne:
Referat:
1.

Valg af dirigent- Bestyrelsen foreslår Peter Overgaard - Godkendt.

2.

Lokalrådets beretning – Udleveres kopi - Godkendt.

3.

Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
- Udleveres kopi - Godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag - Der er ingen indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Nickolaj – modtager genvalg - genvalgt.
- Jan – modtager genvalg - genvalgt.

6.

Valg af suppleanter
- Jannie R. – modtager ikke genvalg - Brian Toftebjerg vælges i
stedet.
- Jørgen Mikkelsen – modtager genvalg - genvalgt.

7.

Valg af revisor
- Michael Jacobsen – modtager genvalg - genvalgt.

8.

Valg af revisorsuppleant
- Lars Poulsen – modtager genvalg - genvalgt.

9.

Eventuelt.

11

Referat fra Repræsentantskabsmøde i
Barrit-Vrigsted Nyt
Tirsdag d. 9. april 2019 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: Jørgen Mikkelsen blev foreslået og valgt som dirigent, han
kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt.
Beretning: Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt
her i forkortet udgave:
Det er i år BV-Nyt’s 30. årgang og det har været et år, hvor tingene har kørt
stille og roligt.
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde lavet 7 blade med masser af gode
og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. Vi har i gennemsnit haft godt 30
sider i bladene, mindste antal sider var 28. I sidste sæson var det godt 34 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.
Vores side på Facebook får stadig flere medlemmer, så vi nu snart runder 1000
medlemmer, helt præcist har vi 967 medlemmer pt., det er vi er meget glade
for. Det er endnu en gang en forøgelse på ca. 200 i forhold til sidste år. Den
bliver stadig flittigt brugt til mange forskellige formål, som kan være alt fra
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spørgsmål, efterlysninger og oplysninger om ting i og omkring Barrit til
orientering om kommende eller afholdte arrangementer i lokalområdet. 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 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 driftoverskud på
12.052,60 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Overskuddet
skyldes primært indtægter fra salget af skrot og dåser.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Torben H. Hansen, Rene Hermansen og Jørgen Mikkelsen, der alle ønskede at genopstille og blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
Valg af suppleant: Michael Jensen blev genvalgt.
Valg af revisor: Ingeborg Jørgensen blev genvalgt.
Indkomne forslag: Ingen.
Under eventuelt blev der talt om omdeling af bladet, da der har været mindre
problemer med omdelingen af bladene et par gange i denne årgang.
Der blev også talt om vores containerplads på Barrit Langgade, som vi gerne
vil have forbedret og gjort pænere.
Referent Torben H. Hansen

13

A STE
- FR
EN

D

EN

ER GO’

JERLE

EN

V

S

O

-

K

Mob.: 2060 8094

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle
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SMR IRON-AIR
ApS
Karl RasmusAutoriseret kølefirma
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Brethvej 3 · 7150 Barrit
sen samler
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TLF. 40 97 31 05
smr@iron-air.dk
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk
Tlf. 4097 3105
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ind.
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Ring på tlf.:

