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Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181
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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
Hip hip hurra – BV-Nyt har med dette blad taget hul på bladets 30. årgang!
Da vi har taget hul på en ny årgang og dermed nye datoer for udsendelse af
bladet, har vi også lavet en ny kalender med deadlines. I kan finde den nye og
opdaterede kalender, som vi har lavet i farver og placeret på bagsiden. Kalenderen kan også findes på vores hjemmeside www.bvnyt.dk.
Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget, da Barrit Kirke afholdte Pinse Gudstjeneste ved Teglværkspladsen 2. pinsedag. På billedet ses
vores præst Rikke Mai med Vejle Fjord i baggrunden. Billedet er taget af
Flemming Thomsen.
Det lille billede er taget ved Stagsevold i Staksrode Skov en sommerdag,
billedet er taget af Jonas Johansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Nickolaj Hoyos, der blandt andet
er aktiv i Lokalrådet. Vi har lavet en aftale med Kasper Glyngø, der er borgmester i Hedensted Kommune og gerne vil være skribent af Den Positive Vinkel i det næste nummer.
I dette nummer har vi fået en præsentation i vores serie ”Nyt fra vores annoncør”, som denne gang ikke er fra en lokal virksomhed, men en forening, Barrit
Gymnastik & Idrætsforening. Indlægget er lavet af Gitte Hansen. I næste
nummer får vi en præsentation fra Sanne Friis Pedersen, som er indehaver af
Dit Lille Malerfirma i Stouby.
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter er Niels og Birte Larsen. De
blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det rigtige ord var: trampolin.
Vi har på grund af pladsmangel ingen konkurrence i dette blad. Men vi lover,
at der nok skal blive plads til en konkurrence i en af de næste blade…
I skrivende stund har det gode vejr og høje temperaturer været en fast gæst i
Danmark i flere uger og det ser ud til, at det fortsætter på samme måde i
nærmeste fremtid.
Vi vil gerne ønske alle læsere en rigtig god sommer!
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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

4

Opsummering på Borger Budget i Barrit
Trampolin park blev den store vinder og efterfølgende er der nu tilladelse fra
grundejerforeningen i Koksvang til etablering på grønt område ved Mikkelbro
– vedligeholdelse samt forsikring skal vinderen selv redegør for.
Efter afstemningen bestemte de fremmødte at skære lidt i tilskuddet således at
esport og hjertestarter kursus også kan gennemføres.
Alt i alt en god aften med rigelige pizza og mange gode ideer – de andre
forslag kan måske gennemføres senere.
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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

BYFEST
Sæt et kæmpe stort festligt og farverigt X i kalenderen
Torsdag d. 23. august, fredag d. 24. august og lørdag d. 25. august
Vi har ikke hele programmet på plads endnu, men vi har igen lavet en god
blanding af nye og gamle aktiviteter:
- Bankospil for hele familien
- Bilorienteringsløb
- Optog gennem byen
 Vi kårer ”Årets Sjoveste Indslag”
- Gratis morgenmad
- OL Konkurrence med discipliner for hele familien
 F.eks.: cylindercykelræs
- Petanque Turnering
Der vil løbende komme opdatering på vores side på Facebook og mere omtale
af de forskellige aktiviteter, som vi har valgt i år.
Vi glæder os til at præsentere det endelig program for jer i næste blad!
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
7
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Mob.: 2060 8094

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle

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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Træmænd og trævirksomheder i Barrit og Vrigsted
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bilorienteringsløb i starten af byfesten. Turen er planlagt gennem smuk natur og
med poster, hvor man orienteres om stedets historie og forbindelse til emnet,
og ved nogle poster vil der være opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og
samarbejde.
Vi tror det bliver den flotteste tur rundt i området, som vi endnu har arrangeret.
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen ud for datoen herunder.
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne – og nok også lidt ud
over sognegrænserne.
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver
til alle mellem 6 og 80 år. Samarbejde mellem generationer og køn har tidligere
år vist sig at være en vigtig egenskab ved de vindende hold.
Brug denne aften på kvalitetstid med familien eller vennerne og hør noget om
den egn, hvor du bor, som du ikke vidste i forvejen.
Efter turen bliver der mulighed for at nyde en øl/sodavand og en grillpølse,
mens man deler oplevelserne med hinanden.
Tilmelding og start:

Torsdag d. 23. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.).
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25
kr. pr. bil.
Vi glæder os til at se jer. Eventuelle spørgsmål til Karsten Bjerreskov:
Mail: karsten@bjerreskov.com eller tlf. 2299 5597.
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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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Alt indenfor
tryksager
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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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Kl. 20.00 Bålet tændes.

