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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 27.07.2015 
UDKOMMER UGE 33 

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 
 
Tiden flyver af sted, nu står der 27. årgang på forsiden. 
 
Vi har afholdt repræsentantskabsmøde i Barrit Vrigsted Nyt siden seneste blad, 
I kan finde et referat fra mødet længere inde i bladet. 
 
Vi har besluttet at rykke rundt på 2 af vores blade, så de udkommer lidt senere i 
år i forhold til tidligere år. Det drejer sig om blad nr. 4, der nu udkommer 
ultimo november og blad nr. 7, der udkommer primo maj. I kan finde den nye 
og opdaterede kalender, som vi har lavet i farver og placeret på bagsiden, så I 
har mulighed for at gemme den. Kalenderen kan også findes på vores 
hjemmeside www.bvnyt.dk. 
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som Else og Poul Svingholm har 
taget, da Cirkus Krone var på besøg på Barrit Stadion torsdag d. 21. maj. De 
lavede en flot forestilling for både børn og voksne.  
 
Det lille billede er taget af danskdronefoto.dk v. Jacob Wiese søndag d. 3. maj, 
da der var dobbelt konfirmationer i Barrit Kirke. Så der var godt fyldt op både 
på parkeringspladsen og på Kirkebro, helt over på den anden side af Vejlevej. 
Men det hele foregik i det flotteste solskin, så de i alt 38 konfirmander kunne 
blive fejret i fint vejr.  
 
Vi kan i skrivende stund se frem til et stort jubilæum i byen. Grundlovsegen 
eller Kvindeegen, der står på Barrit Langgade udfor Tjørnebo, kan fredag d. 5. 
juni 2015 fejrer sin 100 års fødselsdag. Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har lavet et 
indslag om træet og plantningen af det længere inde i bladet. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Tina Kammer, der er lærer på 
Barrit Skole. Vi har lavet en aftale med Janni Bøgeskov Fuglsbjerg, som skri-
ver Den Positive Vinkel i det næste nummer.  
 
Nu nærmer sommeren sig og vi har i bestyrelsen indtalt følgende besked på 
vores telefonsvarer: ”Vi er gået på sommerferie og vender stærkt tilbage i 
august måned. God sommer!”  
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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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AFSLUTNING PÅ POWERHULAHOOP 
 
Mandag den 28. april blev der afholdt afslutning på ”powerhulahoop”- 
hulahopholdet for piger i Barrit, hvor der efter træning blev spist kage og 
hygget. Holdet har siden september svunget med hulahopringen, lavet 
spændende øvelser og fået sved på panden hver tirsdag.  
Fra holdet skal der lyde en stor tak til træner, Janni Bøgeskov Fuglsbjerg, som 
hver gang er mødt velforberedt op med nye spændende øvelser.  
 
Vi glæder os til næste år  
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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt 21.04.2015 
 
På dette års repræsentantskabsmøde var der væsentligt flere fremmødte i for-
hold til sidste år, da der var 3 deltagere udover bestyrelsen… Her følger et kort 
referat fra aftenen: 
 
Dagsorden: 

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

 
Valg af dirigent 
Bruno Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent, han kunne konstatere at 
repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt og udsendt til repræ-
sentantskabet. 
 
Beretning 
Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt her i 
forkortet udgave: 
 
”Vi har nu været i gang i bestyrelsen for andet år i træk og det har været et år, 
hvor tingene har kørt lidt mere stille og roligt i forhold til vores opstarts år… 
Vi har efterhånden en god rutine mht. at lave bladene og alt, hvad der ellers 
hører med, som f.eks. afhentning og udbringning af blade, annoncering osv.  
 
I modsætning til sidste år, har vi i år desværre oplevet, at vi har fået færre 
annoncører i bladet. Vi har mistet det, der svarer til en hel side med annoncer i 
bladet. Det betyder naturligvis noget for vores økonomi, men der er heldigvis 
stadig et flot overskud i regnskabet. Vi har i år modtaget et større beløb fra 
private personer i indbetalinger i forhold til sidste år. 
 
Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange besvar-
elser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Vi kan dog godt mærke, at nog-
le former for konkurrencer er mere populær end andre. 
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Med hensyn til vores side på Facebook, så er den nu oppe på ca. 340 medlem-
mer, hvilket vi er meget glade for. Den bliver stadig flittigt brugt til mange for-
skellige formål, som kan være alt fra spørgsmål og oplysninger og ting i og 
omkring Barrit til orientering om kommende eller afholdte arrangementer i 
lokal området.  
 
