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Side 3
Sommeren 2018 bliver en af dem, vi både kommer til at snakke om og ikke
mindst huske i meget lang tid. Men i skrivende stund er vejret mere ”normalt”
og efterår, som vi kender det.
Der er gang i planer om renovering og istandsættelse af vores lokale bygninger. Hytteforeningen, som ejer spejderhytten i Breth, eftersøger personer,
der vil være med til at holde gang i spejderne og ikke mindst hytten. Indlægget med kontaktoplysninger kan findes længere ind i bladet.
Derudover har BKI’s bestyrelse gang i planer om renovering af Sognegården.
Der har allerede været afholdt et møde og bestyrelsen indkalder nu til endnu et
møde. Indlægget med indkaldelse og yderligere omtale kan findes inde i bladet.
I serien ”Nyt fra vores annoncører” har Sanne Friis Pedersen lavet et indlæg
om sin virksomhed: Dit Lille Malerfirma. Indlægget kan findes længere inde i
bladet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget sidst på sommeren
langs den smukke kyst og skov, som vi er så heldige at have masser af meget
tæt på. Billedet er taget ved Teglværkspladsen af Jonas Johansen.
Det lille billede er taget torsdag aften i Byfesten, hvor Lokalarkivet igen havde
arrangeret bilorienteringsløb, der bød på udfordringer og opgaver rundt i hele
Bjerre Herred. Lokalarkivet har lavet et indlæg om bilorienteringsløbet, som
kan findes længere inde i bladet. Billedet er taget af Torben H. Hansen.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Ronnie og Sandra Holmer Jensen, der er flyttet til Barrit i foråret. Ronnie er trods den korte tid i byen allerede aktiv i både Lokalrådet og Barrit GIF’s byfestudvalg.
Vi har endnu ikke lavet en aftale med en skribent til det næste blad. Men det
arbejder vi på og vi har heldigvis mange kandidater.
Vi har ikke en konkurrence med i dette nummer, men mon ikke der bliver
plads til en konkurrence i en eller anden form i det næste nummer.
God læselyst!
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Tlf.: 75 69 10 23
Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf. 75693600

Din olieleverandør:

HK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD

TLF. 75 68 73 00
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Lokalarkivets bilorienteringsløb under byfesten
Lokalarkivet afholdt igen i år et bilorienteringsløb under byfesten.
Temaet var ”Træmænd”, og deltagerne blev dirigeret rundt til et steder, hvor
tømrere, snedkere, hjulmagere, træskomagere, savværker, skovfogeder og
skovløbere havde haft deres liv og arbejde.
Der var 30-40 deltagere fordelt
i 10 biler i løbet, og de fik en
flot tur rundt i tidligere BarritVrigsted Kommune.
Efter turen mødtes deltagere og
arrangører i det lille telt på
festpladsen. Der kunne man
hygge sig med en grillet pølse
og noget at drikke til, mens
resultatet blev gjort op.
Vinderne blev kåret, og der var
Vandhjulet, der drev savværket i Smedskærlund, ca. 1950
meget tæt løb:
2 1.-pladser, 3 på 2.-pladsen og 1 på 3.-pladsen:
1) Gitte Klærke
1) Hans Peter
2) Bente & Brian, Tove og Jens
2) Jens Rasmussen
2)John Petersen
3) Pernille
Der blev snakket og hygget i teltet
under opgørelsen af resultatet.

Barrit & Omegns Byfest 2018
Det har på alle måder været en succesfuld og velbesøgt byfest. Vi glæder os
allerede til gå i gang med planlægningen af næste års udgave. Men vi tør godt
afsløre, at selvom der nok kommer mindre ændringer, så fortsætter vi med
samme koncept til næste år med bl.a. live musik. Tusind for opbakningen i år!
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Sponsorliste for
Barrit & Omegns Byfest 2018
Spar, Stouby
Den Jyske Sparekasse
HK Olie A/S
Klakring El
Barrit Autocenter
Barrit Murerforretning
Utofts Entreprenørforretning ApS
Uni-tech
HACO A/S
ROTOVENT A/S
Lin Byg
Vognmand Søren Rasmussen & Søn
Hotel Juelsminde Strand
Jens Peter Buch Biler, Vejle
Rosenvold Strandcamping
Hornsyld-Barrit El
Den Lille Vinbutik
Festgården I/S – 76 90 66 00
Hornsyld Bilcenter
Sjakk, Hedensted
Barrit Jagtforening
PM Pack
As Tømrer & Snedkerforretning
Hyrup Tømmerforretning
Klinik for Fodterapi, Juelsminde
Nybolig, Juelsminde og Hornsyld
Blomsteriet, Juelsminde
Husqvarna, Juelsminde
E C Sikring
Frisørværkstedet, Hornsyld
Jysk Vandteknik
Super Brugsen, Juelsminde
Cool Kids

