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Side 3 
 
Det er snart forår og det varer ikke længe, før der sker en helt masse i naturen 
og dagene bliver længere. Der er også fuld gang i mange små og store projek-
ter, nogle er tæt på at være færdige og andre mangler lidt i at nå målet. 
 
I skrivende stund er der kun få dage til, at Barrit Børnehus skal indvies og tages 
i brug. Helle Eglin har lavet et indlæg om indvielsen med masser af billeder fra 
ombygningen. 
 
Der bliver fortsat arbejdet på en multibane på Barrit Stadion. Barrit GIF har i 
længere tid arbejdet med planerne og haft travlt med at søge tilskud fra forskel-
lige fonde. Der er stor lokal opbakning til banen fra Barrit Skole, Barrit Lokal-
råd og vores borgmester. I kan finde en plantegning af banen, som den ser ud i 
skrivende stund, der også indeholder bl.a. en beach volleyball bane, længere 
inde i bladet.   
 
Der er blevet bevilget 3,5 millioner kroner fra Hedensted Kommune til by 
forskønnelse i Barrit. Det kan I læse meget mere om i et indlæg fra Barrit 
Lokalråd. 
 
Barrit Lokalråd står også bag arbejdet til den planlagte info stander, der skal stå 
ved parkeringspladsen ved Barrithus. Status der er, at der mangler den endelige 
byggetilladelse fra Hedensted Kommune. Der er givet skriftlig accept fra 
politiet og mundtlig accept fra Vejafdelingen under Hedensted Kommune. 
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er tegnet af børnene i Barrit 
Børnehave. Et rullegardin, der ikke længere fungerede, blev til et stort lærred. 
Til stor glæde og fornøjelse for en masse børn, der fik sig en herlig oplevelse. 
Billedet er taget af Helle Eglin, der er daglig leder i børnehaven. Det lille bil-
lede er taget til fastelavnsfesten søndag d. 15. februar i BKI, hvor alle katte-
kongerne og –dronningerne er samlet. Der deltog ca. 110 personer i alt i faste-
lavnsfesten, der var arrangeret af Fredagsklubben. Billedet er taget af Pernille 
Bjørn skov Jørgensen og er hentet fra Barrit Vrigsted Nyt’s side på Facebook.  
 
Konkurrencen i dette nummer er en god gammel kending i form af en soduko 
konkurrence. Præmien til den heldige vinder bliver et gavekort på 200,00 kr. til 
Ostehullet, Barrit Mejeri.  
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Rene Hermansen, næstformand i 
Barrit Vrigsted Nyt. Vi har valgt en (eller rettere flere) yngre skribenter af Den 
Positive Vinkel, da vi får børn fra Barrit Skole til at skrive den. 
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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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Forskønnelse af Barrit

kr. 2.5 mio. fra Hedensted Kommunes nedrivningspulje tilfalder Barrit.

Herudover er der bevilget kr. 1.0 mio. til køb af boliger, som måske
trænger til lidt opfriskning, inden de kan sælges.

Hedensted Kommune har bevilget beløbene, som vi har søgt på lige vilkår med 
Rårup, Stenderup, Stouby m.m. Vi i lokalrådene skulle komme med et oplæg på, 
hvorfor vi syntes, at netop vores by skulle modtage beløbene.

Byrådet har så valgt Barrit, hvilket vi er meget glade for. Det er meget positiv, at 
byrådet bakker op omkring vores by, men det forpligter også. 

Vi skal finde frivillige til at hjælpe med renovering af ældre boliger. Til gengæld 
forbliver et evt. overskud ved senere salg i vores fælles kasse, så vi kan erhverve 
det næste hus. 

Det er kommunen, der forhandler med eventuelle sælger som ønsker ned-
rivning/renovering af deres hus. Det kan være svært at sælge og for dyrt at 
renovere.

Hvorfor skulle vi så i Barrit ønske at bruge tid på at hjælpe gratis i vores fritid?

