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* Gymnastikopvisning 

* Tidsrejse i Barrit Kirke 

* Ny belægning på Barrit Langgade  

* Fællesspisning Vrigstedhus 
* Menighedsrådsvalg 

______________________________________________________________ 

 

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. 

 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 26.03.2012 

 

Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 27 87 17 52 
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61 

Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 

Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde tlf. 75 69 14 18 
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 tlf. 75 69 17 00 

  

*************************************************************** 
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni, 

august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag 

på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 
sogne. 

 

 

Deadline for de næste numre: 

 

Bladet udkommer: 

 

26.03.2012 

29.05.2012 

 

 

Uge 16 

Uge 24 

 

 

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 
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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen  

 

Så var den væk…  

I takt med finanskrisen og tidernes almindelige ugunst blev vi i familien enige 

om at spare abonnementet på Horsens Folkeblad. (Den var snart også blevet 

tyndere end toiletpapiret fra Aldi.) – Men alligevel må jeg konstatere at jeg er 

gået glip af vigtig viden, - på trods af journalisternes og bestyrelsens 

manglende evne til at lave en ordentlig avis. 

Det sidst skete er noget omkring Vores kulturlandskab…  

Nu var det så lige vores meget lokale kulturlandskab… På hjørnet af Vejlevej 

og Hornsyldvej stod før en transformatorstation. Bygget i solide røde tegl af en 

murermester fra Hornsyld – for en menneskealder siden. Stor var min undren 

da den pludselig var væk, - større blev min undren da jeg skulle køre min 

kollega hjem, - som er bosiddende i Snaptun. Og kunne se at den nu stod i 

Glud…  

Her ophørte morskaben ikke … Efterfølgende erfarer jeg prisen på flytningen 

af transformatorstationen. Hedensted har gennem LAG midler bevilliget 

322.000 kr. – Resten er så fundet andetsteds…  Men her kære læser ophører 

farcen ikke: for de 322.000 behøver du ikke at tænke på! For de penge kommer 

fra EU…..Jeg tænker bare på at de måske kunne være brugt på noget mere 

fornuftigt…   

Jeg fik også at vide at det jo var Energiselskabets transformator, -  og så må jeg 

jo spørge : -og hvem er det så lige der er energiselskabet? 

Det kan lade sig gøre….  

Det kan lykkes andre steder i gamle Juelsminde Kommune. Man skaber 

ligefrem fonde, - så der hvert år kan bevilliges penge fra gadelysmidlerne! 

Vores midler er blevet lidt mindre, - men der er da stadig lidt at gøre godt 

med… Vi er flere der er spændte på hvad de sidste penge skal bruges til? For 

der er forhåbentlig ikke flere transformatorstationer at flytte?! 
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Nyt fra Tjørnebo 

 

Hver gang BV-Nyt ligger i min postkasse glæder jeg mig . Jeg sætter mig med 
en god kop kaffe, og så er jeg klar til at læse om stort og småt fra min by.  

Som borger har jeg en enkelt gang lagt en artikel ind. Der kan være rent 

informative indlæg, men indlæg hvor  man ”giver ud af sig selv”, skal nogle af 
os tage lidt tilløb til.  

Michael efterlyser borgernes og institutionernes indlæg, det forstår jeg godt. 

Det er jo dem der gør bladet levende, og dem der gør, at kaffen smager ekstra 
godt den dag BV-Nnyt udkommer. 

Mit indlæg denne gang er skrevet i egenskab af det tillidshverv jeg har fået, 

som ny leder i Børnehaven Tjørnebo. 

Her i årets første måned er der sat en bygge-proces i gang. Udvalget for denne 

proces er repræsenteret af det kommunale, det politiske, skole og børnehave, 

ligesom også BKI vil blive inddraget i processen. Dette for at sikre alle 
perspektiver.  

Det første møde er holdt, her var en god dialog og forventning til forløbet.  

Der bliver koblet konsulenter på, der skal koge alle ønsker og behov ned til 
noget mere konkret.  