Hornsyld Slagter
Juelsminde VVS
Hornsyld VVS
Sigma/+PlusMalergrossisten
Anders Pedersen Maskinfabrik
Vognmandsforretning Jørgen List A/S
Mobil Byg v/Jørgen Fisker
Tømrermester Erik Skov
Ingvard Bie, Breth Maskinstation
EP Maskinudlejning
Eslund Husreparation
Barrit Mejeri
Vognmand Ole Rasmussen
PhotoCare
Dansk Camping Interiør
Lykke & Lykke
Barrit Børnehus
Fadølsbutikken
Frisør Down Under
Odd K
Salon Louise
Stenhøj A/S
Sydbank
Shell, Juelsminde
Hyrup Kro
Barrit Kultur & Idrætscenter
Laasby A/S
Ib Kragh, Juelsminde
Løgballe Camping
Cookie Jam Band
Tømrer Simon Hansen
Hyrup Maskinstation
Hår Trolden v/Trine Valentin

Støt vores sponsorer – de støtter os !
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Generalforsamling i Barrit Gymnastik- og Idrætsforening
Torsdag den 25. oktober 2018 i BKI kl. 19.30

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen og aktivitetsudvalg
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
A. Valg af næstformand. Nuværende genopstiller ikke.
Valg af suppleant.
B. Valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen efter
indstilling fra de forskellige udvalg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til formanden enten pr. brev eller på mail.
Adressen er:
Jørgen Mikkelsen
Bakkesvinget 11
7150 Barrit
Mail: jm@jual.dk
Senest 16. oktober 2018.
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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
Salg/service:
sen samler
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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Den Positive Vinkel
En familie på fire flytter til Barrit.
Vores historie starter for nøjagtig et år siden. Huset, vi boede til leje i, blev
solgt og held i uheld, så ringede Jan samme dag, han ville høre, om vi stadig
kiggede efter noget andet at bo i. Jan havde vi mødt et års tid tidligere på en
bolig messe i Horsens, hvor de promoverede Barrit by, hvilket bevirkede, at vi
dengang fik øjnene op for Barrit og var forbi nogle gange for at tjekke byen ud.
Her var alt det, som vores lille familie ledte efter, tæt på dejlig natur, super forhold til vores børn og til priser, der gør, at vi stadig har råd til at leve og rejse.
Så da Jan ringede, var vi ikke længe om at bestemme os for, at det blev Barrit
for os, Vi gik i gang med at renovere huset, som Jan havde fundet til os og
købt, da vi lige havde startet egen virksomhed, kunne vi ikke selv købe det.
Første februar 2018 flyttede vi ind og blev meget overrasket over den fine
modtagelse vi fik. Mange af naboerne var forbi og bød os velkommen og
overalt man færdes, blev vi mødt af utrolig rare mennesker. Så vi faldt hurtigt
til og følte os hjemme.
Alt dette bevirkede, at jeg ville engagere mig i lokalsamfundet for at give noget tilbage, men også for mine børns skyld og deres fremtid, så jeg kom med i
lokalrådet. Min kone Sandra blev også hurtigt overbevist om at børnene da også skulle flytte daginstitution til Barrit Børnehus, noget som vi i hvert fald ikke
har fortrudt. Det er utrolig dejligt, at man hver morgen og eftermiddag bliver
mødt af rare og kompetente medarbejdere og desuden ser, hvor glade ens børn
er for at være der. Det gør det noget nemmere at være forældre på en travl
hverdag.
Når man flytter til en ny by, har man altid sine spekulationer: er det hele, som
man forventer, bliver ens børn glade osv. Vi kan kun sige, at for os har det været det helt rigtige. Vi synes også, at det er ret fantastisk at se, hvor mange foreninger og frivillige, der er med til at gøre Barrit til det den er. Det er ret unikt.
Vi glæder os alle fire til en god og hyggelig fremtid i Barrit.
Ronnie og Sandra Holmer Jensen
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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

