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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 24.09.2018
UDKOMMER UGE 41
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

2

Side 3
”Marken er mejet, og høet er høstet” står der i Mads Hansen’s gamle sang. Det
har i skrivende stund været tilfældet i flere uger, da sommeren 2018 har budt
på rigtig mange sommerdage og masser af solskin. Juli måned har haft rekord
mange solskinstimer, mere præcist den mest solrige juli måned siden 1920,
hvor DMI startede med at lave målinger og det ser ud til at fortsætte i august.
Det var der nok ikke ret mange, der havde forudset for blot nogle få måneder
siden. Men måske var det sommeren i år, at Shu-Bi-Dua skrev om i deres sang
”Costa Kalundborg” i 1982, da de blandt andet skrev: ”Der er sket en forurening af den ydre atmosfære, så meterologerne har lovet, at vi nu får bedre
vejr. Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis”.
Men selvom sommeren tilsyneladende langt fra er overstået, så nærmer opstarten af indendørssæsonen sig. Så bladet indeholder flere indlæg fra flere afdelinger i Barrit GIF.
Det store billede på forsiden viser Hyrup Maskinstation, der allerede i starten
af juli var i fuld gang med at presse halm for Rohden Gods. Billedet er taget af
Hyrup Maskinstation.
Det lille billede er taget på Gåklubbens tur i juli måned, da de gik i området
omkring Klokkedal lige udenfor Horsens. Billedet er taget af Laila Winther.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af vores borgmester i Hedensted
Kommune, Kasper Glyngø. Vi har lavet en aftale med Ronnie Holmer Jensen,
der er tilflytter til Barrit og nyt medlem af Barrit GIF’s festudvalg, der står bag
byfesten og han har lovet at skrive Den Positive Vinkel i næste blad.
I dette nummer har vi på grund af pladsmangel ikke et indlæg i serien ”Nyt fra
vores annoncører”. Men i næste nummer får vi en præsentation fra Sanne Friis
Pedersen, som er indehaver af Dit Lille Malerfirma i Stouby.
I Barrit skal vi snart samles om at holde den årlige byfest. Programmet for
Barrit & Omegns Byfest kan ses på bagsiden af dette nummer.
Fortsat 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
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Badminton

Tilmelding til badminton for sæson 1. september 2018 – 31. marts 2019 finder
sted i BKI
Tirsdag den 21. august kl. 19.00
Vi har tider:
Mandag kl. 20-22 for voksne
Tirsdag kl. 18-22 for voksne
Onsdag kl. 18-20 for voksne
Torsdag kl. 16-18 for børn
Fredag kl. 17-18 for familier og alle
Børnene om torsdagen starter senere og tilmelding for dem sker på
opstartsdagen, som meddeles senere.
Badminton udvalget/ Ingrid 42392333

Kortspil i BKI

Kortspillerne i Barrit har opstart:
Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00 – 22.30 i BKI
Vi glæder os til at se nye som gamle spillere.
Kontakt Per Damgaard på tlf. 7569 1423 el. 2371 8307 ved spørgsmål.
Barrit GIF
Kortspillerne
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Vi udfører alt indenfor:
Jord, Dræn, Belægning og
Støbearbejde.

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

Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit.

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

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

1 på:
KontaktBØGESKOVVEJEN
Lars
Østergaard
GRAMRODE 7130 JUELSMINDE

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

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

Biltlf. 40 43 56 61

INDUSTRI
INDUSTRI 6
LAKERING

*

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

Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer

Barrit / Vrigsted Seniorforening afholdt i år deres forårsudflugt til
”Verdenskortet” ved Klejtrup sø.
En rigtig dejlig dag i det skønneste vejr.
Tak til alle som deltog, og var med til at gøre dagen hyggelig og god.

