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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 26.01.2015 
UDKOMMER UGE 7 

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. 25 27 73 33 
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 april. 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 
 
Så har vi igen skiftet fra sommertid til vintertid og selvom det bliver tidligere 
og tidligere mørkt om aftenen, så har den mørke og kolde tid også sine 
charmer. Naturen skifter farver uge for uge, hvor træerne og markerne ser 
forskellige ud.  
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget af det nye kirkehus 
ved Barrit Kirke. Der er stor indvielse af Barrit Kirkehus søndag d. 16. novem-
ber 2014 kl. 10.30, hvor det færdige resultat kan ses. 
 
Det lille billede på forsiden er denne gang taget på Barrit Gymnastik & Idræts-
forenings tur til BGI Akademiet sidst i oktober, hvor børn og voksne var 
inviteret på en rundtur på skolen og børnene kunne få lov at prøve nogle af 
deres forskellige faciliteter. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Anette og Jonas Johansen, som 
flyttede til Barrit for 8 år siden. Vi har lavet en aftale med murermester Per 
Zacho, der har boet i Barrit hele sit liv, om at skrive Den Positive Vinkel i 
næste blad. 
 
I sidste nummer havde vi igen en soduko konkurrence til jer. Vi modtog 13 
rigtige besvarelser, som havde fundet frem til vinderordet: pløjemark. Den 
heldige vinder af et gavekort på 200,00 kr. til Slagteren i Super Brugsen i 
Juelsminde blev Gitte Mogensen fra Barrit.  
 
I dette nummer har vi en helt ny konkurrence til jer. Vi har lavet en tipskupon 
med 13 spørgsmål, der alle omhandler Barrit Vrigsted Nyt. Præmien til denne 
heldige vinder er 2 stk. billetter til Barrit & Omegns Halfest 2015. 
 
Vi har hørt, at der er godt nyt fra Barrit Univers, som har fået bevilget en stor 
sum penge fra LAG. Det er dejligt, at der kommer positive tilbagemeldinger og 
penge ind til projektet. 
 
Julen kommer igen snigende ind på os og søndag d. 14. december 2014 afhol-
der Barrit Gymnastik & Idrætsforening Juletræsfest i BKI, hvor rygter lige nu 
siger, at Julemanden også deltager. De har et indlæg længere inde i bladet. 
 
Da dette er sidste nummer i 2014, vil vi fra bestyrelsen gerne ønske alle vore 
læsere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2015! 
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 HALFEST  
 

 

 

 

 

 

 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest har fastsat datoen for næste halfest 

 
LØRDAG D. 7. MARTS 2015 

 
Vi har allerede styr på mange aftaler og vi arbejder på at få de sidste på plads.  

 
Men sæt allerede nu et stort X i kalenderen 

 
Når de sidste detaljer er på plads, kan I finde yderligere omtale her i bladet.  
_______________________________________________________________ 
 
Vi har i udvalget besluttet, at vi vil lave et helt nyt tiltag. Så nu debuterer vi 
som juletræs sælgere… Vi har en masse flotte juletræer, som vi vil sælge: 
 

SØNDAG D. 23. NOVEMBER 2014 
 
Vi starter turen fra Stenhøj kl. 13.00 og kommer rundt i hele byen med traktor 
og vogn, så alle får mulighed for at købe et billigt juletræ. Vi har masser af 
gøgl med på turen, så der er samtidig mulighed for at komme i julestemning. 
 

Prisen er kun 150,00 kr. pr. træ 
 
Hvis du gerne vil vide, hvornår vi lige rammer din dør, så kan du på dagen 
kontakte os på vores festlige mobil på 274 234 59. Vi glæder os til at komme 
rundt i byen og sprede hygge og god julestemning og selvfølgelig en masse 
billige og flotte juletræer. 
 
Med festlig hilsen 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
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Fodbold senior damer klar på indendørs fodbold 
 
Barrits fodbold Senior damehold, som i år har vundet sin pulje i udendørs 
fodbold, er nu klar på at starte indendørssæsonen. Vi træner om mandagen fra 
18-19, og alle piger over 15 år er velkomne. Man behøver ikke deltage i 
kampe, blot fordi man deltager i træningen, og udover træningen har vi det 
rigtig godt socialt sammen.  
 
Billedet nedenfor er fra den sidste fodbold-fest, som blev afholdt første 
weekend i efterårsferien hos Trine Nielsen i Århus.  
 
Hvis det lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at komme og 
prøve at træne med os, og ellers kan du kontakte træner Sabine Dahm på 
telefon 26 70 25 87.   

 
Vi ses! 
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos RID REVISION A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

Frisør
DOWN UNDER

75 69 10 67
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Grundlovsegen i 1956 – Danmarks mest skyggegivende træ. 
Jeg efterlyste oplysninger om Grundlovsegen i Barrit, der er ikke kommet 
nogen. Horsens Folkeblad fra juni 1915 gav intet. Men ”søg og du skal finde” 
og ”blind høne kan også finde et korn”. Jeg faldt over en artikel fra Horsens 
Folkeblad, hvor en anden også undrede sig over ”de usynlige kvinder fra 
Barrit”. 