Der er mange ildsjæle i Barrit og mange gør et gratis stykke arbejde for alle de 
foreninger der er, bare se i bladet her og Barrit Univers, nogle arbejder med at få 
en butik til byen igen m.m.
Det gør vi af flere grunde:
     En pæn by tiltrækker flere beboere.
     (forhåbentlig med børn)
     
     Måske kunne flere lokale besætte arbejdspladser   
      hos de lokale firmaer.
     
     Byens huse stiger i værdi. 

     Måske lidt nemmere ved at låne i realkredit og    
     dermed flere tilflyttere.

     Når det rygtes at der bliver gjort noget
     vil det give positiv omtale og forhåbentlig
     endnu mere liv til vores by
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Alle der har ønsker om salg til nedrivning eller salg til renovering kan hen-
vende sig til gruppen som består af: 

Peter Andersen, Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard, Per Zacho
Martin Utoft, Klaus Hansen

Jan Petersen, Bent Rørby

For nemheds skyld vil det være hensigtsmæssig, at det er Jan Petersen, mobil: 
26802234 eller mail jpkp@petersen.mail.dk henvendelsen sker til.

Gruppen udarbejder så en liste til kommunen, som så henvender sig til dem, 
der ønsker kontakt.

Kommunen vurdere hver bolig omkring miljø, farligt affald m.m., så der kan 
godt være forskel i behandlingen af 2 næsten ens huse, da prisen for nedrivning 
og miljø behandling kan varier meget. 

Efter kommunen har vurderet huset, udarbejdes der et købstilbud. Kommunen 
forhandler så med sælgeren og hvis sælger ikke ønsker at sælge til den tilbudte 
pris, går kommunen videre til den næste på listen. Når de 2,5 mil. er brugt 
håber vi selvfølgeligt, at der er nogle tilfredse sælgere og at vi har fået givet 
Barrit et løft.

Vi laver en liste, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at deltage i 
renoveringsopgaverne og hvad man kan/vil hjælpe med.

Alt fra en formiddag til flere dage vil blive skrevet op, så man ikke binder sig for 
mere, end det er overskueligt og så er det op til os at få det til at hænge sammen.

Vi håber på bred tilslutning til dette projekt, da vi helst skulle have så meget 
som muligt ud af de bevilgede midler.
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HUSK – HUSK – HUSK 
 

Barrit Vrigsted Nyt’s 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI 
 

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30 
 
 
 
Dagsorden: 

 Valg af dirigent 
 Formandens beretning 
 Gennemgang af regnskab 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 Valg af suppleant        
 Valg af revisor 
 Indkomne forslag 
 Eventuelt 

 
 
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i 

hænde senest d. 7. april 2014. Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller 

Torben H. Hansen, Nørregade 26B, 8700 Horsens. 

 

Med venlig hilsen 

 

Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse 
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Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk 

  

 

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

 

 

IK Auto Juelsminde, 

Juelsgade 24, 7130 Juelsminde 

75695009 

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 ......................
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Kommentar til den positive vinkel af Per Zacho Jensen 

Jeg syntes, det er flot Barrit har firmaer med 400 medarbejdere og udsigt til flere. 
Du roser BV Nyt i dit indlæg og mit indtryk er også, at alle er glade for bladet. De 
bruger den som telefonbog når de skal have fat i en virksomhed/forretning. ser 
møder, aktivitetter og kirketider. Vi skal være glade for annoncørerne (husk at 
bruge dem) de financierer bladet sammen med Karls skrot. Men vi mangler, at 
Barrits indbyggere indbetaler deres del, sidste år var der 5, som betalte mellem 
100-200 kr. DET KAN VI ALTSÅ IKKE VÆRE BEKENDT over for en hårdt 
arbejdende bestyrelse, de gør et stort arbejde med bladet så er det forkert, de har 

problemer med økonomien. Så indbetal på kontonr. 8133-0002791285 

Så er du også med i fællesskabet om et dejligt blad, som er et positivt billede af et 
bysamfund, som man gerne vil være en del af. 

PS. mon ikke vi får mange nye folk til byen, da det er ved at komme gang i salget 
af huse 

    Med venlig hilsen Bruno Nielsen 

 

 
Gymnastikopvisning i Barrit 

 

Lørdag den 22. marts 2015 kl. 13.00 i hallen. 

