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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 01.02.2016 
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 
 
Selv om vejrguderne åbenbart ikke kan blive helt enige, så er vi officielt på vej 
fra efterårsmånederne og ind i vintermånederne.  
 
Dette nummer er det sidste inden jul og der er derfor flere indlæg i bladet, der 
omhandler julebankospil, juletræsfest, julegudstjenester i kirken og meget 
mere. 
 
Vi bringer i dette blad anden del og afslutningen på Torben H. Hansens historie 
om sine oplevelser på den sidste del af turen til Paris. 
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget fredag d. 30. okto-
ber til ”En aften i en god sags tjeneste”. Et arrangement der var arrangeret af 
Tina Bruun i samarbejde med Cecilie Hother og hvor overskuddet gik til Dansk 
Epilepsiforening. Billedet er taget af pressefotograf Martin Ravn fra Horsens 
Folkeblad. Der er lavet et indlæg om arrangement længere inde i bladet.  
 
Det lille billede er taget på Forbruger og Bolig Messen i Horsens, der blev af- 
viklet i weekenden d. 7.-8. november og det viser Barrit Lokalråds stand. Der 
var livlig aktivitet på standen begge dage og Lokalrådet har lavet et indlæg om 
messen, som er længere inde i bladet. Billedet er taget af Jonas Johansen.  
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Mads Påske, som bland andet er 
nyudnævnt skoleleder på Øster Snede Skole. Den næste skribent af Den Posi-
tive Vinkel bliver Lotte Christensen, der sammen med hendes familie er flyttet 
til Barrit i løbet af sommeren.  
 
I dette nummer har vi lavet endnu en Soduko konkurrence til jer. Vinderen af 
konkurrencen kan glæde sig til et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød. I sidste 
nummer havde vi også en soduko konkurrence til jer. Vi modtog 14 rigtige be-
svarelser, som havde fundet frem til vinderordet: sognegård. Den heldige vin- 
der af et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagteren blev Hans Mikkelsen.   
 
Julen kommer stille og rolig snigende ind på os og søndag d. 13. december 
2015 afholder Barrit Gymnastik & Idrætsforening Juletræsfest i BKI. De har  
et indlæg længere inde i bladet. 
 
Dette er som nævnt det sidste nummer i 2015, vil vi derfor fra bestyrelsen 
gerne ønske alle vore læsere en glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår. Vi vender stærkt tilbage, når kalender skriver 2016. På gensyn! 
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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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Hej Barrit Pigeklubs skønne damer 
 

Årets sidste møde bliver onsdag den 2. december 2015 kl. 18.30 – 20.30 i BKI 
Centret𑐀𑐀 
 
Vi skal julehygge og...?? 
 
Glæder mig til at se jer.𑐀 
 
Kærlig hilsen Tina Bruun  
 
Ønsker du at være med i pigeklubben så send mig en SMS på 40 78 12 82 eller 
mød op den 2. december 𑐀𑐀 
 
Tina U. Bruun𑐀 

____________________________________________________________ 
 

En aften i en god sags tjeneste 
 
Herfra skal lyde en STOR tak for den flotte opbakning til arrangementet "En 
aften i en god sags tjeneste". 
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Tusind tak til Kristian Skovbo, Cecilie Hother Privat og Vibeke Knudsen for at 
stille op, tak til alle 110 gæster, tak til Hotel Juelsminde Strand, specielt til Rie 
og STOR tak til alle sponsorerne! 

 
 

 
 
 
Tak til Epilepsi Foreningen for jeres flotte støtte og engagement … og tak til 
Jørgen Forsingdal for hyggelig klaver musik og til Stormly for deltagelse og 
tak til de lokale udstiller.  
 
Tak til den lille garder på den røde løber og til mine nærmeste for stor støtte. 
  
Mange, mange tak! 
 