Ved Sognegårdens og Centralskolens indvielse i 1956 var der stor fest med ca. 
200 indbudte arrangeret af sognerådet. Festen blev selvfølgelig holdt i 
Sognegården, og selvfølgelig skulle der holdes tale for damerne. Det faldt i 
skovløber Jensens lod at stå for dette indslag, og det gjorde han meget 
utraditionelt ved at give dem en ordentlig opsang, hvor han refererede til 
Grundlovsegen. Herunder er uddrag af journalistens gengivelse af talen: 

Skovløber Jensen er næstformand i både byggeudvalget og i den nybyggede 
Sognegård. Han beklagede, at der ikke havde været kvinder med i 
byggeudvalget. Det havde sin årsag i, at der heller ikke var kvinder med i 
sognerådet – og det var kvindernes egen skyld! Der havde ellers været stort 
behov for en kvindes sagkyndighed, idet der var flere ting omkring køkkenet 
og andet, der nok kunne have trængt til et råd. ”Nu måtte man se at hjælpe sig 
til rette og lempe lidt over manglerne, som man kunne bedst.” 

Kvindernes mening om offentlige sager, havde man, efter skovløberens 
mening, i det hele taget mærket alt for lidt til i de svundne år, siden 1915. 
Kvinderne mærkedes her og der i foreningslivet, samlede ind, holdt fest, 
arrangerede udstillinger, gik til kursus og til oplysende møder – men det havde 
jo også været muligt uden stemmeret! 

”Kvinderne var så glade for deres nyerhvervede stemmeret, at de i 1915 
plantede en eg ved forsamlingshuset her i sognet. Men stort mere end at plante 
denne eg var det ikke blevet til. Og ser man på egen havde den måske haft 
bedre af at blive stående i skoven under forstlig røgt og pleje, stort mere end at 
se køn ud havde den nemlig ikke drevet det til. Heri lignede den godt nok 
damerne, men det var jo ikke dertil, de havde fået deres stemmeret.” 
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”Bevares, vi ringeagter ikke skønne kvinder, men vi priser dem, der kan mere 
end at være kønne. Lidt medansvarsfølelse for vort fælles samfund er ikke af 
vejen. Hverken i Barrit-Vrigsted eller andre steder, hvor den savnes nu!” 

Så meget om holdning til kvindernes deltagelse i det offentlige liv og viden om 
Grundlovsegen/Kvindeegen i 1956. Det står stadig hen i det uvisse, hvem der 
egentlig stod for plantningen og de ord, der uden tvivl fulgte med 
begivenheden, da egen blev plantet.  

Vi har tjekket Horsens Folkeblad, hvor der er fyldige referater fra 5-6 
forskellige steder i omegnen af Horsens, hvor der blev plantet Grundlovsege. 
Men intet fra Barrit.  

Vi vil prøve at tjekke Vejle Amts Folkeblad fra 1915 – ellers må vi nok give 
tabt, og erkende at tiden kan slette alle spor!  

Der vil blive placeret en pæl med en QR-kode, der kan føre til en fremstilling 
af Grundlovsegens historie og betydning – skal der være en sten, en plade eller 
andet af mere uforgængeligt materiale???? 

Karsten Bjerreskov 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVJ – DOTS, STARS AND HEARTS 
Er navnet på min ”Hobbyvirksomhed” 

Lidt af min fritid bruger jeg på at lave øreringe, som jeg har fået så mange 
positive kommentarer på, at jeg har valgt at sælge lidt ud af dem.  
På min hjemmeside www.anettevj.dk kan i se de forskellige øreringe jeg laver. 
Det er selvfølgelig mest for pigerne, 
men mændene skal ikke holde sig 
tilbage, da konen, kæresten eller 
datteren vil elske at få en lille 
overraskelse. 

Ring, skriv eller kig forbi 

Anette V Johansen 
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Lokalarkivets bilorienteringsløb under Byfesten 
Lokalarkivets bilorienteringsløb gik i år rundt til lokalområdets skoler – steder 
hvor der har været/er skoler. Der er kun Barrit Skole og Vrigsted Efterskole 
tilbage; men tidligere var der også folkeskoler i Barritskovby, Staksrode, Breth 
og Vrigsted – og Barrit Skole afløste Over Barrit Skole, ligesom Vrigsted 
Højskole har haft til huse i Vrigsted Efterskoles bygninger. 
 

Der deltog 14 biler i løbet – der er kommet 1 mere hvert år, hvor vi har stået 
for løbet. Med 3-4 passagerer i hver bil er det faktisk mange mennesker, der 
tager turen rundt i det skønne Barrit-Vrigsted. 
 

Ved hver post er der opgaver, der har noget med temaet at gøre: Huskeopgave 
over skoleting, gamle mål- og vægtbetegnelser, dialektords betydning, hvornår 
skete det? Osv. Vi forsøger at lave opgaverne, så varierede, at det er en fordel 
af have både børn og ældre i bilen, og det er udelukkende holdenes løsning af 
opgaverne, der giver point. Nogle af opgaverne – med løsninger der kan 
afdækkes er gengivet andetsteds i bladet. 
 