Vi glæder os til at vise jer hvad vi har øvet os på i løbet af vinteren. 

Dørene åbnes 1 time før. 

Velmødt – Gymnastikudvalget. 
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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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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 G D  B K N I S O A 

E R O N H Ø G L Ø 

I C E Ø Y M R I R 

S J T N Æ O R A N 

Q E H J Y U E I L 

U S H G R B H M M 

A P I E T D A K X 

N G R Y V M E V S 

A U T B E D M Å E 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8 

i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til 
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Ostehullet, Barrit 
Mejeri, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i 

næste nummer. 
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                             Den Positive Vinkel 
 

Jeg er født i Uldum og er 37 år. Er udlært landmand, men nu arbejder jeg på en 
virksomhed i Juelsminde. Flyttet til Barrit i år 2002 fra Juelsminde, sammen 
med min kone. 

Efterfølgende har vi fået 2 piger, der begge går på Barrit Skole.               

Vi valgte Barrit dengang, da min kone er fra Staksrode og har gået på Barrit 
Skole, natur og nær miljøet vægtede også meget.                                                      

De første år vi boede i Barrit, var vi ikke så meget med i diverse foreninger, 
men med tiden så er jeg begyndt at gå til volleyball, multi idræt og der er et 
godt sammen hold på de hold, med mange gode input om Barrit. Jeg er også 
kommet med i bestyrelsen for BV-Nyt.                      

Jeg ser en by, der er på vej fremad med den nye børnehave, der er ved at være 
færdig. Flere og flere huse der bliver solgt. Der er jo også kommet hullahop 
rings hold, som der er mange piger/kvinder, der går til.                          

Så det der så sort ud for Barrit for bare få år siden, ser ud til, at det nok er ved 
at vende, så kan man jo håbe på, at vi få indkøbs muligheder i Barrit igen. Så 
god vind fremover Barrit.  

 

                                                                                      

                                                                                             René Hermansen  
  

Snullik’s DataBellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager
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Kære Barrit 
Mandag den 2. marts kommer (kom) dagen 
vi alle har glædet os rigtig meget til. 
Glæden er ubeskrivelig. Vi skal indvie 
Barrit Børnehus, endelig kan det fyldes med 
dem det handler om, børnene. 

Vi fejrer (fejrede) det sammen med børn og 
forældre den 4. marts. Vi vil have fokus på 
børnene og deres oplevelse. Vi skal nyde at 
se dem glædes, vise frem, lege og 
begejstres. Gennem børnene vil vi se, at alt 
det vi har arbejdet for i flere år, har været 
det hele værd.  

Cirkus Krone kommer og laver forestilling 
med og for børnene.  

Vi vil gerne gennem BV-Nyt sige stor tak 
til alle. Forældre, bestyrelsen, skolen, 

politikere, forvaltningen, intern byg, arkitekter og ingeniører, håndværkere, 
borgere i byen - rækkefølgen er tilfældig. Det har været en fantastisk proces, til 
tider også hårdt, alle erindringer er smil, glæde, imødekommenhed. 

Her er lidt highlights fra tiden, hvor vi alle stod sammen om at kæmpe for den 
nye børnehave, der bliver begyndelsen til et tæt og naturligt samarbejde med 
skole og SFO. 

Husker I de glade børn fra skolen, der lavede en sang, indspillede den sammen 
med børnehavebørnene og afleverede den personligt til vores politikere, der 
kvitterede med sodavand og positive spørgsmål? 
 
Første spadestik taget af børnene, alle med en, til lejligheden, guldmalet skovl? 
Nogle vil huske de mange møder, hvor vi tegner og forener alle vores gode 
tanker og ønsker for børn og forældre.  
 
Når vi går ind i børnehuset nu, hvor der kun mangler de vigtigste – børnene – 
så mærkes den gode stemning, håndværkerne har gjort et godt arbejde, hele 
tiden med et smil. Jeg husker, da tømreren og hans lærling hjælper med at bære 
garderober, tak for det.  
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                             Den Positive Vinkel 
 

Jeg er født i Uldum og er 37 år. Er udlært landmand, men nu arbejder jeg på en 
virksomhed i Juelsminde. Flyttet til Barrit i år 2002 fra Juelsminde, sammen 
med min kone. 