 
Kærlig hilsen  
 
Tina Uldum Bruun 
 

SPONSORER 
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 Barrit mejeri Inga Sørensen 

 Statoil Juelsminde Cecilie Hother 

 Anders Bircow Rema 1000 Juelsminde 

 Gustav Sydbank Juelsminde 

 VM dans v/Mads Vad  Jørgen Forsingdal  

 DAILY LAB V/Gitte Lykke Årstiderne 

 Rysz & Co RSM Teknik 

 Bøge smykkedesign Hansen/Nissen 

 Hotel Juelsminde Strand LOTTES Horsens 

 Kristian Skovbo Cafe Gran 

 Vibeke Knudsen ODD K. Juelsminde  

 Belle kunst Beautyspace v/Anette Poulsen 

 Dranella GAIA Jewels 

 Culture/Fru F Forever 

 Michael Haahr PhotoCare Horsens 

 Superbrugen Juelsminde 

 

   

Mange tak for hjælpen 
 



77 
 

  

 Barrit mejeri Inga Sørensen 

 Statoil Juelsminde Cecilie Hother 

 Anders Bircow Rema 1000 Juelsminde 

 Gustav Sydbank Juelsminde 

 VM dans v/Mads Vad  Jørgen Forsingdal  

 DAILY LAB V/Gitte Lykke Årstiderne 

 Rysz & Co RSM Teknik 

 Bøge smykkedesign Hansen/Nissen 

 Hotel Juelsminde Strand LOTTES Horsens 

 Kristian Skovbo Cafe Gran 

 Vibeke Knudsen ODD K. Juelsminde  

 Belle kunst Beautyspace v/Anette Poulsen 

 Dranella GAIA Jewels 

 Culture/Fru F Forever 

 Michael Haahr PhotoCare Horsens 

 Superbrugen Juelsminde 

 

   

Mange tak for hjælpen 
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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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Barritskovby Skole 
Barrit Langgade 133-135, Barritskovby, 7150 Barrit. (Matr.nr. 46e, Barrit By) 
 
Skolehistorie Barritskovby Skole: 
Barritskovby Skole figurerer første gang i indberetninger fra 1836; men der har 
sandsynligvis været skole i Barritskovby før dette år – måske mange år før. 
Skolen lå formentlig på nuværende adresse Barrit Langgade 133-135. Der kom 
”den nye” skole i hvert fald til at ligge, da pladsen midt i 1880-erne blev for 
trang og bygningerne for dårlige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1886 fik Barritskovby Skole nye grundmurede bygninger med skolestue og 
lejlighed til læreren. Året efter blev der ansat en 2.-lærer, der dog også var 2. 
lærer i Breth Skole. ”Den stråtækte Barritskovby Skole” havde skolegård, hvor 
det nuværende Barrit Langgade 135 er placeret. 
Der blev bygget ny førstelærerbolig ved Barritskovby Skole i 1920, hvor 
skolebygningen også blev moderniseret/nybygget. Det var faktisk en kort 
levetid for et skolebyggeri. Den nye bygning blev opført i mursten og med 
tegltag - et gedigent byggeri, som fremstår stort set uforandret i dag (2014) på 
Barrit Langgade 133. 
Barritskovby Skole blev nedlagt i 1956, hvor børnene blev samlet i den 
nyopførte Barrit Centralskole i Over Barrit. 
 
Enelærere og 1.-lærere ved Barritskovby Skole: 
1838-1874: Enelærer C. Jaster.  

Efter flere af hans elevers beretninger var han en meget dygtig, men streng 
lærer. Man så sjældent smil om hans læber, og tampen sad ham løst i 
hånden. 

 
Barritskovby Skole, ca. 1910. 
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1874-1900: Enelærer/1.-lærer Henrik. Kr. Gydesen. Han blev ansat som 
enelærer; men efter nybygningen i 1887, hvor der også ansattes en 2.-
lærer, blev han udnævnt til 1.-lærer.  

Han var en meget virksom og interesseret mand og skaffede sig – særlig 
ved sine talrige sygebesøg i og udenfor sit distrikt – mange venner. Han 
døde 1900 af et hjerteslag, 58 år gammel, og ligger begravet på Barrit 
Kirkegård. 