Indendørs træningstider
Fodbold vinter 2018
Hal
Barrit

Dag
Mandag

Tid
16.15-17.00

Årgang
U7-8

Barrit

Mandag

17.00-18-00

U10-11

Stouby

Onsdag

16.00-17.00

U12-13

Stouby

Onsdag

17.00-18.00

U16-17

Barrit

Fredag

15.30-17.00

U16-17

Opstart uge 43

Træner
Mathias Nielsen
Tobias Nielsen
Kasper Mikkelsen
Henry Simonsen
Sascha Mikkelsen
Mathias Nielsen
Tobias Mikkelsen
Anton Jørgensen
Jørgen Mikkelsen
Kristian Jeppesen
Jørgen Mikkelsen
Kristian Jeppesen

Kampfordeler
Sascha Mikkelsen
20681833
Spejder i Barrit eller ej?
På vegne af Hytteforeningen, som ejer spejderhytten i Breth, skrives der
hermed ud til forældre i Barrit og omegn. Da der for tiden ingen aktivitet i
spejderhytten (Reden) er, søger vi nogle passionerede forældre eller unge, der
kunne have lyst til at starte spejdergruppen op igen. Reden er af ældre dato,
men med rigelig plads til forskellige aktiviteter både inde og ude.
Hvis der forsat ingen interesse er i at genoptage spejderarbejdet, ser
Hytteforeningen sig nødsaget til enten at sælge eller vælte Reden.
For yderligere oplysninger kontakt da formand af Hytteforeningen
Hans-Peter Christensen på 29 25 97 87 eller kassér Anders Lage Jørgensen på
22 14 77 70
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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
RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.
PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET MED OS.
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Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

Nyt fra vores annoncør
Det er mig en stor glæde, at få lov at skrive i jeres lokale blad.
Barrit og omegn er noget helt specielt og særligt for mig, da jeg er barnefødt i Hyrup i
1971. Dengang hørte Hyrup med til Barrit skoledistrikt og derved blev både min barndom
og ungdom udlevet i Barrit.
Det første jeg tænker på er Barrit Skole. Syv fantastiske år med lærer Johansen i spidsen,
Ketty Braüner som dansklærer og fru Scharff som matematiklærer. Jeg er sikker på, at
lærer Krarup har en stor del af æren for min kreative side. Jeg husker tydeligt alle formningstimerne. Især det unge lærerpar Birthe og Niels Jørgen formåede at sætte nyt liv på
skolen. Det var også den tid, hvor Barrit Skole havde eget svømmebassin. I det hele taget
var det et godt og solidt lærerteam, hvor jeg følte mig tryg blandt alle mine gode skolekammerater.
Fritiden som barn og ung i Barrit husker jeg også som fuldt udnyttet med alle former for
sport: gymnastik, jazzballet, spring, fodbold, håndbold og badminton. Ved afslutningerne
holdt BGIF og de andre foreninger altid nogle fantastiske fester. Jeg husker tydeligt en
propfuld sognegård, når der f.eks. var gymnastikopvisninger, spejderfester og forårsfester.
Alle på min alder husker vel også vores fantastiske samlingssted “Diskotek Hytten”. Jeg
har altid været utrolig glad for at være her i det lokale og trygge samfund, hvilket også
afspejler sig i mit voksenliv.
Efter folkeskolen, Vandel Ungdomsskole og EFG Bygge og Anlæg kom jeg i 1989 i lære
hos malermester Henning Gydesen i Hyrup. En læretid, som jeg husker som meget positiv.
Mester og svende var gode til at lære fra sig og give alle guldkornene videre. Det var
spændende at lære malerfaget og jeg fandt hurtigt ud af, at det var det, jeg brændte for.
Da jeg blev udlært, fik jeg mulighed for at tage et højskoleophold. Jeg var på Vrå Folkehøjskole. Det var en tid, hvor der blev brugt mange timer på forskellige kreative udfoldelser.
Herefter har jeg som malersvend været ansat i lokale malervirksomheder: Barrit Malerforretning og Sannes Malerforretning. Gennem de mange år som malersvend har jeg mødt
rigtig mange forskellige kunder og været i mange private hjem. Et dejligt fag, hvor jeg har
nydt og stadig nyder at kunne vejlede kunderne med nye tapeter og farver.
Krisen satte ind i 2009, og jeg mistede mit arbejde. Hvad gør man så? Jeg så et iværksætterkursus i avisen og tænkte, at det måtte jeg prøve. Jeg havde en far, som troede på mig
og skubbede mig det sidste stykke. Den 25. maj 2009 startede Dit Lille Malerfirma med
visionen at være det lille lokale firma med super service. Altså et malerfirma, man kunne
stole på. Og som udførte malerarbejde med respekt for kunder og aftaler.
Egentlig tænkte jeg at arbejde selvstændigt, men det gik hurtigt op for mig, at jeg behøvede hjælp.
Her i mit niende år som selvstændig kan jeg glæde mig over, hvordan udviklingen stille og
roligt er gået fremad. Jeg er så heldig at have fire utroligt dygtige malersvende og en lærling i teamet, som hver dag bestræber sig på at tilfredsstille vores kunder. Kundekredsen
omfatter mange lokale private, erhverv, boligforeninger, kirker, skoler og daginstitutioner.
En bred vifte af gode og stabile kunder, hvis tillid, jeg er meget taknemlig for at have.
Til næste år kan jeg fejre 30 år som maler og 10 år som selvstændig.
Malermester Sanne Friis – Dit Lille Malerfirma
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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