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

Grillen er tændt og varm kl. 18.15.

Kl. 18.30 Fælles spisning.

Bag ved Vrigstedhus på bålpladsen

Skt. Hans ved Vrigstedhus

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
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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
15
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Juni, juli og august i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 10. juni klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker
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
Søndag den 24. juni klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 1. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 8. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 15. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 22. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 29. juli klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 5. august klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Søndag den 12. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Ulrik Dige
Søndag den 19. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
16
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Sommerkoncert i Barrit kirke
Onsdag 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.

Konfirmanderne fra 1968 mødtes til guldkonfirmation
i Barrit Kirke den 27. maj
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G

Årets smukke konfirmander

Konfirmation 2019
Søndag den 14. april klokken 10.30 for Svalereden i Barrit Kirke
Søndag den 28. april klokken 10.30 i Vrigsted Kirke
Søndag den 5. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke
Konfirmation 2020
Søndag den 19. april klokken 10.30 for Svalereden i Barrit Kirke
Søndag den 26. april klokken 10.30 i Vrigsted Kirke
Søndag den 3. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke
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Sidste nyt om Barrit Legeunivers
Der er godt nyt til alle store og små, der nyder leg og bevægelse i Barrit
Legeunivers. I modsætning til sidste sommer vil Barrit Legeunivers være åbent
i den ordinære åbningstid hele sommeren.
Vær dog ekstra opmærksom, når du sender dine børn af sted, at ophold i
Legeuniverset sker på eget ansvar og at det er alles ansvar at rydde op og passe
på tingene, da centerlederen ikke er lige så meget til stede i
sommerferieferioden som i de perioder, hvor der er andre aktiviteter i BKI.
Vi vil også gerne have flere, abonnenter, der køber en chip til Barrit
Legeunivers. Hvis du har en chip og kan skaffe en ny helårshusstandsabbonent
er der 100 kr i rabat til dig, når du skal have fornyet dit årsabonnement.
Endelig kan vi fortælle at en ny flyer om Barrit Legeunivers er på vej, bla. i en
version som man kan hænge op hvis man har et sommerhus, som man lejer ud
og hvor man gerne vil give lejerne adgang til Barrit Legeunivers.
Desuden bliver hjemmesiden meget snart opdateret!
På vegne af BKI´s bestyrelse
Renata Carlsen
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HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

Per Z. Jensen
Dynnesvej 11 . 7150 Barrit
Tlf. 75 69 15 62

Biltlf. 40 43 56 61

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

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde
Tlf. 75683200
www.mkel.dk
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Nyt fra vores annoncører
Hvorfor skal man være med i BGIF?
Når man bor i en lille by som Barrit, tænker man nok at der ikke er så meget
man kan give sig til i fritiden…. Men der tager man fejl, for der sker faktisk
rigtigt meget i vores lille by, og især i Barrit Idrætsforening.
Bestyrelsen gør alt for at finde på så mange nye sjov ting, som det er mulig
inden for den økonomiske- og fysiske ramme. Vores sidste nye tiltag er Outdoor dagen den 9. juni. Vi vil denne dag tilbyde en masse nye og spændende
aktivitet.
BGIF’s bestyrelse består af 7 personer, der mødes 8-10 gange om året. Vi
kommer fra vidt forskellige erhverv, og dette giver en god dynamik, som
kommer resten af byen til gode. Bestyrelsen støtter op om disse
underafdelinger byfesten, kortspil, fredagsklubben, osv.
Bestyrelsen vil gerne gøre BGIF til en foreningen i udvikling og derfor holder
vi ofte møder med eksterne personer fra DGI og andre idrætsorganisationer.
Når man nu har læst dette, og tænker at det er jo godt vi har en idrætsforening,
så husk at støtte op om de aktiviteter, der bliver arrangeret og planlagt for alle
borgere i Barrit og omegn.
På vegne af BGIF
Gitte Hansen

21
21

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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Lokalrådets beretning ved Generalforsamlingen
den 11. april 2018 i BKI
Indledning:

Poul Ole solgte sit hus og familien flyttede ud af byen - Ved
fælles indsats i LokalRådet fik vi overtalt Tina Jensen til at gå
ind i arbejdet i LokalRådet.