Der var hård kamp om placeringerne, hvilket ses af, at de 3 vinderhold havde 
henholdsvis 45, 44,5 og 44 point. Topplaceringerne var: 
 

1.  Maibritt Davidsen 
2.  Frederik Klærke 
3.  Hans Peter Kristensen 

 
Der var godt humør, folk gik meget op i opgaverne og gav udtryk for at det var 
en spændende tur med sjove, men vanskelige, opgaver. 
Tak til alle deltagere og især til medlemmer af den lokalhistoriske forening, der 
stiller op til at være poster, stå for opgaverne og fortælle om stedet. 
 
Vi har allerede næste års tema i kog; men det vender vi tilbage til. 
 

     Karsten Bjerreskov 
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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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FOR HELE FAMILIEN 

SØNDAG D. 14. DECEMBER 2014 KL. 14.00-17.00 

I SOGNEGÅRDEN I BARRIT. 

 

Dagen byder blandt andet på besøg af julemanden og dans om juletræet med 
nissemor og alle hendes nissebørn. 

 

 

Prisen for at være med er 40kr. pr. person, uanset om du er barn eller voksen. 
Prisen inkluderer indgang, æbleskiver, kaffe/saftevand og godtepose til 

børnene. Derudover kan der købes øl, sodavand og kaffe. 
 

 

Tilmelding skal ske senest d. 8. december til julemanden på 
julemanden@barritgif.dk eller tlf. 24 48 64 23 med info om antal børn+alder 

og antal voksne. Betaling sker ved indgangen – vi modtager kun kontanter. Der 
er indgang gennem hallen. 

 

Barrit GIF 
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En smutvej

til et nyt

køkken...

KL BYG - www.kl-byg.dk - info@kl-byg.dk

Barrit Langgade 192, 7150 Barrit - Tlf. 4011 1292

  

IK Auto Juelsminde, Juelsgade 24, 7130 Juelsminde, tlf.: 75695009

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk

Løgballe 
Hus og Hjemmeservice

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.

Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.

Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.

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

Vrigsted Maskinstation

Markarbejde
Anlægsarbejde

Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

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

SPRINGMADRASSER
I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER

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

DANSK
CAMPING
INTERIØR
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Tur til BGI Akademiet  
Søndag den 26. oktober havde Idrætsforeningen inviteret deres medlemmer 
med over og se BGI Akademiet. Der var 37 børn og 57 voksne tilmeldte. 

Vi startede kl. 14.30 med børnene, hvor de skulle prøve spring og Parkour. 
De blev delt op i to hold, hvor de prøvede de to ting ca. halvanden time pr. ting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 16.30 kom de voksende for at få en rundvisning rund på akademiet. Der så 
vi hallerne og  nogle klasselokaler og soverum. Vi fik også rigtigt meget at 
vide om akademiet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl.18.00 var der fælles aftensmad i deres spisesal. Der blev der serveret 
mørbradgryde med kartoffelmos eller ris.  
 
Det var en rigtig spændende tur, hvor det så ud til at børnene morede sig og de 
voksne lærte lidt om, hvordan det er at gå på BGI akademiet. 
 
Tak for en god tur 
 
Bestyrelsen Barrit GIF 
  



14

Snullik’s Data

Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager
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Street dance 
for drenge og piger 

 
Søndag den 23. november 2014 kl. 10.00 – 14.30  
-  Barrit Kultur & Idrætscenter 
 
Kom og vær med til en sjov dag, hvor du kan prøve at danse street 
dance sammen med andre seje drenge og piger (6–18 år).Vi har 
inviteret en instruktør, der vil lære os street dance grundtrin. 
 

Dagen er gratis. 
 
Dagens program: 
- Opvarmning 
- øve street dance 
- frokost kl. 12.00–12.30 (du vil få en let frokost) 
- øve street dance 
- vi viser, hvad vi har lært 
 
Der vil være pauser ind i mellem. 
 
Medbring: sportstøj, vand og evt. lidt mad/frugt til de andre 
pauser.  
 

 Tilmelding: senest søndag den 9. november på 
streetdancebarrit@gmail.com 
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Gang i gymnastikken 
 

Rytmeholdet for piger i 0.-4. Klasse er kommet rigtig godt i gang med 

sæsonen. På holdet er der nu omkring 15 piger, som alle giver den gas med 

rytmeserier, kolbøtter, håndstand og masser af leg. Vi træner i hallen om 

mandagen fra 17-18, og selvom vi allerede er mange, er der altid plads til flere! 

 

Trænerne på holdet er Caroline Hansen, Stine og Maria Guldbrandt og Anne 

Sophie Krog Pedersen. Hvis du kunne tænke dig at komme og prøve, om det er 

noget for dig, er du meget velkommen til at komme og prøve et par gange.  

 

Ved spørgsmål eller andet, kontakt Anne Sophie på mail 

annesophiekrog@hotmail.com eller telefon 41 29 29 41.  