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi 
igen i år har fået både i form af tilkendegivelser, men i særdeleshed i form af 
mange gode, spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning 
ville bladet ikke være det, som det er i dag. Vi ser frem til at lave blade igen i 
det, der bliver 27. årgang. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab og budget 
Regnskabet blev gennemgået og viste et overskud på 9.050,04 kr.  
Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Torben H. Hansen, Rene Hermansen og Jørgen Mikkelsen, alle tre 
ønskede at genopstille og blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.  
 
Valg af suppleant 
Anne Sophie Krog Pedersen. 
 
Valg af revisor 
Ingrid Pedersen blev valgt 
 
Indkomne forslag 
Ingen 
 
Eventuelt 
 
Referent 
Torben H. Hansen 
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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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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer 
Eftersommerens og efterårets aktiviteter er nu på plads. 
Det første arrangement bliver onsdag d. 26. august kl. 13. Vi mødes ved Glud 
Museum og får en rundvisning i et par af husene. Derefter kaffe i museets cafe 
og efterfølgende en bustur med guide rundt på Juelsmindehalvøen. Selv om det 
er der, vi bor, er der sikkert mange ting, som vi ikke ved. 
 
Den 30. september kl. 14 kommer en minibus til BKI med tøj for både kvinder 
og mænd, så vi kan blive orienteret om vinterens mode og evt. købe lidt nyt. 
Det ville være fint, hvis der var et par damer og et par mænd, der ville være 
mannequiner. Der er kaffe med kage og fri entre.  
Alle er velkomne kl. 14 i BKI. 
 
Vores årlige bankospil bliver søndag den 8. november kl. 14 i Sognegården. 
Alle er velkomne. 
 
Julekomsammen bliver onsdag d. 16. december kl. 14 i BKI 
     
Med venlig hilsen     
Bestyrelsen 
 

 

Sankt Hans aften i Barrit holdes i Kirkeskoven den 23. juni. 

 

Barrit Menighedsråd har igen i år givet lov til at benytte Kirkeskoven til byens 
Sankt Hans fest. 
Barrit Spejderne sælger pølser m. brød, øl og vand fra kl. 18.  
Bålet tændes kl. 20. 
Båltale ved formanden for Barrit Gymnastik og Idrætsforening Jørgen 
Mikkelsen 

Vel mødt til en dejlig aften i Kirkeskoven 
”Søndagsklubben” 
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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
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Grundlovsegen/Kvindeegen – igen - igen: 
 
Grundlovsegen i Over Barrit blev plantet på Grundlovsdag – d. 5. juni – i 1915. 
Det skete i forbindelse med den grundlovsændring, der gav valgret og 
valgbarhed for kvinder til Folketinget – og dengang også Landstinget.  
 
Det var en kreds af lokale kvinder, der tog initiativ til plantningen, for det var 
det alle andre steder! Det sted, man udvalgte var gården til forsamlingshuset, 
Barrit Afholdshjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke overleveret nogen historie, om hvem disse kvinder var og heller 
ikke noget om, hvilken gruppe af mennesker, der bakkede op. Men samme dag 
blev der afholdt en fest i Landbohjemmet Skovlyst nede i Smedskærlund, hvor 
den socialdemokratiske folketingsmand L. Larsen fra Bjerre talte – og så var 
der bal bagefter! Arrangementet blev annonceret i Horsens Socialdemokrat og 
talen refereret samme sted. 
 
I Smedskærlund talte L. Larsen, Bjerre, som pointerede at selv om 
grundlovsforslaget ikke var som (social)demokratiet havde ønsket sig det, så 
var socialdemokraterne dog gået glad med i arbejdet og havde givet afkald på 

 
Grundlovsegen/Kvindeegen ved Barrit Afholdshjem, ca. 1940. 
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alle særønsker, fordi hovedpointen i sagen var privilegiernes fald, så der nu 
herefter var lige ret for alle. 
Larsen sluttede med at udtale ønsket og håbet om at samfundslivet og folkelivet 
måtte blomstre rigt og frodigt, så det kunne kendes på landet at når folkets vilje 
blev landets lov, da bliver det godt at bygge og bo i Danmark. 
 
Man kan måske forestille sig en plantning ved Afholdshjemmet med 
efterfølgende fest i Landbohjemmet. Samme år diskuterede socialdemokratiets 
bestyrelse en anden fest, der udviklede sig skandaløst: Nogle medlemmer 
havde drukket sig fulde til partiets julefest for børnene på Barrit Kro; men der 
står ikke noget i socialdemokratiets protokoller - hverken om planlægning eller 
opfølgning på et grundlovsarrangement i Barrit.  
 