1900-1908: 1. lærer Christen Pedersen Christensen. Han var uddannet fra 
Jelling Seminarium 1895 og kom efter et par ansættelser til Barritskovby 
Skole. Han fik navneforandring til Christen Sand i 1903, og rejste 1908 
til stillingen som 1.-lærer i Gammelby Skole, Stouby Sogn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1908-1951: 1. lærer og organist Therkel Nielsen. Han var gårdmandssøn fra 

Sejet og uddannet fra Gedved Seminarium. Han havde 3 ansættelser, 
sidst som enelærer i Glattrup Skole ved Rårup, før han kom til 
Barritskovby Skole. Efter sin afgang, som lærer, fortsatte han som vikar 
– også i adskillige år i Barrit Centralskole, der blev opført i 1956. 

1951-1956: 1. lærer Ejnar P.M. Diedrichsen. Han var uddannet fra Tønder 
Seminarium 1945. Efter 4-5 ansættelser kom han til Barritskovby Skole, 
hvor han var ansat til skolen lukkede i 1956, og eleverne overførtes til 
den nye centralskole i Over Barrit. 

2.-lærere ved Barritskovby Skole: 
Der var et stort gennemtræk af 2. lærere i Barritskovby Skole. Ikke fordi de 
eller forholdene var dårlige, men fordi 2.-lærerembeddet ikke var økonomisk 
attraktivt. I 1903 blev der ansat en lærer, der holdt ved; men hun blev også 
anerkendt som ”rigtig lærerinde” og fik dermed også højere løn. 
1903-1941: Forskolelæreinde/lærerinde A. Kirstine Hebbelstrup. 

 
Barritskovby Skole, ca. 1930. 
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Efter A.K. Hebbelstrups afgang blev det igen meget svært at fastholde 2.-
lærere i Barritskovby Skole. Det kan der have været mange årsager til, men 12 
lærere på 15 år er mange. 1. lærer Diedrichsen forsøgte på et tidspunkt at lave 
en liste; men det fremgår, at han var usikker på rækkefølge og årstal. En 
kortere periode var skolen helt uden 2.-lærer, så børnenes timetal blev nedsat. 
Skolerengøring blev fra 28/6 1918 varetaget af fru Signe Jensen. 
 
 
 
 
 
 
 
T.v.: Leg i skolegården i Barritskovby Skole, 1950. T.h.: Barritskovby Skoles 
Lille Klasse på udflugt til Munkebjerg, her på sejltur fra Vejlefjordcenteret, 
1950. 
 
 

Juleklip i Barrit børnehus for alle der har lyst  
 

Kom og vær med til en eftermiddag med juleklip, julehygge og meget mere i 
Barrit børnehus. 

Fredag den 27.11.15 vil der være julehygge i Barrit børnehus, 
Barrit Langgade 47 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 og laver 
dekorationer. 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 Barrit børnehus 
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Snullik’s DataBellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager

Ring til Nybolig Hornsyld på 7568 7655 og Nybolig Juelsminde på 7569 4515

Lad Nybolig i Hornsyld eller
Juelsminde klare dit boligsalg.
Går du med salgstanker, så tag fat på
os. Så kigger vi gerne forbi og laver en
gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Her kan du høre om dine muligheder,
og vi kan høre om dine ønsker og tan-
ker i forbindelse med salget.
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Flytter troen bjerge?..eller flytter ”bjergene i vores liv” ved troen?? 

  
  ”Det billede vi hele vort liv har haft af Gud, viser sig måske ikke at være 
holdbart.  For vi tror jo, at han sørger for, at det går os godt, at 
retfærdigheden sker fyldest, og at tingene har en mening.  Men når ulykken 
sker, ser det hele måske anderledes ud, og hvor er så hjælpen?”  
 

Foredrag i Barrit kirkehus torsdag d. 11. februar kl. 19.00 med 
sygehuspræst ved Aalborg universitetshospital Ruth Østergård Poulsen 

 
 
Ruth Østergaard Poulsen har 
været sygehuspræst i 16 år.  På 
sygehuset møder hun mennesker 
i alvorlig krise og har derfor en 
solid erfaring med, hvad der 
typisk sker med vi menneskers 
tro, når ulykken rammer.  
 Hun underviser på 
pastoralseminariet i Aarhus, har 
skrevet bøger om emnet og er 
kendt som en dygtig formidler og 
en engageret fortæller. 
 
   
- En aften om vigtige spørgsmål, der berører mange af os på et tidspunkt i 
livet. 
 