 
Vi ses!  
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke 
 

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: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
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: 
Frode Smidstrup 
Torve 4, Juelsminde  
Tlf.: 7569 4401 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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Fredagsklubben i Barrit arrangerer 
Netaften i BKI 

 

Fredag d. 5. december kl. 18-24  
(I forældre bestemmer selv sluttidspunkt dog senest kl. 24) 

 

 

 

 

 

  

Fra 3 kl. og op 

 

Vi serverer aftensmad, saftevand, vand, frugt og popcorn 

Pris kr. 50,00 

Du skal selv medbringe computer 

 

Tilmeld dig og dine venner til Johnny  
tlf. 20311666 senest d. 30. november 

Plads til max 30 personer 

 

Sæt et stort X i kalenderen d. 15. februar 2015 hvor Fredagsklubben i 
Barrit arrangerer den årlige FASTELAVNSFEST for alle i Barrit og 

omegn. 
Nærmere information følger i næste nummer af BV Nyt 
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v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld 

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk 

Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

Barritskovby Vandværk I/S

v/ Elvin Kristiansen

Tlf. 51 50 88 97

 
www.barritskovbyvandvaerk.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Flemming N. Thomsen 
Vævergade 23, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1439 
Kirkesanger: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Tlf.: 2920 1647 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Poul Christensen 
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1143 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Lars Lomholt Poulsen 
Stevnsvej 7, 7140 Stouby 
Tlf.: 2129 1068 
Kirkesanger: 
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
Tlf.: 2025 8720 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
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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December, januar og februar 2014 / 15 i Barrit 
og Vrigsted sogne 
Søndag den 16. november kl. 10.30 
Festgudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende indvielse af Barrit Kirkehus. 
 
Torsdag den 20. november kl. 10.00 
Fællessang og højtlæsning i Barrit Kirkehus. 
 
Søndag den 23. november kl. 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke. Barrit og Vrigsted kirkers kor medvirker. 
 
Onsdag den 26. november kl. 18.00 
Aften for enlige i Barrit Kirkehus. Spisning og fællesskab. 
 
Søndag den 30. november kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. 
 
Torsdag den 4. december kl. 10.00 
Fællessang og højtlæsning i Barrit Kirkehus. 
 
Søndag den 7. december kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med morgensang og rundstykker klokken 9.30. 
 
Tirsdag den 9. december kl. 19.00 
Julekoncert i Barrit Kirke med kirkernes to kor. 
 
Søndag den 14. december kl. 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke med kirkekaffe 
 
Søndag den 21. december kl. 19.00 
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke 
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Onsdag den 24. december  
Børnegudstjeneste i Barrit Kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke kl. 13.00 og 16.00 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke kl. 14.30 
 
Torsdag den 25. december kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. 
 
Søndag den 28. december kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende kirkekaffe i Barrit Kirkehus. 
 
Onsdag den 31. december 
Gudstjeneste i Barrit Kirke kl. 14.30. 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke kl. 16.00. 
 
Søndag den 4. januar kl. 19.00 
Stillegudstjeneste i Barrit Kirke. 
 
Søndag den 11. januar kl. 9.00 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – Poul Erik Sørensen. 
 
Torsdag den 15. januar kl. 17 
Familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke med efterfølgende spisning 
 
Søndag den 18. januar kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med morgensang og rundstykker klokken 9.30. 
 
 
Søndag den 25. januar kl. 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke. 
 
Søndag den 1. februar kl. 10.30 
Kyndelmissegudstjeneste i Barrit Kirke. Bagefter serveres der suppe i Barrit 
Kirkehus. 
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Søndag den 8. februar kl. 9.00 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – Fin Rasmussen Petersen. 
 
Kirkebil 
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27 
 

Menighedsrådsmøder: 
 
Barrit:  Onsdag den 19. november kl. 19 – offentligt budgetmøde i 

kirkehuset. 
Mandag den 24. november kl. 19 i kirkehuset. 
Onsdag den 14. januar kl. 19 i kirkehuset 

 
Vrigsted: Torsdag den 22. januar kl. 19 i kirkehuset 

 

 
Fællessang og højtlæsning i Barrit Kirkehus på følgende onsdage kl. 

10.00: 
Den 6. november, 20. november og 4. december. 

 
Vi mødes i kirkehuset til fællessang, højtlæsning og kaffe.  

Det bliver hyggeligt  
 

Morgensang inden gudstjeneste kl. 9.30 i Barrit Kirkehus 
Søndag den 7. december og søndag den 18. januar. 

 
Vi mødes i kirkehuset kl. 9.30. Her drikker 
morgenkaffe og spiser rundstykker og synger 
sammen inden vi går til gudstjeneste kl. 10.30. 
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Aften for enlige i Barrit Kirkehus onsdag den 26. november kl. 18.00 

 
Der kan være mange årsager til at man 

sidder alene og spiser; ægtefællen er død 

eller på plejehjem, man er blevet skilt eller 

måske har man altid været alene. 

Vi vil gerne invitere enlige til fællesspisning 

og fællesskab onsdag den 26. november 

klokken 18. Det koster ikke noget at være med, men du skal melde dig til, så vi 

ved hvor meget mad der skal laves. Tilmelding til Rikke Mai på 75 69 10 29 

eller rm@km.dk. 

 

Alle enlige er meget velkomne! 

 
 

Familiegudstjeneste med fællesspisning 

Torsdag den 15. januar klokken 17.00 

Vi mødes i Vrigsted Kirke klokken 17.00 til en kort 

gudstjeneste og spiser efterfølgende (ca. 17.30) 

sammen. 

Det koster ikke noget at være med. 

 Kom og vær med! 
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Kyndelmissegudstjeneste i Barrit Kirke den 1. februar kl. 10.30 
 

Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar og 

skal minde os om at halvdelen af vinteren er 

gået. Samtidig markerer den også Jesu første 

besøg i templet. 