Energivejlederen

75691009
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Referat af repræsentantskabsmøde i BKI d. 28. marts 2019
Valg af dirigent
Bent Sørensen blev valgt
Valg af stemmetællere
Henry Simonsen og Tina Kammer
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt og mødet indvarslet korrekt
Bestyrelsens beretning
Efter at have sundet os over anlægget af Barrit Legeunivers, tog vi i 2018 fat på
den næste store bygningsmæssige udfordring. En renovering af Sognegården.
Vi valgte at starte med en overstrygning af taget, da et nyt tag ville ligge beslag
på alle vores penge. På denne måde fik vi reserveret 400.000 til indvendig
renovering. Stadig ikke mange penge til en stor utidssvarende sognegård,
hvorfor vi valgte at appellere til byens ildsjæle om at drive projektet gennem
frivilligt arbejde. Der blev afholdt 2 borgermøder, og inden længe havde vi
flere aktive grupper, der arbejder med henholdsvis loft/gulv, vægge, el og
køkken. Selvfølgelig har vi i bestyrelsen haft en vis nervøsitet for, om det var
muligt at mobilisere ildsjæle til at drive projekterne, men vores skepsis er
blevet gjort til skamme og vi er blevet blæst helt bagover af det frivillige
engagement. Barrits tradition for initiativ fra driftige frivillige har endnu gang
vist sit værd. Der skal lyde en kæmpe tak til alle.
På en anden front arbejder bestyrelsen sammen med Lokalarkivet for at ansøge midler til en stoleelevator til 1. sal. Baggrunden for dette er et ønske om at
lave et nyt stort køkken ved at inddrage Lokalarkivets rum og i stedet flytte
Lokalarkivet op på 1. sal i det gamle køkken. Køkkeninventaret er allerede
indkøbt, da en lukrativ mulighed pludselig opstod.
Ser vi på aktivitetsniveauet i centret går det desværre lidt tilbage – på nær i
Barrit Legeunivers – som har fremgang. Det giver selvfølgelig anledning til
bekymring, da man fra politisk side ønsker en lineær sammenhæng mellem
aktivitet og kommunalt tilskud. Fremover er det derfor helt afgørende for BKI,
at vi lykkes med at skabe mere aktivitet i centret. Bestyrelsen vil gerne
opfordre alle til at overveje, om de kunne tænke sig at stå i spidsen for nye
aktiviteter. Især i weekenderne og i sommerhalvåret har vi brug for at øge
aktivitetsniveauet ved at tænke nyt.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Foreningstimer er faldet med 12% fra 2017 til 2018.
På udgiftssiden er der sket en stigning på mange poster bl.a. ekstra rengøring i
legeuniverset samt bistand til hjemmeside. Driftsoverskud 2018 på knap
15.000 + 200.000 som er hensat til yderligere renovering af Sognegården
Der er brugt knap 176.000 på materialer til Sognegården. Med de ”nye”
200.000kr er der 337.000 til yderligere renovering + 2200 fra salg af skrot.
Fremlæggelse af budget
Vi forudsætter at udlejning stiger lidt. Lokaletilskud fra kommunen falder som
forventet, som følge af ny halmodel som blev vedtaget fra 2016. Om- sætning
forventes stort set på samme niveau som i 2018. Der forventes mu-lighed for
en hensættelse til vedligehold, der vil være mindre end i 2018
Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: ønske fra Barrit-Vrigsted seniorer om indkøb af projector til
mødelokalet i Barrithus: besluttet at bestyrelsen tager det med på næste
bestyrelsesmøde. Der var bred opbakning til forslaget.
Forslag 2: ønske om nyt navn til Sognegården bl.a. for give bedre mulighed for at søge fondsmidler. Der var forskellige synspunkter på dette: forslag
om at ændre navnet på Sognegården, forslag om at ændre navnet på hele
centret, forslag om at udskrive en konkurrence om nyt navn, forslag om at
bibeholde nuværende navn.
Beslutning: at bestyrelsen overvejer om man vil foreslå et nyt navn herunder
udskrive en konkurrence herom.
Forslag 3: hvordan vil bestyrelsen leve op til kommunens facilitetsstrategi:
Svar: Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at skabe en velfungerende
bygningsmasse men først og fremmest ønsker bestyrelsen at have et
konstruktivt samarbejde med BKIs brugere baseret på en åben og ærlig dialog.
Valg til bestyrelsen
På valg:
Bo Lemming: ønsker genvalg
Peter Overgård: ønsker genvalg
Tina Kammer: ønsker ikke genvalg
Peder Langager: ønsker genvalg
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Udover bestyrelsesmedlemmerne blev følgende opstillet: Lene Sørensen,
Nickolaj Hoyos, Majken Schousboe og Sandra Holmer Jensen.
Valgt
Bo Lemming, Peder Langager, Peter Overgård og Lene Sørensen.
Valg af suppleanter
Sandra Holmer Jensen og Nickolaj Hoyos.
Da der for øjeblikket mangler en repræsentant, vil den første suppleant
umiddelbart blive indkaldt til at deltage i bestyrelsen.
Eventuelt
Lokalrådet har overtaget et hus, som Hedensted Kommune har købt til
istandsættelse, når det er istandsat og solgt kan byen få det forventelige
overskud af salget.
Referent: Renata Carlsen
Hvad skal Sognegården hedder…?
Det er normalt at spørge forældrene til et nyfødt barn: Hvad skal barnet hedde?
Selvom man ikke kan kalde Sognegården for ”nyfødt”, så er den måske heller
ikke for gammel til at få et nyt navn.
Som det kan læses i referatet fra BKI’s repræsentantskabsmøde, så blev der
stillet forslag om at finde et nyt navn til Sognegården. Det skulle i givet fald
være for at give et mere moderne navn og evt. gøre det nemmere at søge forskellige fonde om økonomisk tilskud til diverse projekter i fremtiden.
Så send dit forslag til et muligt fremtidigt navn til Barrit Sognegård. Vi skal
have dit forslag senest d. 30. juni 2019. Du kan sende dit forslag på mail til
overgaard.peter@live.dk eller som brev til Barrit Kultur- & Idrætscenter,
Kirkebro 4A, 7150 Barrit.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne forslag,
samt retten til at holde fast i det nuværende navn.
BKI’s Bestyrelse
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G