*

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

Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI 14
LAKERING

GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Mobilnummer til vikar for Rikke Mai: 40 21 82 84
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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Oktober og november i Barrit og Vrigsted Kirker
Søndag den 7. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted
Torsdag den 11. oktober klokken 16.30
Skolekoncert i Barrit Kirke
Søndag den 14. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 21. oktober klokken 9.00
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige
Mandag den 22. oktober klokken 19.30
Sang- og fortælleaften med Peter AG i Stouby Kirke
Søndag den 28. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 4. november klokken 10.30
Allehelgens gudstjeneste i Barrit Kirke – ekstra musiker medvirker
Søndag den 11. november klokken 19.00
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 18. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – koret medvirker
Torsdag den 22. november klokken 19.30
Sangaften i Kirkehuset
Søndag den 25. november klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
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11. oktober kl 16.30 er der skolekoncert i Barrit Kirke
Børnene fra 4. 5. og 6. klasse på Barrit Skole har siden sommerferien sunget i
kirken hver fredag morgen. 11. oktober er de klar til at vise, hvad de har lært.
Alle er velkomne til at komme og være med til at lytte og at synge sammen
med børnene og organist Kristian Enevoldsen.

Alle Helgens Dag søndag den 4. november – fælles gudstjeneste for Barrit
og Vrigsted sogne i Barrit Kirke klokken 10.30
Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene
på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt og der tændes lys.
Vi fejrer Alle Helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han
har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os.
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et familiemedlem
siden sidste Alle Helgen, men gudstjenesten er offentlig som altid.
Der medvirker en ekstra musiker ved gudstjenesten
Torsdag 22. november kl. 19.30 i Barrit Kirkehus
Sangaften med Benny Andersens - og andre
gode - sange fra højskolesangbogen
Den 16. august i år døde Benny Andersen. Det
markerer vi ved at synge nogle af hans skønne
sange. Vi kommer også omkring bl.a. nogle af
årstidens sange, så kom og syng med og bidrag
gerne med dine egne ønsker. Undervejs er der
naturligvis kaffe og tid til lidt hygge. Ved klaveret: Kristian Enevoldsen.

G
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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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BOGUDGIVELSE
I BARRIT-VRIGSTED LOKALARKIV
PÅ ”ARKIVERNES DAG”:
LØRDAG D. 10. NOV. KL. 10-13
I SOGNEGÅRDEN
Erik Nielsen, der fejrede 40-års-jubilæum samtidig med arkivet i 2016, har i
alle 40 år indsamlet oplysninger, lavet undersøgelser og har bl.a. stået for
ejendomsregistrering i arkivet.
Dette materiale har vi valgt at gøre synligt med en bogudgivelse:
LOKALHISTORIE OG LOKALE HISTORIER
fra Barrit-Vrigsted Kommune 1870-1970
Forfattere: Erik Nielsen & Karsten Bjerreskov
Medlemmer af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening kan afhente et
eksemplar af bogen. Andre interesserede kan købe et eksemplar for 120 kr.
(Bogen er i flerfarvetryk, indbundet i hardback og på 160 sider).
Vi har planlagt en reception, en lille udstilling med bogens billeder – og ellers
er der åbent i arkivet
Alle er velkomne!
Lokalarkivet
Badminton for børn

Så er badminton sæsonen startet for børn i Barrit.
Vi træner torsdage fra kl. 16-18.00 i hallen.
Børn og unge er velkomne!