Efter gudstjenesten samles vi i Barrit 

Kirkehus og spiser suppe sammen. 

                                        Alle er velkomne! 

 
Babysalmesang 

Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man 

mødes om at synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at 

man kan have fornøjelsen af at være sammen med andre trætte og 

glade forældre. Man behøver på ingen måde være en stjerne til at 

synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i kirke – det handler om at 

være sammen med sit barn. 

Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te. 

Vi mødes følgende onsdage klokken 10.00 

Onsdag den 18. februar  Onsdag den 11. marts 

Onsdag den 25. februar  Onsdag den 18. marts 

Onsdag den 4. marts  Onsdag den 25. marts  

 

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail 
rm@km.dk 
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Fodbold for de mindste 
 
Er dit barn mellem 3 og 5 år og frisk på at spille lidt fodbold 
 
De spiller i gymnastiksalen hver torsdag fra  
16:30 – 17:00. 
Så kom og prøv om det kunne være noget for dit barn 
 
 
 
Ved spørgsmål kontakt: 
Sabine Dahm  26702587 
 
 
 

Juleklip i Tjørnebo for alle der har lyst  
Kom og vær med til en eftermiddag med juleklip, jule hygge og meget mere i 
Tjørnebo. 
Fredag den 28.11.14 vil der være julehygge i Tjørnebo, Barrit Langgade 49 
fra kl. 14.30 -16.30  
Alle er velkomne i tidsrummet og der vil være mulighed for at deltage på 
forskellige julestuer rundt om i huset. Vi juleklipper, julebager, laver 
dekorationer og pynter Tjørnebo op til jul sammen. Der er mulighed for at få 
en kop the eller kaffe, samt smage på børnenes lækre julebag.  
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen pynter børnehaven 
op til jul. 
 
Venlig hilsen  
Børn og voksne i Tjørnebo 
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Den Positive Vinkel 
8 fantastiske år i Barrit… 
Da vi for snart 8 år siden forelskede os i en ældre murermestervilla på Barrit 
Langgade, anede vi knap nok at Barrit eksisterede. Vi er begge opvokset i Give 
området og har sammen boet en årrække i både Vejle og Horsens. Da vi var 
færdige med vores uddannelser, ville vi ud og finde et sted, der skulle være 
med til at danne rammen om vores lille familie. Et sted hvor det ville være 
trygt og godt for vores børn at vokse op.  Da vi begge er opvokset på landet var 
det oplagt, at finde et hus på landet, men vi ville også, at der ikke måtte være 
for langt til skole, børnehave og legekammerater. Derfor var Barrit det perfekte 
valg, da vi i Barrit er tæt på alt. Vi har skoven og naturen lige i baghaven, gå 
afstand til havet og stranden, skolen og børnehaven i cykelafstand (uden at der 
er store veje, der skal krydses), og hvis der skal handles er der kun 5 min. til 
Juelsminde eller Hornsyld og kun 15 min. til Vejle eller Horsens. 
Selvfølgelig kan det være svært at falde ind et nyt sted, hvor man ikke kender 
et øje. Men det har ikke været noget problem, da der i Barrit er rigtig mange 
muligheder for at lære byens borgere at kende. Igennem dagplejen, børnehaven 
og skolen lærer man selvfølelig de andre forældre at kende, men også igennem 
fællesspisningen, byfesten og idrætsforeningen er vi kommet ind i det store 
fællesskab, der er i Barrit.  
Fællesskabet eksisterer i Barrit fordi byens borgere og ikke mindst erhvervs-
livet engagerer sig i byen og i hinanden. Her kan ud over ovenstående frem-
hæves adskillige ting Kirkeskoven, Fredagsklubben, Pigeklubben, 
fællesbestyrelsen, lokalrådet, Gud og Pizza (Kirken), BV Nyt, Jagt Foreningen 
og mange andre ting.  
Netop dette fællesskab er noget, som vi tit snakker om, at man ikke ville have 
oplevet/været med i, hvis man boede på en villavej i Vejle eller i Horsens. 
Derfor gør vi også alt, hvad vi kan for at bidrage til dette fællesskab. 
For nylig var der en artikel i Horsens Folkeblad om, at der er mange huse til 
salg i postnummer 7150 Barrit. Det kan vi slet ikke forstå, da Barrit og omegn 
er det dejligste sted at bo. Men det er jo nok fordi, at vi i Barrit skal være bedre 
til at sælge byen og området, så folk som os selv, vi vidste at der findes et 
sådan sted. I Barrit har vi jo alt, hvad de fleste familier efterspørger, en super 
god skole, en (snart) spritny børnehave, et fantastisk fællesskab, nogle 
fantastiske mennesker og en fantastisk beliggenhed. 
Så vi glæder os til mange fantastiske år fremover i Barrit. 
 
Anette og Jonas Johansen 
Barrit Langgade 151 
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Mennesketyper 
 

Jeg kom til at tænke på nogle typer her i Barrit i min drengetid i trediverne; 
dem kan jeg godt skive lidt om. 
 