Ved første møde blev vi inspireret til at tænke længere end ”vi skal have 3 

stuer, køkken, udetoilet mm” , men i stedet tænke ”hvad skal rummene kunne”. 
Denne nye fase af projektet glæder vi os rigtig meget over i Tjørnebo, det er 

her vi kommer til at tale om pædagogik og det gode liv for børn og brugere. 

Imens dette foregår arbejdes der videre på, at formalisere og udbygge det 
samarbejde der allerede er mellem institutionerne. 

Til alles store glæde har ministeriet givet tilladelse til at etablere én fælles 
bestyrelse for skole og børnehave, og samtidig tilladelse til, at vi fortsætter med 

to selvstændige ledelser.  

Det betyder, at der lige nu arbejdes på, om den nye bestyrelse kan etableres 
allerede ved det forestående valg til skolebestyrelsen, således at valget i 

børnehaven fremrykkes et par måneder.  

Børnehaven Tjørnebo har startet forsøg med en mere inkluderende praksis. En 
praksis der sikrer alle børn betydning for -  og plads i fællesskabet. En praksis 

der er tilpasset tidens behov.   
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Dette forsøg har været i gang i to måneder nu, og har allerede vist sig 

berigende for såvel børn som personale.  

Den inkluderende praksis er fælles kommunalt tiltag. Skolen arbejder ligeledes 
med dette, og det er oplagt at den nye bestyrelse tager hul på samarbejdet ved 

at debattere principper for inklusion.  

En rigtig spændene tid vi går i møde.  

Samarbejde er mange ting. Det kan være de store linjer, men også de små ting, 

hvor kendskab til hinanden får tingene til at glide til  gavn for børn og brugere.  

Mette, der før hun gik på pension arbejdede i børnehaven,  kommer jævnligt i 
børnehaven og  læser højt for børnene.   

I februar får de ældste drenge besøg af to talentfulde fodboldspillere fra AC 

Horsens U15 elitehold, de kommer og lærer tricks fra sig og giver autografer. 

I december måned fik Tjørnebo gran fra Dorthe, BKI. Det har vi tidligere fået, 

og det er bare lidt grønnere det vi får fra Dorthe  Hvad skulle Dorthe så have 

for det? 

Dorthe kunne godt tænke sig, at nogle børn ville lave et maleri,  hun kunne 

hænge op på kontoret, som hun var ved at sætte i stand.  

Annika, pædagog i Tjørnebo, maler lidt i sin fritid, og hun var straks med på 
ideen, og efter et rigtig fint forløb kunne Annika med de to kunstnere – Clara 

og Isabella – tage over til Dorthe med ”gaven”, der blev rigtig godt modtaget. 

 

 

 

Helle Eglin 
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Gymnastikopvisning i BKI Centret 

Søndag den 18-3-12 kl. 13.30 

Program:                       

Fane indmarch med deltagelse af alle hold 

Turbofræs 

Powerpiger 

Rope-skipping 

Seniordamer 

Karate 

Uddeling af lederpokal og udtrækning af målaktier 

Gæstehold : Hedensted kommunes talenthold med deltagelse af egne 

gymnaster, viser smagsprøver på hvad de arbejde med. 

Springmix 0.-4. klasse 

Springmix 5.- 8. klasse. 

Fane udmarch. 

Vi håber at se søskende, forældre, bedsteforældre, naboer og alle de andre 

godtfolk fra nær og fjern til en festlig eftermiddag, hvor mange børn, unge og 

voksne vil vise hvad de har arbejdet med hele vinteren. 

Dørene åbnes kl. 13, der er indgang fra BKI. 

Voksne 30 kr. 

Børn 2-14 år 15 kr.   

Ret til ændringer forbeholdes    

 

  

http://www.barritgif.dk/
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Til menighedsrådsvalget d. 13. nov. 2012  
 

Søger Barrit-sogn nye menighedsrådsmedlemmer 

Der skal vælges 6 til rådet + 2 suppleanter 

Der afholdes orienteringsmøde søndag d. 16. sept. efter høstgudstjenesten 

 

Om stillingerne: 

Menighedsrådet leder arbejdet i sognet og er ansvarlig for personale, 

bygninger, kirkegård og aktiviteter, som støtter menighedens liv og vækst. 