Efterfølgende har vi fået 2 piger, der begge går på Barrit Skole.               

Vi valgte Barrit dengang, da min kone er fra Staksrode og har gået på Barrit 
Skole, natur og nær miljøet vægtede også meget.                                                      

De første år vi boede i Barrit, var vi ikke så meget med i diverse foreninger, 
men med tiden så er jeg begyndt at gå til volleyball, multi idræt og der er et 
godt sammen hold på de hold, med mange gode input om Barrit. Jeg er også 
kommet med i bestyrelsen for BV-Nyt.                      

Jeg ser en by, der er på vej fremad med den nye børnehave, der er ved at være 
færdig. Flere og flere huse der bliver solgt. Der er jo også kommet hullahop 
rings hold, som der er mange piger/kvinder, der går til.                          

Så det der så sort ud for Barrit for bare få år siden, ser ud til, at det nok er ved 
at vende, så kan man jo håbe på, at vi få indkøbs muligheder i Barrit igen. Så 
god vind fremover Barrit.  

 

                                                                                      

                                                                                             René Hermansen  
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Og læg mærke til de søde små hænder på lydpladerne, de beskytter mod de 
spidse hjørner – en lille håndværkeridé.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan i se at vores garderober er genbrug? Nej vel, en af vores forældre har fået 
den lokale autolakerer til at male lågerne til en fornuftig pris og bagefter sat 
dem på sammen med sine børn, der selv har gået i den gamle børnehave. De er 
selvfølgelig inviteret til at komme og lege med vores børn, når de har tid. 
 
Helle Eglin 
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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.: 2984 2979 
Kirkesanger: 
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 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: 
Laurits Madsen 
Vejlevej 80, 7140 Stouby 
Tlf.: 7589 7264 
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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Marts og april i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 15. marts  
Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabosognene. Se hedenstedprovsti.dk 
 
Lørdag den 21. marts kl. 16.00 
Koncert med The Blackbirds i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 22. marts kl. 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Barrit og Vrigsted kirkers kor medvirker 
 
Søndag den 29. marts kl. 10.30 
Familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke. Dåbsjubilæum  
 
Torsdag den 2. april kl. 19.00 - skærtorsdag 
Måltidsgudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Fredag den 3. april kl. 10.30 - langfredag 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Trompetist Rune Krogshede medvirker 
 
Søndag den 5. april kl. 10.30 - påskedag 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Onsdag den 8. april kl. 17.00 
Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i BKI 
 
Torsdag den 9. april kl. 10.00 
Højskolesang og højtlæsning i Kirkehuset 
 
Søndag den 12. april kl. 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke.  
Kirkebil 
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27 
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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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Menighedsrådsmøder: 

Barrit 
 Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Kirkehuset 
 Onsdag den 15. april kl. 19.00 i Kirkehuset 
 Onsdag den 20. maj kl. 19.00 i Kirkehuset 

Vrigsted 

 Tirsdag den 12. maj kl. 9.00 i Kirkehuset 
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Lørdag den 21. marts kl. 16.00 

 
Koncert i Vrigsted Kirke for alle os, der elsker The Beatles 

 

D. 21. marts kl. 16. får vi i 
Vrigsted Kirke besøg af den 
fabelagtige duo "The 
Blackbirds" 

Emnet er The Beatles, og 
rammen sættes af ”The 
Blackbirds” som består af 
guitarist Søren Bødker 
Madsen og sangerinde 
Karoline Budtz. Duoen 

spiller en række fantastiske og sprælske fortolkninger af The Beatles´ 
udødelige sange. Der veksles mellem musik og fortællinger om musikken, og 
det hele er medrivende, underholdende og supermusikalsk udført.  

Genhør perler som ”Hey Jude”, ”Lady Madonna”, ”Here comes the sun” og 
mange andre. 