HUSK - den 21. august går turen går til Statsfængslet Møgelkær.
Afgang fra P-pladsen ved Barrit Hus, kl. 13.00 – hvor vi fylder bilerne op.
Der vil være guidet rundvisning i kirken og på museet. Herefter foredrag om
hverdagen på Møgelkær.
Dagen sluttes af med kaffe/te og kage.
Pris 50,- kr. for medlemmer og 75,- kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den 14. august til Annelise på tlf. 52380023 eller Jytte på
25374854.
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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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Ta’ med Barrit Gåklub på tur
Vi går hver tirsdag formiddag kl. 9.30, med udgangspunkt fra P-pladsen ved
Barrithus, enten rundt i vores nærområde, eller vi fylder bilerne og kører ud til

andre skønne steder.

Vi går ca. 6 – 8 km hver gang, med indlagt kaffepause (kaffen skal du selv
medbringe).
Alle er velkommen – bare mød op.
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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

Volleyball i Barrit GIF
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball.
Vi har igen i år vores normale volleyball træningstider, det vil sige onsdag fra
kl. 20.00 til kl. 22.00. Vi starter i år træningen onsdag d. 5. september kl.
20.00.
Vi lægger niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi både laver tekniske
øvelser og spiller kampe. Men det er også vigtigt, at der er tid til det sociale.
Så hvis du har en volleyball spiller i maven, så kom og vær med. Vi har i flere
år haft succes med at lave en træning, som er så alsidig, at både nye og erfarne
spillere, samt unge og ældre uanset køn kan deltage.
Vi har bestemt, at nye spillere igen kan træne gratis hele sæsonen!
Volleyball Udvalget

GÅ – FOR LIVET
Nu er Kræftens Bekæmpelse Juelsminde klar igen med en vandretur. Turen
denne gang bliver rundt i de smukke omgivelser ved herregården Jensgård,
beliggende omkring Glud. Vi mødes ved Jensgård
MANDAG den 27. august kl. 19.
Turen er for alle, og du bestemmer naturligvis selv længden. Det bliver en tur
med indlagte fortællinger om folk og liv på gården gennem tiderne. Guide på
turen er Jens Kjær fra Glud Museum. Kræftens Bekæmpelse er vært ved
kaffebord. Det er gratis at gå med og det kræver ingen tilmelding. Følg med i
den lokale avis, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde.
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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
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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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August, september og oktober i Barrit og Vrigsted sogne
Tirsdag den 14. august klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 19. august klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 26. august klokken 10. 30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 2. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke - konfirmandindskrivning
Søndag den 9. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke - høstgudstjeneste
Søndag den 16. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – høstgudstjeneste
Torsdag den 20. september klokken 17.00
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset
Søndag den 23. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 30. september klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 7. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted
Søndag den 14. oktober klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
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Høstgudstjenester i Barrit og Vrigsted kirker
Søndag den 9. september klokken
10.30 er der høstgudstjeneste i
Barrit Kirke og søndag den 16.
september klokken 10.30 er der
høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke.
I forbindelse med begge
gudstjenester serveres der
efterfølgende kaffe.
Alle er velkomne
Konfirmandindskrivning søndag den 2. september klokken 10.30
Kommende konfirmander inviteres sammen med deres forældre til
indskrivningsgudstjeneste søndag den 2. september i Barrit Kirke. Efter
gudstjenesten vil der være et kort info-møde i kirken.
Salmer og højskolesange med Peter A.G
Sang- og fortælleaften i Stouby
kirke d. 22. oktober 2018 kl.
19.30. Peter A.G fra Gnags vil
fortælle om sit liv og sin tro, og vi
skal synge nogle af de sange og
salmer, som har en særlig
betydning for ham.
Alle er velkomne. Der er gratis
entre.
Barrit og Vrigsted menighedsråd
deltager i samarbejdet mellem
menighedsråd i Bjerre Herred,
som er arrangør af denne aften.
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Dit lokale trykkeri
tilbyder