Badminton træner
Rene Hermansen
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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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Naturvidenskabelige foredrag - livestreaming fra Aarhus Universitet
Juelsminde Bibliotek
Tirsdage kl. 19-21
Få hjernen tanket op med spændende viden, når vi transmitterer direkte fra
foredrag på Aarhus Universitet. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.
Tirsdag den 9. oktober: ’Kvantefysikken - atomernes vilde verden’
Ved professor Klaus Mølmer, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 23. oktober: ’Dit indre liv med billioner af bakterier’
Ved professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.
Tirsdag den 30. oktober: ’Naturens nyttige dræbermolekyler’
Ved lektor Thomas Bjørnskov Poulsen, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 6. november: ’Hvorfor ældes vi’?
Ved lektor Tinna V. Stevnsner og lektor Suresh Rattan, Aarhus Universitet.
Tur til Bog Forum
Tag med biblioteket til Bog Forum. Mød en bred vifte af danske og
udenlandske forfattere. Der er bl.a. foredrag, interviews og masser af stande.
Bussen kører fra Juelsminde Bibliotek kl. 7.30
herefter opsamling ved Hedensted Bibliotek kl. 8
Du har godt fem timer på egen hånd i Bella Center.
Billetpris 400 kr. inkl. bustur med rundstykke, sandwich, kaffe/te/vand og entré
til Bog Forum.
Lørdag d. 27. oktober kl. 7.30 – 21.30
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Musik og Leg
Juelsminde Bibliotek
Lørdag den 13. oktober kl. 10.00-10.45
Til Musik og Leg skal vi synge, lege, danse og spille for at udvikle børnenes
glæde ved musik og sang. Maria Hoffmann Roed fra Hedensted Musikskole
kommer og viser, hvad man laver deres hold for de 3-5årige. En voksen skal
tage del i undervisningen. Billetpris: 25 kr.
Nerf Battle - For drenge og piger fra 1. - 3. klasse.
Juelsminde Bibliotek
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-11.30
Vi forvandler biblioteket til en arena, hvor I kan kæmpe med og mod hinanden.
Der bliver forskellige udfordringer f.eks. Capture the flag. Medbring din Nerf
gun og sikkerhedsbriller – vi sørger for standard Nerf-pile og noget at drikke.
OBS! Barnet skal have en voksen med.
Billetpris: 25 kr.
De små sanser
Udforsk 10 forskellige sansestationer på biblioteket. Børnenes sanser og sprog
kommer i spil - her har I mulighed for at føle, dufte, høre, smage og se.
For de ca. 0-4årige og deres familie. Dagplejere og institutioner er også
velkomne. Bare kom forbi.
Juelsminde Bibliotek: mandag den 22/10 - søndag den 4/11
Hornsyld Bibliotek: mandag den 12/11 - søndag den 25/11
Billetter skal bestilles/købes på hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket i den betjente tid.
Husk at købe/bestille i god tid, hvis du vil være sikker på en plads 
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
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DER ER NU NOGET VED LIVET, MAN IKKE FINDER ANDRE
STEDER. -Om kunsten at være en glædesspreder.
En aften i selskab med Erik Lindsø, forfatter,
kulturjournalist og en af landets mest
efterspurgte foredragsholdere.
Torsdag d. 15. november kl. 19.00 i Barrit
kirkehus, Kirkebro 3, Barrit
”Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske
livet forklares det. Vi må gerne græde over livet, men
ikke begræde det. Det handler mit foredrag om,”
siger Lindsø.