Kontakt Lars Østergaard på:
Tlf.: 22700567 bef@breth.dk
Skerrildgaardvej 10, 7150

Vi udfører alt indenfor: Jord, Dræn, Belægning
og Støbearbejde.
Vi er også klar til vinterens strabadser med
snerydning samt saltning/grusning

SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR
LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40*22
bef@breth.dk
www.lm-el.dk

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

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
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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.
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Maj og juni i Barrit og Vrigsted sogne
Fredag den 3. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 5. maj klokken 10.30
Konfirmation i Barrit Kirke
Torsdag den 9. maj klokken 19.30
Koncert i Barrit Kirke med Bente Kure og Leif Ernstsen
Fredag den 10. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 12. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker. Efterfølgende frokost i
Kirkehuset
Fredag den 17. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 19. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Fredag den 24. maj klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
Søndag den 26. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige
Torsdag den 30. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 2. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Fredag den 7. juni klokken 10.00
Babysalmesang i Barrit Kirke
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Søndag den 9. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – vi fejrer kirkens fødselsdag
Mandag den 10. juni klokken 10.30
Firluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen

Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 5. maj klokken 10.30

Andreas Michael Uldum Bruun
Benjamin Hoffmann Sørensen
Christian Holm Skyum
Emma Vestergaard Lumholtz
Jane Kjær Clausen
Jasper Lyse Brixensen
Malte Findal Paaske
Naja Elisabeth Toft Rasmussen
Nicki Stausgaard Mortensen
Peter Møller Madsen
Rasmus Persson
Signe Marie Trend Nissen
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Koncert i Barrit Kirke 9. maj kl 19.30
med Bente Kure og Leif Ernstsen
Noget på hjerte!
"Når livet fortælles i poesi og musik,
er det aldrig så slemt som
virkeligheden. Musikken giver ordene
en form, og kaotiske trusler dulmes.
For budskabet trænger ind ad andre
veje, og vi tøver et øjeblik. Og giver os
tid til at tænke og forstå."
Ovenstående er frit efter
højskolemanden Erik Lindsø. Men det kunne lige så godt være en del af en
anmeldelse af en koncert med Bente Kure og Leif Ernstsen. For de koncerter,
de to spiller på scenerne rundt om i landet er SÅ meget mere end det:
• Det er standup med musik på.
• Det er singer/songwriter på dansk.
• Det er underholdning med holdning.
• Det er vise viser, sanselige sange og mærkbare melodier.
• Det er nærvær og nerve.
• Det er NOGET PÅ HJERTE!
Parret spiller mest egne sange og melodier, men kærligheden til bl.a. Jeppe
Aakjær, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og de andre store
tekst/sangskrivere fornægter sig ikke.
Bente og Leif har spillet sammen i over 33 år med en aldrig svigtende intensitet
og et altid skarpt blik på, at underholdningsværdien og humoren ikke bliver
underkendt undervejs.
Efter én af deres seneste koncerter, anmeldte arrangøren dem efterfølgende ved
at sige at ”Man bliver simpelthen et bedre menneske af at opleve jer live!”. Og
det var efter 2 stående ovationer. ….
Tag familien og naboen med til en forrygende musikalsk aften –
der er fri entre.
Velkommen 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
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at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver slet ikke
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. Og din stemme er det
smukkeste for dit barn.
Vi begynder fredag den 26. april og mødes på følgende fredage: 3. maj, 10.
maj, 24. maj, 7. juni og 21. juni.
Vi mødes klokken 10.00 i Barrit Kirke og synger og leger i ca. 40 minutter.
Herefter drikker vi kaffe/the i kirken og spiser boller og de små kan få noget at
spise. Og der er tid til hyggesnak.
Tag gerne mødre og børn fra din mødregruppe med!
Tilmelding til Rikke på telefon/sms 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk.

Pinsedag
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Vrigsted Kirke søndag den 9. juni 10.30
Pinsen er den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes
pinsen også for kirkens fødselsdag. Efter gudstjenesten er
der kage og kaffe i våbenhuset. Alle er meget velkomne.