Trods dette synlige bevis på en gruppe aktive kvinder, nåede der aldrig at 
komme en kvinde med i sognerådet i Barrit-Vrigsted Kommune inden 
sammenlægningen til Juelsminde Kommune i 1970. 
 
 

                       Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
 
 

Kræftens Bekæmpelse indsamling 
 
Resultatet af indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse d. 12. april  
blev 14.945,00 kr. fra bidrag indsamlet i Barrit, Breth, Vrigsted, 
Løgballe og Staksrode området.  
På vegne af Kræftens Bekæmpelse skal der herfra lyde en stor tak  
til bidragyderne og 17 friske indsamlere.  
 
Venlig hilsen 
Elvin Kristiansen 
 
 
 

Husk Spejdernes avis indsamlinger: 
 

Lørdag d. 13. juni fra kl. 9.00 
Lørdag d. 5. september 
Lørdag d. 7. november 
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Vrigsted Lokalråd, Borger Budget 2014-15 
 

Indvielse af 
 

”ENGSTIEN” 
 

Pinselørdag den 23. maj kl. 11 mødtes 30 borgere fra sognet i engen for 
officielt at indvie den genetablerede ”ENGSTI”. 
Der er allerede mange i alle aldre, som har benyttet den; men nu er den officielt 
åbnet på behørig vis. 
 
Inden Jeppe Christensen klippede ”den 
røde snor”, fortalte Hans Ole Pallesen om 
’gamle dage’, da stien fortsatte mod vest 
ud til ’Tørvekæret’. Og Lokalråds-
formanden fortalte om de aktiviteter, der 
var gået forud for indvielsen. 
 
Lokalrådet bød på en lille forfriskning, og 
vejret viste sig fra sin pæne side.  

 
Der blev hygget og 
snakket igennem, 
og der kom mange 
forslag og idéer til 
hvilke sammen-
komster, den nye 
plads i engen kunne 
bruges til.  

 
ENGSTIEN er det første af i alt syv projekter, som gennemføres i løbet af året i 
Borger Budget 2014-15. ”Brandammen Syd” er det næste og godt på vej. 
. 
Vrigsted Lokalråd   
fmd. Carsten Schiller 
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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 ......................

HUSK 
Karl Rasmus-

sen samler 
stadigvæk 
skrot ind. 

Ring på tlf.: 
75691009
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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: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Poul Christensen 
Høkervej 1b, 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.: 2496 1364 
Kirkesanger:  
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
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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Juni, juli og august i Barrit og Vrigsted Sogne 
Søndag den 14. juni klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende aftenkaffe 
 
Søndag den 21. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke. Saxofonist Michael Olsen 
 
Søndag den 28. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Thea Køllgaard Olsen 
 
Søndag den 5. juli klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Morten Seindal Krabbe 
 
Søndag den 12. juli klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 19. juli klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 26. juli klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 2. august klokken 9.00 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Lars Motzfeld Nielsen 
 
Søndag den 9. august klokken 19.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke Ved Carsten Lilleøre Nørgaard 
 
Søndag den 16. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai 
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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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Onsdag den 19. august klokken 18.00 
Spisning for enlige i Barrit Kirkehus 
 
Søndag den 23. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 30. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 30. august klokken 13.00 
Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 
Kirkebil 
Bestilles senest fredag kl 15.00. Juelsminde Bilen på telefon 70 26 00 27 
 
 
Menighedsrådsmøder: 
 
Barrit 

 Mandag den 15. august klokken 17.00 i Barrit Kirkehus 

 
Vrigsted 

 Tirsdag den 1. september klokken 9.00 i Barrit Kirkehus 

 
 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 21. juni klokken 10.30 
Ved gudstjenesten medvirker saxofonist Michael Olsen sammen med Kristian 

Enevoldsen. Det bliver en dejlig gudstjeneste med lidt mere fokus på 
musikken. Alle er meget velkomne. 
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Vi har fået ny hjemmeside 

Se den på barrit-vrigstedkirker.dk og se også Facebook: Barrit og Vrigsted 
kirker 

 

 
 
 
 

Aften for enlige i Barrit Kirkehus onsdag den 19. august 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 19. august klokken 18. Det 

koster 40 kroner at være med, og 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. 
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Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 30. august kl. 13.00 
Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børne-
høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 13.00 til en kort 
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars 
(Stevnsvej 7) hvor vi skal se på dyr og grille pølser. 
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Den Positive vinkel 

  
Den positive vinkel skal i denne omgang handle om, hvad der sker på Barrit 
Skole.  