                                                                             Alle er meget velkomne 
Barrit og Vrigsted menighedsråd 
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Fredagsklubben arrangerer 
 

 
I BKI Centeret 

 
Søndag d. 7. februar 2016  
       Kl. 14.00 – 16.00 

 
Priser: Voksne kr. 30,- (Tøndeslagning, kaffe og 1. fastelavnsbolle) 

         Børn kr. 30,-     (Tøndeslagning, saft og 1 fastelavnsbolle) 
 
 
 
 

 
HUSK at komme udklædt, også gerne de voksne! 

 
 
Tilmelding til Rikke Hermansen 
rch30@hotmail.com eller 26602416 
 
Senest d. 4. februar 2016 
 
Skriv gerne alder på børnene 
 
"HUSK" der er fastelavnsgudstjeneste inden fastelavn, se opslag andet sted i bladet… 
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Vrigstedhus afholder julebanko 
STEVNSVEJ 15 – VRIGSTED 

 

TORSDAG DEN 3. DECEMBER 
KL. 19.00 

 

MANGE GODE GEVINSTER 
ÆNDER - RØDVIN 

KØBMANDSPAKKER  OSV. 
 

Alle er velkomne! 
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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 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

 

17 
 

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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December og januar i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 29. november klokken 10-16 
Workshop i kirkehuset 
 
Søndag den 29. november klokken 16.30 
Adventsgudstjeneste i Barrit Kirke med forudgående workshop 
 
Søndag den 6. december klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Onsdag den 9. december klokken 19.00 
Julekoncert i Barrit Kirke med Ole Jørgensen og kirkernes kor 
 
Søndag den 13. december klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
 
Søndag den 20. december klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 24. december 
Klokken 11.00: Familie-gudstjeneste i Barrit Kirke 
Klokken 13.00: Gudstjeneste i Barrit Kirke. Ungdomskoret medvirker 
Klokken 14.30: Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
Klokken 16.00: Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Fredag den 25. december klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 27. december klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende suppe i Kirkehuset 
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Torsdag den 31. december 
Klokken 14.30: Gudstjeneste i Barrit Kirke  
Klokken 16.00: Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Tirsdag den 5. januar klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 10. januar klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
 
Torsdag den 14. januar klokken 17.00 
Familiegudstjeneste i Barrit Kirke. Efterfølgende spisning i BKI. 
 
Søndag den 17. januar klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 24. januar klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 31. januar klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 7. februar klokken 13.00 
Fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke.  
 
Tirsdag den 9. februar klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Torsdag den 11. februar klokken 19.00 
Foredrag med hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen i Kirkehuset 
 
Søndag den 14. februar klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 



20

20 
 

 
Kor-workshop med julesange 1. søndag i advent. 

 

Søndag den 29. november er der kor-workshop i Barrit Kirkehus kl. 10-16 
med efterfølgende gudstjeneste kl. 16.30 i Barrit Kirke med Rikke Mai, hvor vi 
skal medvirke og synge det, vi har lært i løbet af dagen. 

Vi skal synge jule- og adventssange i enkle flerstemmige arrangementer, som 
alle kan være med på. Der vil både være kendte og nye sange, sange på dansk 
og sange på engelsk, rytmiske sange og klassikerne - og det kræver ingen 
særlige forudsætninger at være med. Du skal bare have lyst til at synge 
sammen med os andre og være indstillet på at komme i julestemning! 

Kirken står for frokost og kaffe/kage undervejs i løbet af dagen. Arrangementet 
er gratis, og alle er velkomne! 

Tilmelding til Kristian Enevoldsen senest d. 23. november. 
(k.enevoldsen@pc.dk eller 2095 2096) 

 

Julekoncert - med Ole Jørgensen i Barrit Kirke den 9. december 

Onsdag den 9. december kl. 19 får vi i Barrit Kirke besøg af sangeren Ole 
Jørgensen, der sammen med kirkens voksen- 
og ungdomskor vil synge julen ind.  

Kom til en stemningsfuld aften med dejlig 
musik og julestemningsgaranti for hele 
familien!  

Alle er selvfølgelig velkomne, og der er fri 
entré.  
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Stillegudstjeneste – den 20. december og den 17. januar 

Vi holder stillegudstjeneste den 20. december (Barrit) og den 17. januar 
(Vrigsted) klokken 19.00 og har fokus på stilhed, musik og rum til eftertanke. 