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot

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

Fotografering

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Skilte

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

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

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

1
16
20

En solskinshistorie fra landsbygaden
Barrit Univers var endnu en fantasidrøm, Dagli’ Brugsen havde døren åben, og
Barrit Pigeklub fandtes ikke. Det kan lyde, som var det 100 år siden; men i
virkeligheden er der kun gået 10 år. 10 år, siden årgang 2008 som den første
årgang gik ud uden en 7. klasse på Barrit Skole.
På de 10 år er der sket meget; nogle er flyttet til Horsens, andre Herning, Århus
og København, andre bor endnu i Barrits trygge rammer. Nogle læser, andre
arbejder. Men alle har vi tilfælles, at vores barndom blev tilbragt i Barrit og på
Barrit skole. Store Bededag, den 27. april blev det fejret med rundvisning på
Barrit Skole af lærer Tina Kammer og efterfølgende boller, kakao og hygge
hos Anne Sophie på Barrit Langgade. Udover 15 tidligere elever deltog også
klasselærer Lise Winther-Olesen.
Der er flydt meget vand igennem åen; men når vi ser tilbage, gør vi det alle i
visheden om, at Barrit har skabt et fantastisk udgangspunkt for vores videre
færden. Tak for det.

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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Skriv en FANTASY novelle
… og deltag i konkurrencen om en tur til Warner Bros. Studio i London!
Konkurrencen er inddelt i 3 kategorier: 10-12 år, 13-15 år og 16-18 år.
Max. 10 A4 sider, linjeafstand 1½, bogstavstørrelse 12
Skriv navn, alder, tlf., mail, adresse og titel på novellen (i sidehovedet)
Novellen skal gemmes med samme titel, som din novelle har.
Deadline er fredag den 14. september kl. 23.59
Sendes pr. mail til: britta.poulsen@hedenstedbib.dk (helst i WORD format)
Læs mere: www.fantasybogmesse.dk
Musik og Leg
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 3-5 årige. Far eller mor
skal tage del i undervisningen. Der er plads til max. 12 børn.
Hedensted Bibliotek
Lørdag den 25. august kl. 10.00-10.45
Juelsminde Bibliotek
Lørdag den 13. oktober kl. 10.00-10.45
Billetter á 25 kr. (pr. barn) kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.
Den ny Lillebæltsbro - og lidt om den gamle
Godt gammeldags foredrag med lysbilleder og overheadplancher fra en tid,
hvor regnestokken stadig var ingeniørens fornemste værktøj. Ingeniør og
tidligere lektor på Ingeniørskolen i Århus, Arne Rosenkvist fra Daugaard,
fortæller om sommeren 1968, da han var med til opførelsen af ’Den Ny
Lillebæltsbro’. Vi præsenteres for et tidsbillede fra dengang, hvor nye broer og
motorveje ændrede samfærdselssystemet fra sejlads og bane. Vi skal høre om,
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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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hvilken betydning det har, at den gamle bro stadig sætter sig, og om at man
alligevel turde binde an med at bygge verdens første hængebro på ler.
Juelsminde Bibliotek
Onsdag d. 5. september kl. 19-21.30
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
bibliotekets personale.
Nerf Battle - For drenge og piger fra 4. - 9. klasse.
Efter lukketid forvandler vi biblioteket til en arena, hvor I kan kæmpe med og
mod hinanden.
Der bliver forskellige udfordringer f.eks. Deathmatch og Capture the flag.
Medbring din Nerf gun og sikkerhedsbriller – vi sørger for standard Nerf-pile
og noget at drikke. Vi garanterer grin, spænding og sved på panden!
Hornsyld Bibliotek
Mandag den 24. september kl. 16.30 - 18
Billetter koster 25 kr. og kan købes på hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket i den betjente tid.
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. 0-4 årige og deres familie. Dagplejere og institutioner er også
velkomne. Bare kom forbi.
Hedensted Bibliotek: mandag den 1/10 - lørdag den 13/10
Juelsminde Bibliotek: mandag den 22/10 - søndag den 4/11
Hornsyld Bibliotek: mandag den 12/11 - søndag den 25/11

Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne
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GRAMRODE 7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40*22
www.lm-el.dk

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

Løgballe
Hus og Hjemmeservice

SPRINGMADRASSER

I SPECIALMÅL/FORM
Murerog betonarbejde

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.
Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.
Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

Registreret firma til montering af
DANSK
CAMPING
INTERIØR

ISO-KÆRN
ISO-KÆRN

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

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

Vrigsted Maskinstation

PerMarkarbejde
Z. Jensen
Anlægsarbejde

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Ved
Rasmus
Tlf.:
75 Brund
68 15Nielsen
11
Tlf. Lhombrevej
75 69 15 62 1. Biltlf.
43 56 61
715040
Barrit
www.bjerre-koed.dk
Tlf.: 75687373 / 40118373

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

INDUSTRI
INDUSTRI
LAKERING
Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL
,
Kontakt os næste gang
- det betaler sig
Juelsgade 24, 7130
Juelsminde
BARRIT
INDUSTRILAKERING
-altid
TLF.
en telefon
samtale værd ...................... 75 69 18 25

IK Auto Juelsminde
75695009
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Den Positive Vinkel
I Hedensted Kommune er vi stolte af vores mange og aktive lokalsamfund, og
bruger dem flittigt og gerne i vores markedsføring efter flere tilflyttere.
For vi er som kommune bevidste om, at vi er noget andet, end vores 2 nabo
kommuner med hver deres store centerby.
Vi lever i en moderne tid. En tid, hvor vi har adgang til masser af information, og
mulighed for at dele den med hinanden – hurtigt og effektivt.
De muligheder bruger vi – og skal i endnu højere grad bruge – når vi forsøger at
tiltrække flere borgere til vores kommune – og det håber jeg, at I som borgere vil
være behjælpelige med.
Efter sommerferien sætter vi gang i en ny kampagne, hvor vi håber, at I som borgere
vil være med til på Facebook og Instagram, at sprede de gode historier fra jeres
hverdag og lokalsamfund.
Vi tror på, at I ved at dele sjove og gode historier og fotos med jeres venner på de
sociale medier, kan være med til at sprede de gode budskaber som ringe i vandet.
Så hold jer endelig ikke tilbage, når I efter sommerferien ser invitationerne til at
være med, dukker op på kommunens hjemmeside og Facebookside.
En undersøgelse har vist, at hver 7. dansker helst vil bo på landet, hvis de kunne
vælge frit uden hensyn til job og familie.
Det viser, at der er en længsel efter det som de mange landsbysamfund her i
kommunen har at byde på, nemlig fred og ro, overskuelighed, tryghed, natur,
renhed, plads, tid og ikke mindst fællesskab.
Værdier som også kaldes ”Fremtidens luksus”.
I en tid hvor storbyerne lokker, skal vi vise en anden vej og stå for en udvikling i en
anden retning.
Det kræver, at vi arbejder fokuseret med at finde vores egen identitet, og egne
styrker, og forsøger at finde ind til det, der gør det enkelte lokalsamfund unikt.
Og i den sammenhæng er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at få spredt de
positive budskaber og fortællinger.
Det kan I som borgere gøre langt mere troværdigt, end vi kan i kommunalt betalte
reklamespots og kampagner.
For det er jer, der bor her, der er kommunens bedste ambassadører.
Sammen skal vi som kommunen, lokalråd og borgere imellem, skabe rammerne. Det
er Barrit et af vores bedste eksempler på, at vi kan lykkedes med. Jeg har i foråret
besøgt Barrit skole, SFO, børnehave og lokalråd, og mærket den energi og
entusiasme der er til stede. Det er fedt, og det skal i have stor ros for. Alle ved, at det
er et arbejde der aldrig stopper, der er hele tiden nyt at tage fat i. I skal vide, at i har
hele byrådets opbakning, og vi vil understøtte jer det bedste vi kan.
Tak for samarbejdet, ser frem til vi fortsætter til glæde for Barrit og omegn.
Mvh
Borgmester, Kasper Glyngø
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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 fra Barrit menighedsråd - sensommer 2018
Nogle har måske lagt mærke til, at der i kirken er kommet nyt dåbsfad og kande. Både det gamle fad og kanden var utæt, og ved en vurdering fra
Nationalmuseets konservator, sås det, at differencen
mellem at købe nyt og at få det
gamle repareret var ret lille.
Menighedsrådet besluttede
derfor at søge provstiet om et
beløb til indkøb af det nye sæt,
som vi tidligere havde set på
præsentationsmesse i
Fredericia, og som vi var enig
om var rigtig flot.
Det gamle dåbsfad er nu ophængt
i dåbsværelset
Det nye sæt er lavet af gørtler og metalsliber
Jesper Christiansen, Hjørring