Aktiviteter:

2017
Opfølgning på Fremtidens Barrit med præsentation i marts
måned her i Barrithus er blevet godt modtaget. Fremtidsplanen
er nu en del af Hedensted kommunes nye kommuneplan sammen med andre lokalråds fremtidsplaner.
BorgerBudget med første Borgermøde i oktober endte med en
udsættelse af afstemning, de fremmødte ønskede flere ideer og
ideer fra de unge i Barrit. Lokalrådet brugte så vinteren til at
komme i dialog med de unge og derigennem skaffe flere ideer,
hvilket må siges at være lykkes. Resultatet kunne så ses her til
aften.
Fastholdelse af den positive boligudvikling i Barrit - Den
positive udvikling med en god omsætning af boliger i Barrit
har nu foregået i 2-3 år og har resulteret i, at der pt kun er 21
huse/grunde til salg i 7150 Barrit. Udviklingen har ligeledes
givet en god og positiv omtale i Horsens folkeblad. Nye tiltag
for at skaffe flere borger til Barrit og omegn - grunde i Barrit
mm er nu på dagsorden samt en fortsat positiv omtale af
området.
Dialogmøder med Hedensted Kommune - “Slip Barrit fri” og
Fælles Landdistriktsråd. Lokalrådet er med i en dialoggruppe
sammen med ledende embedsmænd fra Hedensted kommune,
en ordning, der har stået på de sidste 3-4 år, møderne har det
formål at der kan rejses forskellige spørgsmål og problemer
fra nærområdet over for embedsmændene og så få enten en
løsning på problemet eller bringe en viden videre til administrationen i Hedensted kommune. Disse møder har givet et
23

23

godt udbytte til området og vi har en administration, der er
nemmere at nå, omvendt har de også opmærksomheden rettet
mod os her i Barrit området, hvilket indtil videre har affødt
mange positive kommentar til os. På næste dialogmøde vil
vores nye borgmester Kasper Glyngø deltager - det ser vi frem
til.
Lokalrådet er indtil videre også repræsenteret i det fælles landdistriktsråd for Hedensted kommune - et råd der er sammensat
af politikker - embedsmænd og valgte formænd for Lokalrådene i Hedensted kommune - Landdistriktsrådet er dem, der
står bag borgerbudget ordning, samt uddeling af økonomiske
midler til lokalområderne.
Mødeaktivitet i Lokalrådet er svingende men et møde pr. måned i gennemsnit er det normale og så forsøger vi at holde hinanden orienteret via mail og FB.
LokalRådet har skaffet lydanlæg til Barrits foreninger - kører
på batteri - anlægget er til fri afbenyttelse for alle foreninger i
7150 Barrit, anlægget står pt Bakkesvinget 10 og kan bookes
på mail: 7150Barrit@gmail.com - Grundlovsdag og Sankt
Hans er det reserveret.
Lokalrådet har endvidere lavet en ulykke/ansvarsforsikring for
frivillige i 7150 Barrit - dvs at projekter sat igang af Lokalrådet er de frivillige nu forsikrede - f.eks er Green team folkene
forsikret i deres arbejde med at holde byen ren mm. - brug af
ukrudtsbrænder er dog ikke medtaget i forsikringen.
2018
Aftenens Borgerbudget håber Lokalrådet vil sætte skub i endnu flere projekter her i området - hvis det er pengene, der er
stopklods kan Lokalrådet måske hjælpe med at finde penge til
det.
Lokalrådet vil gerne være med til at sætte endnu mere skub i
byudvikling og dermed hjælpe virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, vi har været gamle lokalplaner
m.m. igennem for at se på muligheder for endnu flere udstyk24
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ninger af byggegrunde i området, lige nu er købmandsgrunden
solgt til bebyggelse - krogrunden er måske også solgt til bebyggelse - Brugsgrunden er til salg, lokalrådet bruger grunden
til at sætte juletræer på ligesom krogrunden. Der er grunde på
Høkervænget til som de eneste lige nu. Lokalrådet er i dialog
med Hedensted kommune om trekanten på Dynesvej (Hestefolden) - i den forrige lokalplan er der tegning for udstykning
på Hestefolden men grundene er ikke bygget modnet - det
arbejder Lokalrådet videre med så vi kan få bygget attraktive
boliger for tilflytter - her tænker vi især på børnefamilier.
Hvad forventer vores virksomheder af byen og hvad ønsker
de? LokalRådet skal laver en undersøgelse, der afdækker behovet for boliger og hvilken form (leje - andel - eje) som
fremlægges for Slip Barrit Fri. Undersøgelsen skal bygge på
interview hos vores lokale virksomheder, der lige nu har mange ledere og mellemledere, der pendler ind til området – Hvordan får vi dem til at flytte til området.
Lokalrådet prøver i år at sætte et nyt initiativ i gang - på trekanten ved Dynnesvej vil der afholdes Grundlovsmøde den 5.
juni og den 23. juni holder Lokalrådet Sankt Hans samme sted
- mange har efterspurgt bedre tilgængelighed til arrangementer
der foregå udendørs - Teglværkspladsen har meget begrænset
p-plads - Bålhytten i Kirkeskoven er ikke tilgængelig for
gangbesværede - Lokalrådet håber I bakker op om vores
forsøg.
2018 skal gerne blive året, hvor vi borgere i området bliver
ved med at holde dampen oppe - vi er på landkortet og der
skal vi fortsat være.
På Lokalrådets vegne
Peter Andersen
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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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NYT! Digital artikelservice
Som låner hos Hedensted Bibliotekerne får du nu muligheden for at få artikler
direkte i din indbakke via bibliotek.dk. Det eneste det kræver er, at du er
oprettet som låner - og at du logger dig ind på bibliotek.dk
På bibliotek.dk kan du altså bestille artikler fra danske tidsskrifter og
magasiner mærket med "BESTIL KOPI". Vi sender artiklen til dig som et
download-link i din mailboks.
Leveringstiden er på få minutter for artikler, som allerede er scannet. Artikler,
som ikke tidligere har været bestilt, bliver scannet og sendt i løbet af 24 timer
på hverdage.
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Bogbyttedag
Medbring dine gamle læste bøger og byt til nye gamle bøger - på den måde får
gamle bøger nyt liv. Alle genrer er velkomne: børnebøger, voksenbøger,
tegneserier, selvhjælpsbøger, havebøger, jumbobøger osv. Alt er gratis og
regler er der ingen af, man tager blot hvad man lyster.
Bogbyttedagen foregår udenfor, men flyttes indenfor, hvis vejret driller. Kom
forbi og giv dine gode læseoplevelser videre.
Juelsminde Bibliotek
Tirsdag d. 3. juli kl. 10-17
Hedensted Bibliotek
Onsdag d. 4. juli kl. 10-17