2. pinsedag
Mandag den 10. juni 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.
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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

Barritskovby Vandværk I/S
v/ Elvin Kristiansen

Tauragaard.dk

Tlf. 51 50 88 97

Tlf.: 23327919

www.barritskovbyvandvaerk.dk
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”Biblioteket” – nu med MobilePay
Nu kan du nemt betale dit mellemværende, hvis du
er kommet til at aflevere for sent. Vi har nemlig
fået MobilePay i "Biblioteket" app’en.
"Biblioteket" er dit bibliotek samlet i én app.
Her kan du søge, reservere, tjekke din lånerstatus,
blive inspireret m.m.
Du henter app'en i App Store eller Google Play.
Ulvetime for børnefamilier
Slip for at lave aftensmad og få en ekstra godnathistorie!
Juelsminde Fisk leverer maden, og bibliotekarerne læser gode godnathistorier.
Giv os besked, hvis du/I har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.
For børnefamilier med børn i alderen ca. 0-7 år.
Pris: Voksne: 50 kr. Børn 3- ca. 7 år: 30 kr. Børn 0-2 år: gratis.
Køb billetter på biblioteket eller på hedenstedbib.dk
Juelsminde Bibliotek
Onsdag den 8. maj kl. 17-18
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
_______________________________________________________________
Beretning fra Lokalrådet i Barrit og omegn 2018
13.marts 2019
2018 blev et jævnt år, hvad angår Lokalrådets aktiviteter, vi har holdt
bestyrelsesmøde ca 1 gang hver måned, hvor vi har gennemgået aktiviteter i
lokalområdet mm.
Anden omgang af Borgerbudget gennemførte vi i marts 2018 med et stort
fremmøde og mange gode ideer Trampolin minipark er i gang med at skaffe flere økonomiske midler så der kan
anskaffes de rigtige redskaber - trampolinerne placeres i Koksvang på den store
legeplads efter godkendelse fra grundejerforeningen.
Førstehjælp er ikke sat i gang endnu men sættes nok i gang når Sognegården er
færdigrenoveret. E-sport for unge i Barrit bliver ikke til noget i rammerne af
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det frivillige, de 8000 kr. sendes videre til førstehjælp og hvis der er noget
tilbage sendes det videre til en af de andre projekter der blev stemt om.
Lokalrådet har sammen med lederne i vores institutioner her i Barrit holdt
dialogmøder med flere embedsmænd fra Hedensted kommune - formålet
har været at give en gensidig orientering om hvad der rører sig i lokalområdet herunder hjælp til at komme videre med forskellige problemstillinger - På
baggrund af flere henvendelser fra borger i Barrit og omegn har vi haft en del
møder, hvor vi har talt om sikker skolevej - adgangsforholdene til skiftepladsen
i Smedskær - cykelstier langs Vejlevej mm. Disse møder sammen med
borgernes ihærdighed med dokumentation er nu ved at bære frugt - idet sikker
adgangsvej til skiftet pladsen er sat på budget - lukning af Barritlanggade
udkørsel til Vejlevej er opgivet - cykelsti fra Barrithulevej/Vejlevej forbindes
med cykelstien fra Juelsminde etableres når kommunen skal i gang med at
renoverer selv vejen på omtalte stykke inden for den nærmeste årrække.
Greenteam har også fået forbedret forhold til deres arbejde, det drejer sig om