Et af skolereformens tiltag er, at der er indlagt 45 minutters bevægelse på alle 
skoledage. Dette er godt for både krop, sjæl og indlæring. Jeg kan ikke andet 
end at glæde mig over udsigten til et Playspot, som Hedensted Byråd nu har 
givet tilsagn om medfinansiering af. Det vil give os endnu flere muligheder for 
sjove, spændende og udviklende aktiviteter for børnene. Tak til styregruppen 
og andre, der har arbejdet aktivt for sagen. 

På skolen laver vi mange forskellige sjove og lærerige ting.  De fleste har nok 
hørt eller læst om børnenes frembringelse af musicalen Antboy. Efterfølgende 
har vi med Kristian Enevoldsens hjælp fået indspillet alle numrene, så børnene 
kan få en cd med musikken med hjem.  

Også i de enkelte klasser er der forskellige projekter i gang. I 4.klasse har vi 
afsluttet et emneforløb, hvor børnene selv måtte vælge emne. 
Landbrugsmaskiner, jagerfly, 11. sept., Disney, cykling, amerikansk fodbold, 
vitaminer, sund kost, universet, jordens tilblivelse og Darwins teorier er blot et 
udsnit af de valgte emner. Det har været rigtig spændende og alle har lært en 
masse både om eget og andres emne. Nu arbejder vi med vikingetiden og 
afslutter forløbet med rollespil om slaget ved Hastings.  

Siden Barrit Børnehus er flyttet i nye lokaler tilknyttet skolen, møder jeg 
herlige nye børn og voksne i hverdagen og samarbejdet mellem skole og 
børnehave udbygges løbende, så den røde tråd i det gode børneliv i Barrit  
kan blive endnu tydeligere. Dette bidrager vores særdeles kompetente 
fællesbestyrelse også aktivt til.  

Allerede nu er brobørnene godt i gang med at lære at gå i skole. Herligt med 
endnu en dejlig flok unger. 

Tina Kammer  
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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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   BYFEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vi har fastsat datoerne for dette års udgave af Barrit & Omegns Byfest. 

 
Sæt allerede nu et kæmpe stort, festligt og farverigt X i kalenderen 

 
 

Torsdag d. 27. august, fredag d. 28. august og lørdag d. 29. august 
 
 
Vi har naturligvis igen i år rykket mange af arrangementerne ind i hallen i BKI.  
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris, ros eller noget godt på hjerte, kan 
udvalget for Barrit & Omegns Byfest altid kontaktes på byfest@barritgif.dk 
eller kontakt os på Facebook på vores side ”Barrit Byfest”. 
 
Vi glæder os til at præsentere det endelig program for jer i næste blad og kom-
me med løbende opdateringer på Facebook og på Barrit GIF’s hjemmeside 
www.barritgif.dk! 
 
Med festlig hilsen 
 Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 

  

Snullik’s DataBellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager



24



25

25 
 

Bil-orienteringsløb under byfesten 
 
Når vi nu har fejret 5-årsjubilæum som arrangør af bil-orienteringsløb under 
byfesten, kan man vel kalde det en tradition? Vi holder i hvert fald fast ved 
traditionen! 
 
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienter-
ingsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante steder 
gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og 
samarbejde.  
 
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og 
posternes opgaver er planlagt over et tema – sidste år var det sognenes skoler. 
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver 
til alle mellem 6 og 80 år. Samarbejde mellem generationer og køn har tidligere 
år vist sig at være en vigtig egenskab ved de vindende hold. 
 
Tilmelding og start: 
 

Fredag d. 28. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret 
 
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved 
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). 
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25 
kr. pr. bil. 
 
Efterlysning: Arkivet mangler stadig billeder/fotografier af f.eks.: 

Gamle skolebilleder: Elever, lærere og bygninger fra de sidste 200 år! 
Gamle billeder af forretningslivet i Barrit f.eks.: 

Helga Stenhøjs hjem og forretning på Barrit Langgade 183 
Barrithule Købmandsforretning, Barrit Langgade 96 
- men også alle de andre. 