Arbejdet består i at deltage i ca. 10 årlige menighedsrådsmøder samt et 

ubegrænset antal andre møder. 

 

Personlige kvalifikationer: 

Du har en gruppeorienteret tilgang til ledelse og samarbejde. Du er initiativrig 

og kan balancere mellem tradition og fornyelse. Du er medlem af folkekirken 

og har et afklaret forhold til kristendommen. 

 

Stillingen aflønnes med: 

- Indflydelse 

- Fællesskab 

- Anerkendelse 

- Arbejdsglæde 

- Kaffe og godt kaffebrød ad libitum 

 

Henvendelse om yderligere oplysninger kan ske til nuværende 

menighedsrådsmedlemmer. 

 

Stillingerne er ledige til indtrædelse 1. søndag i advent 2012. 

 

 

 
 

Tidsrejse i Barrit Kirke – bagefter kaffe i Barrit BKI center 
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Barrit Menighedsråd og Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening  

indbyder tirsdag d. 17. april 2012  kl. 19  til en tidsrejse i Barrit Kirke. 

 

Barrit Kirke er en interessant kirke, og nu har vi mulighed for at få sat ord  

på  kirkens historie. 
 

Mag.art. Niels Jørgen Poulsen fra Nationalmuseet er gået i dybden med  

Barrit Kirke. Det er sket med henblik på at beskrive kirken i Nationalmuseets 
storværk ”Danmarks Kirker”, som han er redaktør ved. Man er i gang med 

Bjerre Herreds Kirker, og Niels Jørgen Poulsen vil gerne fortælle om sine fund 

ved gennemgangen af Barrit kirke. 
Menighedsrådet og den lokalhistoriske forening har derfor engageret Niels 

Jørgen Poulsen til at komme og tage os med på en tidsrejse, hvor han fortæller 

om kirkens historie og udpeger alle de interessante detaljer ved bygningen, 
inventaret og gravminderne. 

 

Hvis man kommer til omvisningen får man mulighed for at deltage i en 
mundtlig og levende udgave af den senere boglige præsentation af Barrit Kirke.  

 
Efter arrangementet i kirken er der kaffe i Barrit BKI center, hvor der også vil 

være tid til yderligere spørgsmål og samtale om aftenens temarejse. 

 
*************************************************************** 

 

 

            Pigernes Kjørmes 2012 

 

Lige et foto af Hanne og Gudrun, som vandt et par 
af de fine gevinster, som bliver trukket på 

indgangsnumrene. 

 
Det var en fin fest med det dejligste mad - så vi 

kommer igen til næste år! 

 
M.v.h.  Maria Møller 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

Indgangsdøren til Barrit Kirke med en velbevaret 
tympanon med de grevelige initialer  

F.C.R.S. indhugget 
 

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 

Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 

Menighedsrådsformand: 

Elvin Kristiansen 

Vangevej 11, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1586 

Kirkesanger: 

Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 

Tlf.: 3178 9740 

Organist: 

Bodil Middelbo 

Bystedparken 64, 7080 Børkop  

Tlf.: 7592 6205  

Kirkeværge: 

Jytte Hansen 

Kirkebro 9, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1355 

Graver: 

Peder Pedersen 

Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 

Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 

Menighedsrådsformand: 

Bodil Østergaard-Hansen 

Skulsballevej 13, 7140 Stouby 
Tlf.: 7569 1147 

Kirkesanger: 

Laurits Madsen 
Vejlevej 80, 7140 Stouby 

Tlf.: 7589 7264 

Organist: 

Bodil Middelbo 

Bystedparken 64, 7080 Børkop  

Tlf.: 7592 6205 

Kirkeværge: 

Hans Ole Pallesen 

Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 7568 7215 

Graver: 

Peder Pedersen 

Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 

Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

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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Gudstjenesteliste for marts og april 
 

 

Søndag den 18. marts  Søndag den 25. marts 

Midfaste    Mariæ bebudelses dag 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 9.00 – (PEAS)  Barrit kl. 9.00 
 

Søndag den 1. april  Torsdag den 5. april 

Palmesøndag   Skærtorsdag 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 19.00 - påskemåltid 