Jeg kan begynde med dynnes Kristoffersens børn. De hed Guldhøj efter føde-
gården ”Guldhøjgård” Randvej 2. Der var Magnus, Peder, Frederik, Thorvald, 
Jens, Kirstine, Agnes, Katrine og Kamilla.  
 
Magnus var den eneste, der blev gift. Han boede i Horsens og var ansat på 
gasværket. Han havde to døtre, hvoraf den ene blev gift med murermester 
Magnus Lauersens søn her i Barrit. De kom til at bo i Ålborg. Peder var tømrer 
og lillebilvognmand og Katrine førte hus for ham. De boede og havde forret-
ning på Barrit Langgade 97, der hvor HACO nu har til huse. Frederik og Ka-
milla boede i fødehjemmet ”Guldhøjgård” Randvej 2. Frederik passede det ude 
og Kamilla det inde. Hos dem boede så Jens, Kirstine, Agnes og Thorvald. Om 
Jens sagde de, at han aldrig kom uden for sit værelse og mest lå i sengen. Ham 
og Kristine har jeg aldrig set. Agnes har jeg set – jeg kan huske jeg syntes, hun 
så ud som – jeg vil kalde det menneskesky. 
 
Så er der Thorvald. Når han kom oppe fra Barrit, syntes jeg, at han lignede et 
spidstelt i silhuet mod det hvide hus. Det er fordi, han altid gik i skødefrakke 
og strittede med armene og håndfladerne fremad. Han havde fast plads i kirken 
yderst mod midtergangen ud for gravkapellet. Når der kom en ind og han hørte 
døren gik, drejede han hovedet næsten 180 grader for at kigge, mens kroppen 
blev hvor den var. 
 
Peder var som allerede nævnt lillebilvognmand – Ford V8 1934 nr. Y3606. De 
sidste år før krigen havde vi gerne en tur til Vesterhavet sammen med Jørgine 
og Kristian Kristoffersen, Barrit Langgade 57 og Hans og Kirstine Brock, som 
boede på Lykkevej 4. Jeg kom til at tænke på, det må have været i 1939, da 
kørte vi ad Sandstranden ned langs Holmslands Klit. Der var ikke et øje at se i 
miles omkreds, så pludselig standsede Peder, og så sagde han til mig:” No ska 
do te å kjør” og så steg han ud. Hvordan de forskellige blev rokeret rundt, ved 
jeg ikke, men Peder ville om på bagsædet og sidde – og det kom han – først 
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langt senere blev jeg klar over hvorfor. Han skulle simpelthen om og have sig 
kilet ned, så han kunne sidde og tage temperaturen på Kirstine Brock!  
 
Jeg tror, at fordi Peder turde lade mig som 12–årig knægt køre er temmelig 
sikkert fordi jeg nok har fortalt ham, at en dag Anton Smedskjær, i daglig tale 
Anton Gartner, var oppe ved kirkegården med kranse, stod ham og far og 
snakkede, mens jeg sad inde ved rattet. Så sagde Anton til mig. ”Ka do start?” 
Det gjorde jeg så og de blev ved med at snakke. Så koblede jeg ud og satte i 1. 
gear, det sagde han ikke noget til, så kørte jeg hen til hjørnet af fars have. Så så 
jeg de kom løbede, men jeg tænkte: ”No vel do sørme også prøv å bak”- så 
vendte jeg kareten og så var de jo nået hen til mig. Far sagde ingenting, men 
Anton var et stort smil, hvad han sagde, kan jeg ikke huske, men bilen var en 
Ford 29 nr. Y216. Anton havde et temmelig stort gartneri og ejede Barrit 
Langgade 107 og 109. Nedenfor nr. 109 havde han et langt drivhus med gavlen 
hel ud til vejen og bagud var der flere drivhuse. 
  
I 1941 solgte Peder forretningen til tømrer Jørgensen og så flyttede han og 
Katrine ud på gården til de andre søskende og i 1957 flyttede de, der var tilbage 
op på Høkervej 8 i et nyt hus, som Peder selv havde tegnet.  
 
Så er der Kristian og Jørgine, Kristian sagde altid Gine. Kristina var snedker-
mester og musiker – han spillede på violin og ventil – og trækbasum. De boede 
på Barrit Langgade 57 og op igennem trediverne kom jeg derop hver uge med 
”Ugens Nyheder”, et af den tids ugeblade, som de holdt sammen med mine 
forældre. Når man kom ind i forgangen var der tre døre – den til højre ind i 
butikken. Den ligeud til det gamle værksted, som han kaldte det og den til 
venstre ind i stuen. Lige indenfor stuedøren hang telefonen på væggen (nr. 82) 
og så stod der en sofa hen mod vinduet, til højre stod der et tobaksbord og 
ovenover på væggen hang i en række alle hans piber. Jeg syntes, der var mange 
og nogle havde bøjeligt rør eller hvad sådan en lang spids nu hedder og nogle 
havde låg på hovedet. Jeg har hørt Kristian spille – det har nok været til 
skolejuletræ. Ham og en til stod oppe i hjørnet i salen på afholdshjemmet, som 
det hed, og som jeg mindes hans livlige violintone, så står den stadig for mig, 
som en rigtig spillemandstone, som man aldrig hører mere. 
 