Showet appellerer meget bredt, så alle kan være med, og der vil være 
inddragende elementer såsom fællessang, quiz med musikalske gaver til 
vinderne og desuden en let og humoristisk ping-pong mellem scenen og 
tilskuerrækkerne. 

The Beatles´musik er kommet for at blive! – Unge som gamle har et forhold til 
den musik, som blev en del af hele den rytmiske musiks udvikling. The 
Beatles´ omfattende sangskat består i slidstærke sange, der ikke bare tåler nye 
fortolkninger, men indbyder til det! 

Så kom og vær med til en enestående musikalsk oplevelse - alle er velkomne, 
og entreen er gratis - Vi ses! 
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Søndag den 29. marts kl. 10.30 
Familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke med dåbsjubilæum  

 

Alle børn der er blevet døbt i 2009 og 2010 inviteres til 
dåbsjubilæum i Vrigsted Kirke. 

Alle andre er også meget velkomne. 

Efter gudstjenesten spiser vi kage. 

 
 

Onsdag den 8. april kl. 17.00 
Familiegudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende fællesspisning 

Vi mødes i Barrit Kirke klokken 17 til en kort 
gudstjeneste. Herefter spiser vi sammen i BKI.  

Alle er velkomne  

 

 
Torsdag den 2. april kl. 19.00 - skærtorsdag 

Måltidsgudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 

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. 
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Fredag den 3. april kl. 10.30 - langfredag 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. 

 

 

Stemningsfuld musik langfredag i Barrit Kirke. 

D. 3. april, langfredag får vi besøg af trompetist Rune Krogshede, der vil 
bidrage med smuk og stemningsfuld musik denne højtidelige dag. Rune har 
også tidligere gæstet Barrit Kirke, og vi ser frem til endnu en dejlig musisk 
oplevelse i hans selskab. 

 
 

Torsdag den 9. april kl. 10.00 
Højskolesang og højtlæsning i Kirkehuset 

 

Vi mødes klokken 10 i Kirkehuset hvor vi skal 
synge, høre en god fortælling og drikke kaffe. 
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Vrigsted Lokalråd, Borger Budget 2014-15 
 

Fællesspisning og afstemning! 
 

Styregruppemedlemmerne har sammen med tovholderne behandlet de forslag, 
der blev afleveret ved Kjørmesgildet den 2. februar. 
Og nu skal det afgøres, hvilke projekter vi vil have gennemført i Vrigsted sogn 
for de 50.000 kr., som er blevet bevilget via Det Fælles Landdistriktsråd.  
 
Der er nu lavet budgetter og tidsplaner for de enkelte projekter, og tovholderne 
har ’samlet’ sig et arbejdshold, så projekterne kan føres ud i livet.  
 
Alle sognets beboere - om de har afleveret et forslag eller ej - kan på demokra-
tisk vis stemme om, hvilke projekter de netop synes kan bidrage til at skabe et 
endnu mere attraktivt og aktivt landsbymiljø til daglig glæde for såvel børn, 
unge og ældre. 
 

Afstemningen foregår ved en 
Fællesspisning på Vrigstedhus mandag den 16. marts kl 18:30. 

 
Maden koster 50,- kr., og der bliver serveret en særdeles velsmagende gryderet, 
tilberedt af tre lokale mesterkokke; så glæd jer . 
 
Hver husstand har max. to stemmer, og man har stemmeret ved personligt 
fremmøde og er tilmeldt folkeregistret i Vrigsted sogn. De projekter, som får 
flest stemmer inden for vores økonomiske ramme, sætter vi i gang. 
Tilmelding senest torsdag den 12. marts ved: 
 
Erling Ahnfeldt, Koksfurt 4, mobil: 51906747, mail: erling.andersen05@gmail.com 
 
Styregruppen 
Vrigsted Lokalråd 
fmd. Carsten Schiller 
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Ring på tlf.: 
75691009



23

23 
 

Repræsentantskabsmøde 
Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 
 

BKIs bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår på 
Barrit Skole i PLC tirsdag den 24. marts 2015 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 tirsdag den 17/3. 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 24. marts. 