Barrit kl. 9.00 (PEAS)  Barrit: ingen 

 

Fredag den 6. april  Søndag den 8. april 

Langfredag   Påskedag 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 15. april  Søndag den 22. april 

1. søndag efter påske  2. søndag efter påske 

Vrigsted: ingen   Vrigsted: ingen  

Barrit kl. 10.30 - guldkonfirmation  Barrit kl. 9.00 (PEAS) 
 

Søndag den 29. april 

3. søndag efter påske 
Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 10.30 - dåbsjubilæum 

 
 

Rikke Mai holder fri i weekenden den 17. – 18. marts og søndag den 1. april. I 

disse weekender passes embedet af sognepræst Poul Erik Sørensen, som kan 
træffes på telefonnummer 75 8970 51. Fra den 18. til den 23. april passes 

embedet også af Poul Erik. 
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Gud og pizza 
 

Tirsdag den 27. marts klokken 17.00 i Barrit Kirke 

 

Vi mødes i Barrit Kirke til en kort børnegudstjeneste og 
efterfølgende (ca. 17.30) tager vi i BKI og spiser pizza 

sammen. 
Alle er velkomne. 

 

Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk eller 22 98 34 92 

 

 

 

Guldkonfirmation 

Søndag den 15. april klokken 10.30 i Barrit Kirke 

 

Alle konfirmander fra 1962 inviteres til guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag 

den 17. april klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der kaffe og snak i 

konfirmandstuen. 
Gudstjenesten forløber på helt normal vis og alle der ikke er guldkonfirmander 

er naturligvis meget velkomne til gudstjenesten. 

 
 

 

 
 

 

Sang og leg for børnehavebørn 

Barrit Kirke hver anden torsdag fra kl. 16.15 – 17.00 

 

Tag din mor eller far i hånden og kom og vær med til sang og leg. Vi skal 
synge og danse og lege og grine. 

 

Vi starter op torsdag den 12. april 

 

 

 

mailto:rm@km.dk
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5-års dåbsjubilæum  

Børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. april klokken 10.30 

 

 
 

 

Alle børn der er blevet døbt i Barrit og Vrigsted kirker for 5 år siden inviteres 
til børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. april klokken 10.30, hvor 

vi vil fejre dåben. 

 
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand. 

Børn der ikke har dåbsjubilæum, og alle andre, er selvfølgelig også meget 

velkomne til gudstjenesten. 

 

 

 

 

Besøg – både hjemme og 

på sygehuset 

Vil du gerne, eller kender 

du én der gerne vil have 
besøg af præsten er du altid 

meget velkommen til at 

ringe. Også hvis det er på 
sygehuset. 

Bedste hilsener 

Rikke Mai, 75 69 10 29 
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Påske 
 

I Barrit og Vrigsted kirker 

 

 

Palmesøndag – gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 9.00 

 
Skærtorsdag – Vrigsted Kirke klokken 19.00 (fælles gudstjeneste for Barrit og 

Vrigsted sogne). 

 

Aftenen før sin lidelse og død spiste Jesus påskemåltidet 

sammen med sine disciple, sådan som den jødiske 

tradition foreskriver det. Jesus afsluttede måltidet med at 

indstifte den kristne nadver. I år vil vi prøve at fejre 

skærtorsdag ved at sidde til bords i kirken og spise et symbolsk påskemåltid.  

Vi hører påskens fortællinger, synger, lytter til musik, spiser og slutter måltidet 

med at fejre nadver sammen. Vær med til en sanse-oplevelse, hvor 

gudstjenesten er et måltid og hvor påskemåltidet prædiker og bliver 

nadvergudstjeneste. 

 

Langfredag – gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 10.30 (fælles gudstjeneste 

for Barrit og Vrigsted sogne). 
 

Påskedag – gudstjeneste i Vrigsted Kirke klokken 9.00 og i Barrit Kirke 

klokken 10.30 
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Torsdag den 26.04. 2012 kl. 19.30 

i BKI (Barrithus) 

afholdes det årlige repræsentantskabsmøde 
 i 

Barrit Vrigsted NYT 
Alle er meget velkomne. 