Gunni 
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Vi har denne gang premiere på en helt ny konkurrence til jer. Vi har lavet en 

tipskupon med 13 spørgsmål, som alle har noget med Barrit Vrigsted Nyt at 

gøre. 

 

I skal udfylde tipskuponen ved at sætte et kryds i det felt, hvor det rigtige svar 

på spørgsmålet står. Der er selvfølgelig tre forskellige svar muligheder ud for 

hvert spørgsmål, som kan besvares med 1, X eller 2.  

 

Nogle af svarerne kan findes i dette blad, andre i tidligere udgaver af bladet og 

så er der enkelte spørgsmål, hvor man selv skal komme frem til svaret. 

 

Når I har udfyldt tipskuponen, kan i rive siden ud af bladet og sender den til en 

af bestyrelsens medlemmer eller I kan sende en mail til bvnyt@bvnyt.dk  med 

den rigtige kombination. I begge tilfælde skal vi have svaret senest mandag d. 

26. januar 2015. 

 

Efter deadline til næste blad trækker vi så lod blandt dem, der har 13 rigtige. 

Hvis der ikke skulle være nogle indkomne kuponer med 13 rigtige, så tager vi 

dem med 12 rigtige og så fremdeles…  

 

Præmien til denne konkurrence er 2 stk. billetter til Barrit & Omegns Halfest 

2015, som bliver afholdt i BKI lørdag d. 7. marts 2015. 
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NR.  1 X 2 
   1. 
 

Hvor mange år er der blevet 
lavet Barrit Vrigsted Nyt? 
 

 
8 

 
26 

 
80 

   2. 
 

I hvor mange eksemplarer bliver 
Barrit Vrigsted Nyt udgivet i år? 
 

 
100 

 
400 

 
860 

   3. 
 

Hvor mange gange om året 
udkommer Barrit Vrigsted Nyt? 
 

 
7 

 
1 

 
20 

   4. 
 

Hvad hedder Barrit Vrigsted 
Nyt’s mail? 
 

 
skriv@tilos.dk 

 
bvnyt@bvnyt.dk 

 
info@bvn.dk 

   5. 
 

På hvilken side er ”Den Positive 
Vinkel” i dette blad? 
 

 
3 

 
14 

 
27 

   6. 
 

Hvor mange sider er der med 
annoncer i dette blad? 
 

 
10 

 
0 

 
5 

   7. 
 

Hvad hedder formanden for 
Barrit Vrigsted Nyt’s bestyrelse? 
 

Kurt  
Ravn 

Torben 
Hansen 

Helle 
Thorning 

   8. 
 

Barrit Vrigsted Nyt har 
modtaget penge, da der er i 
flere år er blevet indsamlet…?  
 

 
aviser 

 
sne 

 
skrot 

   9. 
 

Hvilken skrifttype er standard i 
bladet?  
 

Times New 
Roman 

Ahoroni Der er 
ingen 

 10. 
 

Hvad hedder Barrit Vrigsted 
Nyt’s hjemmeside? 
 

www. 
barritvrigstedny

t.dk 

 
www.bvnyt.dk 

 
www.bvn.dk 

 11. 
 

Hvor bliver Barrit Vrigsted Nyt 
ikke uddelt? 
 

Barrit  Vrigsted Juelsminde 

 12. 
 

Hvornår er der deadline for 
næste nummer af Barrit 
Vrigsted Nyt? 
 

24. 
december 

2014 

26.  
januar 
2015 

1. 
maj 

2015 

 13. 
 

Har Barrit Vrigsted Nyt en side 
på Facebook? 
 

Ja Nej Måske 
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Opgaver og løsninger til lokalarkivets bilorienteringsløb 
2014 - skoler 

Barrit Skole: 
 
Hvornår blev følgende ord anerkendt som danske udtryk: 
Ord 1 

Før 1989 
X 

1989 
2 

Efter 
1989 

1. Elastikspring    
2. Bombehund    
3. Bloddoping    
4. Kloning    
5. Ladyshaver    
6. Lægeambulance    
7. Internet    
8. Windsurfer    
9. Zappe    
10. E-bog    
 
 
Breth Skole 
Hvilket år? 
 Legemlig straf må ikke længere anvendes i skolerne. 

 Der indføres postnumre i Danmark 

 Moms (merværdiafgift) indføres. Den var i første omgang 
på 10% 

 Prinsesse Margrethe og prins Henrik vies i Holmens 
Kirke. 

 Seksdages-krigen raser i Palæstina. Israel angriber Syrien, 
Jordan og Egypten samtidig og erobrer i løbet af 6 dage 
Vestbredden i Jordan, Gazastriben og Sinaihalvøen i 
Egypten og Golanhøjderne i Syrien. 
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

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

*

ISO-KÆRNISO-KÆRN

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Tlf. 75 69 15 62 Biltlf. 40 43 56 61

Per Z. Jensen

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

INDUSTRIINDUSTRI
LAKERINGLAKERING

Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL

Kontakt os næste gang
- det betaler sig

BARRIT
INDUSTRILAKERING

TLF.
75 69 18 25

-altid
en telefon
samtale værd ......................

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde

Tlf. 75683200 www.mkel.dk

HUSK 
Karl Rasmussen

samler 
stadigvæk 
skrot ind.