 
Med venlig hilsen 

 
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 
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Der er så dejligt derude på landet 
 

Nu bliver det snart forår med sol og fuglesang og det synes de fleste er dejligt. 
Det er dog ikke alle steder i vores ellers skønne område, at det er lige behage-
ligt at opholde sig. 
 
Snart starter infernoet af brølende traktorer, som i døgndrift drøner frem og 
tilbage på de små veje med kæmpestore gyllebeholdere og giftsprøjter. 
 
Når det hele igen stilner lidt af, kan man som regel konstatere, at vejene er 
svinet til med et mange centimeter tykt lag jord og ler blandet med møg, som 
efter den første regnbyge forvandler det hele til et ubeskriveligt svineri. 
 
I loven står der, at vejen skal rengøres straks efter arbejdets ophør, dog senest 
ved solnedgang. 
 
Jeg har fuld forståelse for, at der skal køres til og fra marken, men vi må for-
lange, at vejene bliver rengjort i henhold til loven og at man af egen drift fore-
tager arbejdet, så det ikke bliver nødvendigt at ulejlige politiet. 
 
      God sommer! 
 
     Med venlig hilsen 
     
     Erik K. Olsen 
     Brethvej 12, Breth 
_______________________________________________________________  

 
Barrit-Vrigsted Seniorer 

 
Indkalder til generalforsamling onsdag d. 11. marts 2015 kl. 14.00 BKI 
Dagsorden jf. vedtægterne. 
 
Efter generalforsamlingen er der bankospil 
 
Foreningen er vært ved kaffe/the 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Dora`s damer: 

 

Billederne er  fra en hyggelig formiddag med fællestræning sammen med 
Ella`s gymnastikhold fra Hornsyld  
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BARRIT PIGEKLUB 2013 
 

NÆSTE ARRANGEMENT: 
 

18. marts kl. 18.30 i BKI. 
 

Vi får besøg af Horsens’ borgmester 
 

Peter Sørensen 
 

Peter skal fortælle os om det store spring, fra en alm. lønmodtager og 

byrådsmedlem til Horsens’ nye borgmester og om den hektiske dag, hvor hans 

jobbeskrivelse ændres. 

 
En spændende beretning, så GLÆD JER. 

 
(han skal IKKE snakke politik, så du kan roligt møde op, selvom du politisk er uenig med ham) 

 
8. april: Modeshow i RYTZ, tilmelding via SMS til 40 78 12 82 

 
27. maj: Pensions info aften m/advokat og pensions rådgiver. 

 
Vel Mødt 

 
Tina Bruun. Barrit Pigeklub 2013 

 
Ønsker du at være med i pigeklubben, så send en SMS til 40 78 12 82 

 
 

PS. Husk at tilmelde jer under BARRIT PIGEKLUB til Femina´s kvindeløb…i 

Fredericia d. 18 juni evt. spørgsmål kontakt Joan R. Pedersen eller tjek hendes 

opslag på vores facebook side. 
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Træningstider Udendørs Forår 

 

Hold  Træning Træner Tlf 
U5 Torsdag kl. 16.30-17.00 Sabine Dahm 26702587 
U7 Torsdag kl. 17.00-17.45 Sabine Dahm 26702587 
U9 Onsdag kl. 16.00-17.00 Jens Erik Iversen 

Carsten Christiansen 
61621250 
40880918 

U10-11 Tirsdag kl. 16.00-17.30 
Torsdag kl. 16.00-17.30 

Michael Bruun 
Jens Pedersen 

41152820 
25139431 

Senior 
Damer 

Tirsdag kl. 18.00-19.00 Sabine Dahm 26702587 

Træningsstart udendørs starter i uge 15. 