Flere kirkegængere har gennem et stykke tid klaget over en dårlig lyd i
kirkerummet. Grunden var bl.a. et efterhånden gammelt højttalersystem, som
ikke kunne dække rummet tilstrækkeligt. Derfor har vi også sat et ønske om
nyt højttalersystem på årets kirkesyn. Vi fik så dispensation til at købe det
allerede nu, så i juni måned blev der indkøbt og opsat nyt højttaler- og
mikrofonsystem i kirken. Nu med fire højttalere i stedet for to, og med et
subwoofer-system, så det også kan bruges til afspilning af
musik ved f.eks. koncerter.
I løbet af det næste år skal der også foretages en mindre
renovering i kirkerummet – koret skal kalkes og alterbilledet
skal afrenses. Der bliver også sat forsatsvinduer op og de
gamle strålevarmeradiatorer udskiftes med
konvektorradiatorer, så vi kan få en bedre og mere
økonomisk opvarmning i kirken. Det bliver sikkert ikke
nødvendigt at lukke kirken under dette arbejde, men koret
skal naturligvis afskærmes i en periode.
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Det undrer måske
nogen at de store
alterlys altid står som
nye. Grunden er, at vi
er gået over til olie,
som soder mindre.

På kirkegården har tørken været hård mod det nye rullegræs, hække og
beplantning. Buksbomhækkene ser ud til at have lidt stor skade – de var i
forvejen ramt af svampeangreb, og på sigt, kan vi være nødt til at skulle i gang
med en større udskiftning.
Vores præst, Rikke er desværre stadig delvis sygemeldt. Vikar Dorthe
Buelund skal fortsætte i et andet vikariat, og vi må derfor forvente at der
kommer en ny vikar og hjælper os fra september. Kontaktoplysninger på
kirkens vikar kan findes her i bladet og på kirkens hjemmeside.
I efteråret ser vi frem til et nyt forsøg i skole/kirkesamarbejde. Organist
Kristian vil lave kor-samarbejde med skolen hver fredag frem til efterårsferien.
Projektet afsluttes med en koncert/gudstjeneste, hvor vi kan høre, hvad de har
øvet og lært.
Gode sensommerhilsner Barrit menighedsråd/Flemming Thomsen

Gymnastik i BGIF
Så er sommeren ved at være forbi, og vi skal igen
indendørs til gymnastik. I år kan BGIF tilbyde:
Forældre/barn gymnastik for de 1-4 årige – træner onsdag kl. 16.00-17.00
Turbofræs for alle børn fra 3-6 år - træner tirsdag kl. 16.00-17.00
Springmix for 1. til 5. klasse – træner onsdag kl.17.00-18.00
Rope Skipping for alle fra 3. klasse – træning tirsdag kl. 17.00-18.00
Senior damer 60+ - de træner hver onsdag kl. 10.00-11.00
Opstart i uge 39 og gymnastikopvisning den 17/3 2019
Husk at bakke op om aktiviteterne i vores idrætsforening, der er altid plads til
alle 
Mere information om holdene på vores Facebook sider.
M.v.h. Gitte Hansen/gymnastikudvalget
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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

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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