Medlemmer af repræsentantskabet indkaldes pr. brev. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repræsentantskabsmøde 
Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 

BKIs bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår i BKIs 

mødelokale onsdag den 28/3 kl. 19:30. 
 

Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog kun medlemmer af 

repræsentantskabet, som har stemmeret og er valgbare. Hvert medlem kan ifølge vore vedtægter 

udpege 2 stemmeberettigede, der begge skal være fyldt 18 år.  
 

Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

5. Fremlæggelse af budget 

6. Behandling af forslag 

a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 21/3. Forslag kan afleveres 

til formanden enten pr e-mail overgaard.peter@live.dk eller pr brev (Barrit 

Langgade 78). 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen med personlige suppleanter 

8. Valg af suppleanter 

9. Eventuelt 

 

Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 28/3.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 

Peter Overgaard 

Formand 

mailto:overgaard.peter@live.dk
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TENNIS SÆSON 2012 

 

 Så er den første forårsmåned - langt om længe - kommet og en ny tennissæson 
kan begynde. 

Vi starter lørdag, den 14. april kl. 09.00 med baneklargøring - reservér derfor 

allerede nu dagen for at give en hjælpende hånd med. 
På denne dag kan der ligeledes tilmeldes og reserveres baner til sæsonen. 

Som noget nyt i år vil der mandag aften kl. 19.00 være socialt kom og vær' 

med tennis for alle. 
For børn og unge er der tennisinstruktion hver mandag eftermiddag kl. 15.00, 

og her i foråret står Ole Müller for instruktionen. 

 
Vel mødt til en ny tennissæson. 

 

Hanne Dyrmose     
Tlf. 23450433 

 

Christian Schrøder 
Tlf. 22294712 
 

 

 

 

 

 

                    Badminton - træffestævne 
            Fredag den 30. marts kl. 19.00-21.00 

 

 
Hermed indbydes alle voksne badmintonspillere til træffestævne. 

Vi spiller alle mod alle med forskellige med- og modspillere. 

Kl. godt 21 mødes vi i cafeteriet til lidt mad og drikke. 
Stævnedeltagelse er gratis. 

Mad og drikke er for egen regning 

Tilmelding på ophængte lister senest den 27. marts 
 

Ingrid       

 
 

NB. Badmintonsæsonen slutter 30. marts 2012 
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Barrit Langgades nye vejbelægning 
 

Nu er sneen væk og vi kan igen se den nye belægning vi har fået på Barrit 

Langgade. 
Før havde vejen to normale kørespor og meget dårlig plads til gående og 

cyklister. 

Nu har vi ét kørespor med bedre plads til de bløde trafikanter bag de brede 
punkterede kantlinjer. 

Èt kørespor betyder, at bilister kort skal trække ud i cykel-/gangstien, ved 

modkørende trafik. Derfor er hastighedsbegrænsningen sat til 40 km/t.  
Hedensted teknik og miljø foreslår at der, som yderligere hastighedsbe-

grænsning, opsættes pæle (pullerter) med 75 – 100 meters afstand op gennem 

hele Barrit Langgade. 
Erfaringer med pullerter på vejen i andre byer viser at hastigheden faktisk 

sænkes ved opstilling af dem. 

Til foråret vil Hedensted Teknik og Miljø i samråd med to fra lokalrådet lave 
en prøveopstilling inden den endelige placering besluttes. 

Der vil også blive etableret to steder med rød vejbelægning for yderligere 

sikring af de bløde trafikanter. Det drejer sig om udmundingen ved 
stiforbindelsen / privat fællesvej fra skolen, hvor den gamle chikane stod, samt 

krydset hvor Vangevej udmunder.  

Åse Monrad Jensen  
(Lokalrådet) 

 
 

Generalforsamling i Hytteforeningen for ”Reden” 
 

Mandag d. 16/4 kl. 18.30 inviteres spejderforældre og andre interesserede til 

generalforsamling i Hytteforeningen. Generalforsamlingen ligger i forbindelse 
med et spejdermøde, så forældrene kan deltage og derefter få deres børn med 

hjem.  
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FÆLLESSPISNING 

                                                     i 
 

VRIGSTEDHUS
         

                                                

                 Fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 
 

      Vrigsted Bylaug arrangerer igen i år FÆLLESSPISNING og     

                            FÆLLESSANG for Sognets beboere. 
 