Kampfordeler: 
Sascha Mikkelsen. 
Sascha.moller@mail.dk 
TLF. 20681833. 
_______________________________________________________________ 
 
 

      Badminton – træffestævne – sæsonafslutning 
                Fredag den 27. marts kl. 19-21 

 
 

Badminton sæsonen slutter 31. marts, men inden da vil vi gerne holde et 
træffestævne for alle voksne spillere. 
Vi spiller fredag den 27. marts kl. 19-21, og her spiller vi alle mod alle – altså 
med skiftende med og modspiller. 
Deltagelse er gratis. 
Vi slutter af i cafeteriet, hvor BGIF serverer 2 stk. smørebrød pr. spiller, 
drikkevarer er for egen regning. 
Bindende tilmelding på ophængte lister på opslagstavlen eller til Ingrid senest  
den 24. marts. 
 
Badmintonafdelingen/Ingrid  
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Generalforsamling i Lokalrådet i Barrit 

Tirsdag den 24. marts 2015 på Barrit Skole i PLC kl. 20.30 
 

Der indkaldes til generalforsamling i Lokalrådet. Der afholdes lige efter 
BKI´s repræsentantskabsmøde. 

 

Dagsorden: 

Valg af ordstyrer: 

Valg af referent: 

Formandsberetning: 

Regnskab ved kasseren: 

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage inden mødet) 

Valg til bestyrelsen: (bestyrelsen består af 5 medlemmer) 

På valg:  Michael Lauersen (ønsker ikke genvalg) 

 Jan Hansen (genopstiller) 

EVT. 

  

Lokalråds formand 

Peter Andersen 

Bakkesvinget 10. 

7150 Barrit 

peter@vinmedsmag.dk 
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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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Multi Idrætscentrum Barrit 

 

 

Billederne viser her, hvordan multibanen og beachbanen nogenlunde kommer 
til at se ud. Vi arbejde på at komme i mål med økonomien, så vi kan komme i 
gang med at få den lavet. 
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Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
Kirkebro 4A, 7150 Barrit. 
Kontaktdata: Karsten Bjerreskov, Nørrestrandsgade 5G, 8700 Horsens 
 Tlf. 22 99 55 97. E-mail: karsten@bjerreskov.com 
 
 
Barrit-Vrigsted Lokalarkivs arkivalier 
 
Barrit-Vrigsted Lokalarkivs arkivalier – protokoller, billeder, dokumenter m.m. 
– vil fremover kunne findes på nettet på websitet  
 

www.arkiv.dk 
 
Fredag d. 20. feb. blev lokalarkivernes fælles database - www.arkiv.dk – lagt 
på internettet til fri afbenyttelse.  
 
Dvs. at alle, der er interesseret i den lokale kulturarv 

 Menneskers vilkår, liv og valg 
 Foreningers, virksomheders og institutioners gøren og laden 
 Steder med særlig historier 
 Og meget meget mere …….. 

vil kunne finde ud af, om lokalarkivet ligger inde med informationer om det 
søgte eller billeder af begivenheden, personen, stedet eller om emnet. 
 
Der er begrænsninger i, hvad der kan findes: 

 Arkivalierne skal først registreres i det tilhørende databaseprogram. Vi 
har været i gang i flere år; men det vil tage adskillige år, før vi nærmer os 
projektets afslutning. Færdige bliver vi forhåbentligt aldrig – der skulle 
gerne komme nye arkivalier. 

 Det er kun information om arkivaliets eller billedets eksistens, der 
kommer på nettet. Selve arkivaliet/billedet vil stadig ligge i arkivet, som 
skal besøges, hvis man vil se den originale sag, dokument eller billede. 

Man vil f.eks. kunne finde ud af at Barritskovby Vandværks 
bestyrelsesprotokol findes i arkivet; men at læse i protokollen kræver en 
henvendelse eller aftale om arkivets åbning. 
Det er Danmarkshistoriens største fotoalbum, der pludselig er gjort 
tilgængeligt, ligesom kilometervis arkivkassers indhold nu vil kunne søges. 
 
Brug mulighederne! Informationerne kan gå begge veje. Ofte mangler arkivet 
f.eks. oplysninger om et godt billede. Det kan være du kan give dem. 
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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 
29 84 29 79 
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 
24 96 13 64 
75 68 73 73 
21 97 26 50 
75 69 11 20 
30 66 50 57 
23 29 40 54 

 

 



36Tryk: 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