Foredraget er gratis. Kaffe i pausen til 20 kr.
Alle er velkomne.
Barrit og Vrigsted menighedsråd
_______________________________________________________________

Møder i Barrit menighedsråd
Menighedsrådet i Barrit har ca. ti møder om året. Møderne er åbne, så enhver
er velkommen til at komme og lytte med.
Dagsorden til møderne ophænges fire hverdage før mødet på den udendørs
opslagstavle ved kirkehuset.
Referatet fra møderne kan fra 1. november også læses på vores hjemmeside:
www.barrit-vrigstedkirker.dk
Kirkens budget og regnskab ligger tilgængeligt på www.sogn.dk.
Barrit menighedsråd
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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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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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DER ER NU NOGET VED LIVET,
MAN IKKE FINDER ANDRE STEDER
Om kunsten at være en glædesspreder
Ved forfatter og foredragsholder Erik Lindsø
Det siges om Erik Lindsø, at han tager fra de muntre og giver til de triste.
Han er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere, der med gode
historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup.
”Jeg har samlet på historier om glædesspredere og skrevet en hel bog om dem.
Det var derfor, jeg begyndte at gå med hat, så jeg kan tage den af, når jeg
møder dem,” lyder det fra Erik Lindsø.
Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går. Det er
de sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger forbi.”
Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende foredrag, et mentalt
kurbad. Om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften - om
forskellen på lykken og glæden.
”Livet skal ikke bare lykkes. Man skal tage imod det, opsøge det. Hvad man
lukker sig om, bliver indestængt og dæmonisk. Det dæmoniske er det
tillukkede, det tavse, det stumme. Verden skrumper ind, når man er sur og
forurettet. Hvorimod glæden åbner op. Sorgen kan man dele med andre glæden fordobles sammen med andre,” forklarer Erik Lindsø. Og han påpeger:
”Men glæden kommer ikke af sig selv. Man må lave opsøgende virksomhed.
Hvis der ikke er noget at glæde sig over, er der noget at glæde sig til. Man må
bøvle for glæden, og uden bøvl ingen begejstring.”
”Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske livet forklares det. Vi må
gerne græde over livet, men ikke begræde det. Det handler mit foredrag om,”
siger Lindsø.
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte
foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier og humorens bid
sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på Rønshoved
Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redaktør for
Højskolebladet og magasinet Grænsen. Erik Lindsø har senest udgivet bøgerne
”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og ”Livet er i det
mindste en historie værd”. Han er på trapperne med en bog om den danske
sang.
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BOGERMØDE OM SOGNEGÅRDEN
”Barrit legeunivers” står flot og færdigt. Nu er det Sognegårdens tur til at
blive shinet op!
BKI s bestyrelse indbyder borgerne til møde om renovering af
Sognegården torsdag d. 30. oktober kl. 19.00
Kom hvis du vil have indflydelse på, hvad der skal ske med Sognegården,
hvis du har gode ideer og i særdeleshed, hvis du gerne vil give en hånd
med.
Budgettet er på ca. 400.000, så der skal tænkes kreativt og trækkes på alle
frivillige kræfter.
Skarpsindige borgere vil spørge om ikke allerede der har været afholdt et
borgermøde om Sognegården og svaret på det er jo. Bestyrelsen havde indbudt
til borgermøde onsdag d. 19. september. Her deltog 15 borgere, som var enige
om at der nok var flere der kunne have interesse i Sognegårdens fremtid og der
var derfor enighed om at indbyde til et nyt møde.
På mødet d. 19. september var der drøftelser om man skulle se hvor langt man
kunne komme for de penge der er, eller om man skulle gå efter et større
projekt, hvortil der skulle søges fondsmidler. Da der ikke var nogen som
umiddelbart havde mod på at gå i gang med en større fondssøgning blev det
besluttet at arbejde videre med bestyrelsens forslag. Bestyrelsen ønsker
arbejdet opdelt i 4 delprojekter: Loft og gulv i den store sal, toiletter i kælderen
samt anretter køkken. Den store sal prioriteres først.
Bestyrelsen lægger op til at der nedsættes en arbejdsgruppe med en tovholder
for hver af delprojekterne. En ung mand Johan, ville gerne være behjælpelig
med at beregne hvad der skal til i materialer til hhv. gulv og loft i
Sognegårdssalen.
Alle er velkomne på mødet 30. oktober
Pva. bestyrelsen Renata Carlsen
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

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

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

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

Indhent uforbindende tilbud
www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
30
20

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

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
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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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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