Mød op til en hyggelig aften med god hjemmelavet mad og med øl, vin og 

vand til sædvanlige ’gode’ priser.  
Fællessangene bliver i år akkompagneret af ”Lundegård’s Trioen”.  

 

I vil i god tid inden den 20. april få en indbydelse i jeres postkasse med 
informationer om aftenens menu og program samt tilmeldingsmuligheder. 

 

Sæt allerede nu X i kalenderen. 

 
På gensyn 

Oldermanden 
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BGIF Seniordamer vindere af Jyske Sparekasse Cup 

 

Barrit GIFs seniorpiger vandt den 7. januar Jyske Sparekasse Cup for klubber i 
det gamle Juelsminde kommune, hvilket fandt sted i Rårup hallen.  

 

 
 
 

 

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT  
 

Barrit Kultur- og Idrætscenter - Ny hjemmeside pr. 1. marts 2012 

 
 www.bki-barrit.dk 
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http://www.bki-barrit.dk/
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Vinsmagning.. 
 

 

 
 

H.U. Vinhandel og BKI(Barrit Kultur- og idrætscenter) holder i 

samarbejde vinsmagnings arrangement  

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.00 

 

Der vil være smagsprøver af hvidvine, rosévine og rødvine, og BKI 

vil servere ost til smagningen. 

Aftens vine vil alle komme fra Italien. 

 

Prisen for dette arrangement er 150,00 kr. pr. person. 

Kom og smag vinen som skal serveres  

Til sommer på terrassen. 

 

Tilmelding til H.U. Vinhandel senest den 22.03.12  

På tlf. 50 40 82 51 eller huf_72@yahoo.dk 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 

 

Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 

Barrit St. Gadebelysning 

Barrit Gadebelysning 

Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 

Barrit Kultur - og Idrætscenter 

Barrit Kultur- og Idrætscenter 

Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 

Barrit Læsekreds 

Barrit Menighedsråd 

Barrit Skolebestyrelse 

Barrit Skoles Elevråd 

Barrit Hytteforening 

Barrit Spejderne 

Barrit St. Vandværk 
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

Barrit-Vrigsted Nyt 

Barritskovby Brugsforening 

Barritskovby Vandværk 

BGIF Tennisafdelingen 

Bjerre Herreds Folkedansere 

Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 

Juelsminde Karateklub 

Omsorgsklubben 

Over Barrit Vandværk 

Pensionistforeningen 

Tjørnebo forældrebestyrelse 

Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 

Vrigsted Vandværk 

Vrigstedhus 

Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 

Brian Kristensen 

Claus Thau 

Tove Nielsen 

Peter Overgaard 

Dorthe Andersen 

Gordon Skov 
Peter Andersen 

Ingeborg Jørgensen 

Elvin Kristiansen 

Vibeke Kjeldberg 

Erik B. Davidsen 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 
Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 

Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen            

Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 

Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Ingvard Bie 

Svend Ove Jensen 

Rikke Mai 

Bent Rørbye 
Bodil Ø. Hansen 

Rasmus Nielsen 

Poul Laursen 

Lis Laursen 

75 69 17 67 
75 69 15 38 

75 69 12 92 

75 69 14 44  

75 68 79 91 

75 69 17 12  

75 69 15 66 

75 69 13 20 
75 69 13 56 

75 69 15 73 

75 69 15 86 

75 69 11 40 

 

75 69 18 16 

75 69 16 44 

75 69 14 56 
75 69 14 24 

22 99 55 97 

27 87 17 52 

23 84 86 34 

75 69 15 86 

75 69 15 90 

75 69 11 67 

75 69 18 60 
75 89 71 71 

75 69 54 87  

75 69 10 92 

20 81 71 46 

75 69 12 91 

75 69 10 29 

75 69 11 62 
75 69 11 47 

75 68 73 73 

75 68 88 89 

75 69 11 20 
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