økonomisk tilskud til deres drift samt en kollektiv ansvarsforsikring som
gælder når de arbejder.
Bosætning og byggegrunde har også været et tilbagevendende punkt på
dialogmøderne - Vi har bragt Hestefolden i spil igen som en mulighed for
etablering af flere byggegrunde i byen, Grundene på Høkervænget skal vi dog
have afsat først. Generelt kan vi se at der omsættes en del boliger i området,
der er også stor efterspørgsel på lejebolig af god kvalitet, hvilket bl.a. har
betydet at ældreboligerne på Bakkesvinget nu er lejet ud efter at de blev
gennemrenoveret.
Sognegården har også fået stor opmærksomhed - stor lokal opbakning til at
hjælpe med at renoverer det hele har også fået opmærksomhed uden for byen.
Lokalrådet forsøger at bidrage det bedste vi kan med vores kompetencer, vi
skaffede et komplet hotelkøkken for et beskedent beløb og ved hjælp af mange
dygtige borger, blev det pillet ned og fragtet til Barrit, klar til at blive installeret
i Sognegården senere. Ved siden af det praktiske arbejde i Sognegården
arbejder Lokalrådet sammen med BKI for at skaffe de
økonomiske rammer til renoveringen. Alt i alt håber vi ved en
fælles indsats at kunne gøre arbejdet færdigt i løbet af 2019.
Med hjælp fra “det fælles landdistriksråd” er Barrit med i projekt
“Min landsby app” Alt er betalt incl. driften. Det er så os i
lokalområdet der skal udfylde rammerne i appen, “min landsby
app” er tænkt som en platform til lokal planlægning og opslag.
Der kommer en forberedt udgave af appen i løbet af sommeren,
således at alle kan lave tilføjelser til kalenderen mm. Lige nu er
det Nickolaj fra lokalrådet der er administrator for vores del af
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appen, det betyder at han godkender opslag og sætter tingene i kalenderen,
hvilket er forbundet med en del arbejde som gerne skulle minimeres med den
nye version. Når nyheder mm bliver lagt ind på appen sendes der samtidig et
opslag på byens Facebook side. Appen er endvidere tænkt som et sted, hvor
gæster der kommer igennem området kan søge informationer om Barrit og
omegn.
Det næste år i lokalrådet bliver et år, hvor vi vil følge op på de ting der er i
gang i Barrit, samt samle nye ideer til det videre arbejde for at vi fortsat har et
spændende og trygt lokalområde.
Godkendt på generalforsamling i Lokalrådet Barrit den 13. marts 2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ta’ med Barrit-Vrigsted Seniorer på udflugt
Onsdag den 22. maj 2019
Forårsudflugt til ”Klægager”
Digegrevens gård
Busafgang fra BKI Centret kl. 9.50 og
forventet hjemkomst kl. 18.00
Vi skal spise middag på Digegrevens
gård, som er en gård nær Ballum i
Sønderjylland hvor der har der boet marskbønder siden 1857. I dag er gården
blevet ombygget, så den egner sig til overnatning, større selskaber, kurser og
foredrag.
Efter middagen kører vi på en guidet tur ud i marsken, og efter turen i marsken
er der kaffebord.
Pris for medlemmer 350,- kr., og for ikke medlemmer 400,- kr. Beløbet kan
indbetales på konto reg. nr.7160 konto nr. 1579932 eller betales i bussen.
Tilmelding senest den 14. maj til Jytte tlf. 25374854 Annelise tlf. 52380023.
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Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM

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

DANSK
CAMPING
INTERIØR

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

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

Vrigsted Maskinstation
Markarbejde
Anlægsarbejde
Ved
Rasmus
Tlf.:
75 Brund
68 15Nielsen
11
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
www.bjerre-koed.dk
Tlf.: 75687373 / 40118373

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

Nul bøvl
og ballade

DET’ BARE GAS!
- OG SÅ ALLIGEVEL IKKE...

Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at
holde varmen og forlænge
levetiden på dit gasfyr,
fjernvarmeanlæg eller din
varmepumpe. Det gør dig
både varmere og rigere på
den lange bane.

Lovpligtigt
varmepumpeservice fra

950,incl.moms

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas • Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt

28

Kære haveven.
Hold da op det kribler i
fingrene nu! Jeg håber du har
nydt/nyder det dejlige vejr vi har ind imellem byger
og frost.
Foråret banker på, med længere dage og det
smukkeste solskin og vejret den kommende uge ser godt ud, og generelt lover
DMI ikke nattefrost.
Marts har været våd, men med det lunere vejr, kan man godt fristes til at gå i
gang med at bearbejde jorden. Den skal dog være bekvem, før det er en god
idé. Er den ikke det endnu, kan man i stedet forkultivere, plante eller ordne
blomsterbedet.
Hvis man bearbejder jorden, inden den er klar til det, får man ødelagt
jordstrukturen, og det giver dårligere vækstforhold for planterne. Derfor skal
man ikke hovedløst gå i gang med at fræse, grave og kultivere jorden i
køkkenhaven, fordi solen skinner, og det er dejligt vejr.
Til jer der ikke deltog i vores generalforsamling får i også nedenfor et lille
referat.
Referat fra Generalforsamling 2019:
Haveselskabet – Bjerre Herred afholdt generalforsamling 19 februar 2019 og
der var 48 fremmødte have-entusiaster.
For første gang i over 25 år svigtede vores foredragsholder os, og netop en
aften hvor der igen var mødt talrigt op, og alle havde glædet sig til at høre om
orkideer. Især var der fremmødt flere mænd, end vi plejer at se, hvilket var
rigtig dejligt.
Det lykkedes bestyrelsen at få fat i Jan Larsen i starten af aftenen, men da han
ikke kunne nå at komme og holde foredrag, blev der aftalt at bestyrelsen finder
en erstatnings aften, hvor han vil fremvise orkideer og give masser af gode tips
til pasning og pleje. Den aften er nu planlagt til den 30. april.
Elmer B. Sørensen blev valgt som dirigent.
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Ellen Kristine aflagde beretning for året og hun lagde særligt vægt på og en
stor tak for det store fremmøde som vores medlemmer har vist til vores
arrangementer. Kredsen tæller nu ca. 260 medlemmer.
En stor tak til de 10 åbne haver, som Kredsen må henvise til - både for ejernes
store engagement og deres smukke haver. De var alle mødt op og fik personlig
tak.
De 3 udsolgte pilefletkurser og julepileflet, som var så en stor succes at
bestyrelsen har arbejdet på at få booket tid i 2019.
Påske og forårsinspiration v/ Blomsterhuset Ramdal.
Betonkursus måtte desværre aflyses, men bliver tilbudt igen i 2019.
Især Lyng turen i august var lige ved at blive aflyst pga. dette århundredes
tørreste sommer, men de besøgte haver havde brugt en formue til vanding og
haverne var så fine. Desværre var lyngen ikke så nem at få øje på.
Foredraget om den alpine have, var en hyldest til den nemme løsning for den
lille haveejer eller i stor skala. Og så var der stor ros til julearrangementet på
Hornsyld skole, hvor gymnastiksalen var rammen om arrangementet. Vi må
konstatere at tilmeldingen var en succes.
Derforuden blev der fortalt om arrangementer fra Sydøstjyllands afdeling;
Inspirationsdagen i marts måned – i 2019 bliver det sidste gang, da
arrangementet har for få tilmeldte.
En tak til bestyrelsen for deres hjælp i hele 2018.
En tak til sponsorer og medlemmer.
Hanne fremlagde regnskabet som viser et lille overskud.
Der var genvalg til samtlige poster i bestyrelsen, som efter konstituering ser
sådan ud:
Bestyrelsen for Haveselskabet – Bjerre Herred
Fællesmail: bjerreherred@haveselskabet.dk
Formand:

Næstform.
Kasserer:

Ellen Kristine K. Jørgensen, Lysegårdsvej 7,
Hyrup, 7140 Stouby
ellenkyed@gmail.com
Marianna Nielsen, Duelunden 2, 8783 Hornsyld
Marianna.n@hotmail.com
Hanne Tværsig Olesen, Nørregade 53, 8783
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Telefon
51 80 39 48

23 43 87 59
75 68 70 75

Hornsyld
hato@tvaersiggaard.dk
Sekretær:
Kirsten Mortensen, Bjerrevej 325, 8783
Hornsyld
Bjerrevej325@gmail.com
PR:
Kirsten Mortensen, Klejs Skovvej 16, Klejs,
7130 Juelsminde
km@hornsyldel.dk
Suppleant: Vibeke Brogaard Hansen, Oluf Lerches Vej 17B,
Korning, 8700 Horsens
vibeke.brogaard67@gmail.com
Suppleant: Margret Tams, Stouby Møllevej 23, 7140 Stouby
margret.tams@gmail.com
Revisor:
Elmer B. Sørensen, Fyrrelunden 38, 7130
Juelsminde
75693323@jafnet.dk
Revisor:
Eigil Skjærris, Sindballevej 3, Rårup, 7130
Juelsminde
e.t.skjaerris@gmail.com
Revisorsupp Jonna Møller, Kirkevej 15, 7130 Juelsminde
Jonna.moller@hedensted.dk
Dirigenten Elmer B. Sørensen
afsluttede generalforsamlingen,
hvorefter alle hyggede sig med
ostebord & rødvin/kaffe.
Vi glæder os til at se jer til vores
arrangementer i hele 2019.
Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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22 14 70 74