 
Hvis nogen skulle ligge inde med sådanne billeder, vil vi meget gerne låne dem 
til kopiering/affotografering. Henvendelse til Karsten Bjerreskov, tlf. 22995597 
e-mail: karsten@bjerreskov.com . 
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En alletiders badmintonsæson for ungdom er afsluttet 
 
 
Lørdag d. 28. marts afsluttede vi badmintonsæsonen for Barrit GIF’s 
ungdomsspillere med klubmesterskab og afslutningshygge. Dagen startede med 
afvikling af klubmesterskabet, og efter 35 spændende kampe og ikke mindst 
masser af hygge på sidelinjen kunne følgende kalde sig klubmestre for sæsonen 
2014/15: 
 
 
U9, drenge: Emil B. Iversen 
U13, piger: Ida L. Pedersen 
U15, piger: Laura M. Nielsen 
U15, drenge: Jacob D. Christensen 
U17, drenge: Simon Elkrog 
U17, piger: Emilie S. Hansen 
 
 
Da selve klubmesterskabet var afviklet, blev der hygget med mad i cafeteriet, 
og sæsonens klubmestre modtog diplomer, præmier og holdkammeraternes 
klapsalver. Ligeledes blev ”Årets holdkammerat”, ”Årets fighter” og ”Årets 
udvikling” kåret på henholdsvis det ”lille” og det ”store” hold: 
 

 
Årets holdkammerat: Selma Mai 
Årets holdkammerat: Line J. Larsen 
Årets fighter: Emil B. Iversen 
Årets fighter: Esben Pedersen 
Årets udvikling: Malthe Paaske 
Årets udvikling: Johanne T. Nissen 

 
 
Dagen var afslutningen på en rigtig god sæson, hvor 38 motiverede 
badmintonspillere hver tirsdag – og for nogles vedkommende også hver 
torsdag – har lyttet, kigget, øvet, kæmpet, grinet, råbt, grædt, svedt og øvet lidt 
mere for at forbedre deres færdigheder inden for badminton. Alle spillernes 
talenter og færdigheder er flittigt blevet brugt til sæsonens holdturnering, 
stævner og mesterskaber. 
 



28

28 
 

Traditionen tro bød badmintonsæsonenes sidste måneder på årets afsluttende 
mesterskaber, og her skal nogle spillere fremhæves. Ved 
kommunemesterskabet vendte nedenstående spillere hjem med medaljer: 
 
 
U11D, herredouble, sølvmedalje: William Thisvad 
U15D, damesingle, guldmedalje: Louise Bruun 
U15D, damesingle, sølvmedalje: Line J. Larsen 
U15D, damesingle, bronzemedalje: Johanne T. Nissen  
U15C, herredouble, sølvmedalje: Esben L. Pedersen 
 
 
Endelig kvalificerede Louise Bruun, Esben L. Pedersen og Stine M. Mikkelsen 
sig alle til landsmesterskabet, og det lykkedes Louise Bruun at vinde en flot 
bronzemedalje i U15D damesingle til selve landsmesterskabet. 
 
Tak til alle spillere og forældre for en rigtig god sæson – vi håber, at rigtig 
mange af jer fortsat har lyst til at spille badminton i den kommende sæson. 
 
 
Martin og Hanne 
 
 
 
Badmintontræner(e) søges 
 
Da vores badmintontrænere gennem de seneste år har valgt at stoppe, mangler 
vi en eller gerne flere trænere til vores ungdomsspillere, som er mellem 7-18 
år.  
 
Hvis det er noget for dig, og du har lyst til at være med til at give Barrit GIF’s 
ungdomsbadmintonspillere en masse gode oplevelser med badminton i den 
kommende sæson, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på 
tlf. 24 48 64 23. 
 
Vi håber på at høre fra dig! 
 
 
Badmintonafdelingen 
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Grundlovsmøde den 15.juni 2015 

  
  

Danmark dejligst 
 Over dette tema vil formanden for Grænseforeningen og medlem 

af folketinget, Mette Bock, holde foredrag på: 
Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Stouby, mandag 15. juni kl. 1900. 

 
Mette Bock (MF) vil i sit foredrag komme ind på, hvordan grundloven af 1849 
skabte håb og glæde i hele Danmark.  
Tabet af en stor del af Danmark i 1864 rystede landet - men betød samtidig 
udvikling af det samfund, vi kender i dag. Hvad udad tabes skal ind ad vindes!  
Danmark blev et land bygget på frivillighed, foreningsliv og fællesskab. 
Med grundloven af 1915, hvor også kvinderne fik stemmeret, blev der skabt 
nyt håb i en mørk krigstid. Og med genforeningen med dele af det tabte land i 
1920 genvandt vi troen på, at håb kan realiseres, når vi ikke giver op. Sorrig og 
glæde de vandre tilhobe!  
Foredraget er kommet i stand på opfordring fra folketinget, der har tilskyndet 
til, at 100 året for grundlovsændringen i 1915 skal markeres rundt i landet. 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Ældresagen i Hedensted Kommune, 
Grænseforeningen for Horsens og Omegn og Vrigsted Efterskole.  
 
Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. 
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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
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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 
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