Vi har allerede åbnet for billetsalg til et af de helt store arrangementer i
efteråret:
Forfatteraften med Leonara Christina Skov
Foredrag med udgangspunkt i erindringsromanen "Den, der lever stille".
Da Leonoras mor dør, beslutter hun at skrive den faktiske historie om sig selv.
Om at vokse op i en familie, hvor mor endelig ikke må græde, og far endelig
ikke må blive vred. Og om at flytte til København og genskabe sig selv som
forfatteren Leonora, der til sine forældres rædsel forelsker sig i en kvinde.
I foredraget fortæller Leonora om den voldsomme skriveproces, hvor hun smed
fiktionens forklædninger og skrev om faktiske mennesker, om at miste det hele
og finde sig selv, og om at håbe på en forklaring og hige efter sin mors
kærlighed langt ind i døden. Et levende og engageret foredrag krydret med
oplæsning og spørgsmål fra salen.
Hedensted Bibliotek
Onsdag d. 14. november kl. 19-21
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne
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Den Positive Vinkel
I september 2016 satte vi vores hus på Vævergade til salg. Ejendomsmægleren
fortalte os, at vi nok skulle regne med, at der ville gå minimum et år, førend det
blev solgt. Vi kunne nu godt vente, for det var ikke fordi, vi var blevet trætte af
at bo her i Barrit – vores familie var bare vokset lidt ud af det lille hus.
Det blev til lige omkring 1 1/5 års ventetid, og så var der en køber. Ventetiden
brugte vi bl.a. på at holde godt øje med boligmarkedets udvikling i og omkring
Barrit, for vi ville rigtig gerne blive i det lille lokalsamfund, som vi havde
været en del af de sidste 11 år.
I den tid vores hus stod til salg, faldt antallet af boliger, som var til salg i
postnummer 7150 fra 41 til 19. Som medlem af lokalrådet kunne jeg kun glæde
mig over denne udvikling. Det er positivt for byen, at der ikke er så mange ”til
salg” skilte at spotte, men hjemme hos os steg bekymringen for om vi mon
kunne finde drømmehuset med plads til 3 børn og med den meget vigtige
værksteds plads.
Heldigvis faldt vi over en perle i Staksrode. Her er både plads til vilde, glade
børn med deres legekammerater, kreativ udfoldelse og værkstedshygge. Det
har også betydet, at jeg fortsat kan være en del af lokalrådet og af
byfestudvalget desuden skulle vores børn ikke forlade den dagplejer,
børnehave og skole som både de og vi er meget glade for.
Vi har boet her siden midten af april og det føles som ”hjem” - vi elsker at
være her, og det ikke mindst fordi vi stadig er en del af det lokalsamfund, som
vi holder rigtig meget af og som føles trygt og godt.
Nickolaj Hoyos
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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
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
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
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
75 69 11 20
28 59 02 52
23 29 40 54
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