Tlf.: 75691009
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Vrigsted Efterskole: 
 
Hvor meget er det??? - Tipskupon om gamle mål 
Enhed 1 X 2 
En pægl 0,24 l 0,30 l 0,36 l 
En alen 0,52 m 0,63 m 0,71 m 
En tomme 18 mm 23 mm 26 mm 
Et pund 0,55 kg 0,45 kg. 0,35 kg 
En skæppe 17,4 l 19,5 l 20,6 l 
Et lispund 7,2 kg 8,0 kg 12,2 kg 
En tønde land 4800 m2 5213 m2 5516 m2 

En fod 0,1 m. 0,2 m 0,3 m 
En pot 0,543 l 0,966 l 1,389 l 
Hvor langt er 
der til Vrigsted 
Vandtårn? 

475 m. 675 m. 875 m. 

 
Staksrode Skole:  

Hvad betyder det? - Fup eller fakta over Bjerre Herreds dialekt. 
Ord Fup/Fakta Fup/Fakta Fup/Fakta 
1. Fourt Fællesområde Fart/hurtig Indkørsel 
2. Nøss Nødsituation Kærtegn Kostald 
3. Hjølli Jolle Le Fjols 
4. 
Ginning 

Begyndelse Hveps Genne 

5. Hwæl Lukketøj til 
dør 

Vræl Hval 

6. Towt Tosset person Reb-ende Tofte 
7. Liim Kost Lim Greb 
8. 
Mønning 

Tagryg Mødding Morgen 

9. Røjter Gummistøvle Røgter Rejser 
10. Slev Ske Kælk Slæb 
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Løsninger Barrit Skole 
 
Ord 1 

Før 1989 
X 

1989 
2 

Efter 1989 
1. Elastikspring   2 (1991) 
2. Bombehund  X  
3. Bloddoping 1 (1986)   
4. Kloning 1 (1978)   
5. Ladyshaver 1 (1960)   
6. 
Lægeambulance 

 X  

7. Internet   2 (1995) 
8. Windsurfer 1 (1978)   
9. Zappe  X  
10. E-bog   2 (1999) 
 
Løsning Breth Skole: 
1967! 
 
 
Løsninger Vrigsted Skole: 
 
Enhed 1 X 2 
En pægl 0,24 l   
En alen  0,63 m  
En tomme   26 mm 
Et pund  0,45 kg.  
En skæppe 17,4 l   
Et lispund 7,2 kg   
En tønde land   5516 m2 

En fod   0,3 m 
En pot  0,966 l  
Hvor langt er 
der til Vrigsted 
Vandtårn? 

475 m.   
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Løsninger Staksrode Skole: 

Ord Fup/Fakta Fup/Fakta Fup/Fakta 
1. Fourt Fællesområde Fart/hurtig Indkørsel 
2. Nøss Nødsituation Kærtegn Kostald 
3. Hjølli Jolle Le Fjols 
4. 
Ginning 

Begyndelse Hveps Genne 

5. Hwæl Lukketøj til 
dør 

Vræl Hval 

6. Towt Tosset person Reb-ende Tofte 
7. Liim Kost Lim Greb 
8. 
Mønning 

Tagryg Mødding Morgen 

9. Røjter Gummistøvler Røgter Rejser 
10. Slev Ske Kælk Slæb 
 
 

Trøjer til træner/Instruktørerne i Barrit GIF 

Som noget nyt har Barrit GIF givet deres Trænere/Instruktører trøjer så de er 
synlige oppe i hallen når de trænere deres hold. Trøjerne blev udleveret onsdag 
den 22. oktober. Vi gav også fredagsklubben nogle nye trøjer til de frivillige 
der giver en hånd med når der er fredagsklub. 

 

 

 

 

 

 

Velmødt! 

Bestyrelsen Barrit GIF. 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit Skolebestyrelse 
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 
Omsorgsklubben 
Over Barrit Vandværk 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 
Vrigsted Bylaug 
Vrigsted Lokalråd 

Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Jørgen Mikkelsen 
Peter Overgaard 
BKI Cafeteria  
Gordon Skov 
Peter Andersen 
Ingeborg Jørgensen 
Flemming Thomsen 
Ida Balzer Iversen 
Hans Peter Christensen 
Tina Bruun 
Maria Møberg 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Rikke Hermansen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
Johnny Nielsen 
Jenny Kjærgaard 
Ingvard Bie 
Vera Hammervig  
Ida Balzer Iversen 
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Rasmus Nielsen 
Uffe Palmelund Mikkelsen 
Lis Laursen 
Kaj Poulsen 
Carsten Schiller 

75 69 15 38 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
75 69 15 66 
75 69 13 20 
75 69 13 56 
75 69 15 73 
75 69 14 39 
75 69 11 66 
75 69 18 16 
40 78 12 82 
60 62 21 34 
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 
26 60 24 16 
75 89 71 71 
75 69 54 87 
75 69 15 66  
75 69 10 92 
20 81 71 46 
23 47 17 19 
75 69 11 66 
75 69 10 10 
21 29 10 68 
75 68 73 73 
21 97 26 50 
75 69 11 20 
30 66 50 57 
23 29 40 54 

 

 



40Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078

Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

HK
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD TLF. 75 68 73 00

Din olieleverandør: 

Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00 
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf.: 75 69 10 23