22 92 18 49

23 68 96 58

28 15 65 84
75 89 76 07
20 45 03 46
41 29 29 50
75 68 50 44
30 23 12 72

61 36 69 00

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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Den Positive Vinkel
Her på tærsklen til, at jeg skal starte et nyt liv, er det en pragtfuld velkomsthilsen til Vrigsted, at få æren af ”Den positive vinkel”. Jeg skal efter 30 år i
Hyrup, flytte til Nedervej til Sankt Hans, til en 134 år gammel ejendom, der
hedder Elkærsminde. De sidste 2 år har jeg kunnet spejle mig i H.M. Dr.
Margrethes nytårs tale, og følt den passede på mig. Jeg følger hendes
opfordring og ender med, at blive dronning i eget rige i mit røde palæ.
Selvom det ikke er ønskedrømmen, så har jeg fået mig stillet an, så det bobler
af glæde og forventning i mig. Oveni købet spirer min hede livsinteresse igen,
fra et døende nulpunkt: haveglæden. Sådan er det med frø. De spirer under
gunstige forhold, mit frø er en kuldekimer, dvs. at frøet skal have en omgang
frost for at spire. Og det har det fået.
Vil I ikke give mig ret i, at haven og naturen lige nu, er allerskønnest? Alt er
spæd lysegrøn og står med ”museører”, som små blade og skud kaldes. Der er
trykket på ”fuld, fart frem knappen”. Det gælder også for mig. Jeg skal til at
skabe mit livs otiums have, jeg ved hvad det drejer sig om, jeg har lært det
gennem 30 år. Interessen for haven ligger ikke i mine gener, men kom ved
øvelse. Jo mere du øver dig, jo bedre bliver du – det gælder alt i livet. Jeg kan
kun anbefale, at komme i gang i haven. Det er en sund fritids aktivitet med
motion og frisk luft. Er det ikke det I vil have? Jeg har det sådan, at jeg elsker
at luge ukrudt. Det er terapi og nydelse for mig. Det pynter – du kan se hvor
langt du kommer – og tankerne har frit spil. Ingen fornærmelser, verbale
slagsmål, bare ro på. Klø på, tag ukrudtet mens det er småt. Et godt råd. Jeg
tror, man bliver smuk indeni, hvis ens omgivelser er smukke.
Jeg har været medlem af Bjerre Herreds Havekreds i 26 år. Det har styrket
troen på et godt resultat. Det var fordelagtigt, fordi mit liv som hjemmegående
husmor på en gård bød på pasning og forskønnelse, der var rigelig jord og
gødning, det passede sammen med havebrug.
Når du er i haven i uge 7, kan du lytte efter den første Lærkes triller og sang
højt under himlen. En måned senere, kan du lytte efter Stærens karakteristiske
sang fra toppen af det højeste. Hører du Stæren, får du Stærefri resten af dagen.
Lige som den ældgamle tradition på Rødkilde Gymnasium i Vejle byder. Det
er ren fryd.
Opfordringen lød: I 2017/18 jeg skulle prøve at gøre mig unyttig. Det var jeg
sandelig også – helt slået ud af kurs. Unyttig, vil ikke være det samme for alle.
Nogle vil helst gå en tur i skoven. Andre fortrækker at lytte til musik eller se
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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
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
34
20

TV. Dronningen vil helst have noget mellem hænderne – et sytøj, en
skitseblok: noget med farver. De unyttige oplevelser, som bl.a. haven er, taler
til vores sanser, befrugter vores fantasi, nærer tanken og gør verden større. Det
er slet ikke så unyttigt endda. For mig blev det : at planlægge min gamle have,
helt forfra i nye omgivelser. En mindre otiumshave, dog indeholdende dobbelt
så mange sjove ting. Det er unyttigt at flytte haven, men det gør min verden
større. I 2018/19 opfordrede Margrethe til omtanke, fremgang og rigdom.
Okay, fremgang for min nye have, der giver mig rigdom. Hun sagde, at
tempoet kun må være så jeg kan klare det – ikke for ivrig- ikke bare føre sig
frem med for høje krav. Næ, omtanken skal gælde og give mig tid til at være
noget for andre mennesker samtidig. Vi skal passe på hinanden, det tæller ikke,
hvordan haven ser ud, men hvordan vi er overfor hinanden. Det øger tilliden, at
tale, lytte og forstå og giver en fælles styrke: ”Hvis rødderne er syge, kan træet
ikke stå. Det tager mange år at vokse sig stærk” Vi har en klog dronning.
V.H. Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Hitlisten:
1. Den daglige runde
2. Prisen – haven kan være næsten gratis
3. Det første der blomstrer ( Crocus tommasianus, min lille Lærkespore
Corydalis malkensis, min lime gule Påskeklokke)
4. Friheden, alt er tilladt, du bestemmer selv
5. Farver og form, alt er selv skabt
_______________________________________________________________

SKROTINDSAMLING
Vi har været uheldige med vores skrotaftager som er gået konkurs men har fået
ny aftale med skrot-dk Hedensted. Den lille container bliver skiftet ud med en
større når den er fyldt, HUSK KUN JERN INGEN KØLESKABE OG
FRYSERE.
Hvis du har en lade der skal tømmes for jern eller gamle maskiner så ring til
mig på tlf. 26871532, så finder vi også ud af det.
PS:: Dåser afleveres stadig på vævergade 17.
Al indkomsten fra disse går til BV NYT og vedligeholdelse af flagkummer.
Med venlig hilsen Bruno
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Nyt fra vores annoncører
Fra lokal til national – virksomhed i vækst
Hornsyld Købmandsgaard er en lokal virksomhed med et nationalt virke.
Etableret i 1932 som en mindre lokal købmandshandel, der gennem årene har
udviklet sig til en stor professionel milliardforretning med aktiviteter mange
steder i Danmark.
Grovvareforretningen blev etableret i Bjerre Herred, som alle dage har været en
stærk landbrugsegn. Der var opbakning fra egnens landmænd, og denne
opbakning er Købmandsgaarden fortsat taknemmelig for at opleve.
Virksomhedens
udspring er fra
lokalområdet, og
hovedkontoret vil altid
være i Hornsyld.
Trods afdelinger
mange steder i landet
og en fortsat vækst og
udbygning af
aktiviteterne, er den
lokale forankring og
tilknytning vigtig.
Et eksempel på dette er tankstationen i Barrit, der umiddelbart ikke har et
indbyggertal, som indikerer, at der skal være en tankstation her. Men der er en
stor opbakning fra lokalområdet til denne tankstation, som derfor er
bæredygtig. Der er på lignende vis tankstationer over det meste af Jylland ikke færre end 26 steder.
Et andet godt eksempel er de trælaster og byggemarkeder, som
Købmandsgaarden er medejer af, f.eks. XL-Byg Hornsyld. De har et stort
sortiment af bl.a. byggematerialer og varer til hus og have m.v. og takket være
den gode lokale opbakning, er virksomheden en sund forretning.
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Grovvareafdelingen i Købmandsgaarden har landbruget som største kunde.
Kornhandlen er en stor, landsdækkende aktivitet, hvor der indkøbes og afsættes
korn til foder og fødevarer og handles med produkter, der relaterer sig til
planteavlen, primært såsæd, gødning og planteværn.
Der er foderfabrikker i Hornsyld, Horsens og Gødstrup, og der fremstilles
kvalitetssædekorn i Glostrup og Hornsyld. Herudover er der kornlagre over
hele landet og bemandede salgsafdelinger i Båstrup, Mølvang og Ejstrupholm.
Blandt de seneste års nye tiltag er virksomheden TripleA, der producerer nye
protein-koncentrater til husdyrfoder, som skaber basis for højere sundhed og
velfærd i besætningerne.
I 2018 etablerede Købmandsgaarden HK Skadedyrsservice, som bl.a.
bekæmper rotter, mus, mårer, muldvarpe, kakerlakker, måger, duer, hvepse,
myrer, borebiller, kornsnudebiller, væggelus og møl.
Hornsyld Købmandsgaard A/S har ca. 175 ansatte og en årlig omsætning på 1,7
mia. kr.

Green Team - Barrit
Vi kan godt bruge nye medlemmer som er interesserede i, at holde vores by ren
og pæn. Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 18:30 og klipper græs og
samler affald til ca. 20:30, så får vi kaffe og hyggesnakker som
afslutning (vævergade 17).
Er det noget for dig, så send en mail eller ring til mig.
PS vi laver også andet, bl.a. fælder træer der bruges i kirkeskoven, som vi
holder ved gratis træ, flagkummer bliver holdt rene, m.m.
Mit tlf. nr.: 26871532
Mail.: brunobarrit@gmail.com
Med venlig hilsen Bruno
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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 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

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Tina Bruun
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Elvin Kristiansen
Ellen Kristine Jørgensen
Tom Thomsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Ingvard Bie
Jytte Hansen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Kaj Poulsen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Malene Hollbaum
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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 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
21 26 99 32
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
23 37 68 91
28 59 02 52

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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