Alle er velkomne. 

 

 

 

Familiegudstjeneste med fællesspisning torsdag den 14. 
januar 

Vi mødes i Barrit Kirke klokken 17.00 til en kort 
gudstjeneste og spiser efterfølgende (ca. 17.30) sammen i 

BKI.  

Kom og vær med! 

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste for børn i Barrit Kirke  
søndag den 7. februar marts kl. 13.00 

 
Klæd dig ud og kom og vær med til fastelavnsgudstjeneste i 

Barrit Kirke søndag den 7. februar klokken 13.00. 
 

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i BKI. 
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Adventsaften 
I 

Vrigstedhus 

 

Torsdag den 10. dec. kl 19:00 
 
Sognepræst Rikke Mai fortæller om advent og vi 
synger adventssalmer. 

 
Der serveres gløgg og æbleskiver, og du 
kan lave din egen juledekoration.  
Vi har ler og gran, du medbringer lys og 
pynt efter eget ønske. 
20,- kr. for gløgg og æbleskiver, og 20,- kr. for ler og gran. 
 
Tilmelding senest mandag den 7. dec. til 

 
Hans Ole Pallesen 29 45 60 39 hansole.pallesen@gmail.com  
Kaj Poulsen 30 66 50 57 kop@mailpostbox.dk 
 
 
På gensyn 
Vrigsted Bylaug 
Oldermanden 
   
 



24



25

25 
 

 

 

FOR HELE FAMILIEN 

SØNDAG D. 13. DECEMBER 2015 KL. 14.30-17.00 

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/te/saftevand og 

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

 

Tilmelding skal ske senest d. 9. december til julemanden på 
julemanden@barritgif.dk eller tlf. 24 48 64 23 med info om hvor mange 
voksne og børn, der ønskes tilmeldt. Betaling sker ved indgangen – vi 

modtager kun kontanter. 
 

Barrit GIF, 
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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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Mit ”Tour de France” – fortsat fra sidste nummer 
 
Venlo – Namur 
 
Den femte etape var en af de etaper, som vi havde set frem til med en blanding 
af forventningens glæde og en smule betænkelighed. Etapen var ”kun” på 170 
km, men den bød til gengæld på en lang stejl nedkørsel til byen Amay. På vej 
hen til den så det bogstavelig talt ud som om vejen pludselig forsvandt…  
 
Men den bød også på en ganske særlig opkørsel, som vi alle havde set frem til, 
som var med på turen for første gang sidste år. Det er naturligvis Mur de Huy 
og den har også været en del af flere store cykel løb, blandt andet Tour de 
France’s 3. etape i år.  
 
Mur de Huy er officielt beregnet til at være 1300 meter lang med en gennem-
snitlig stigning på omkring 9,8%, omtrent halvvejs på ”muren” ligger et enkelt 
sving, hvor den maksimale stigningsprocent når op på hele 26. 
 
Jeg kom ikke op som den første, jeg kom ikke op uden at holde en pause, jeg 
kom ikke op i fornem stil, men jeg kom op!  
 
Turen startede fladt i Holland, men ændrede sig da vi kom ind i Belgien, hvor 
vi mødte et noget mere bakket landskab. Vores tur mindede en hel del om en 
tur med Rutschebanen i Tivoli, hele tiden op ad bakke og ned ad bakke og med 
cirka samme topfart på godt 50 km/t.  
 
Det var en lang dag på cyklen, men det foregik heldigvis i solskin og i tempe-
raturer mellem 20 og 30 grader med svag vind. 
 
Namur – Chateau Thierry  
 
Den sjette etape er konge etapen på turen, da den byder på ikke mindre end 230 
km i et meget bakket terræn. Ligesom dagen før gik ruten gennem mange små 
landsbyer i Belgien, hvor husene lå helt ud til vejen og hvor vejene hele tiden 
snoede sig gennem landskabet. Som nævnt var det i bakket terræn og i løbet af 
de 230 km kørte vi 2500 højdemeter. Der var blandt andet en stigning, der er 
3,7 km lang allerede efter ca. 20 km kørsel. 
 
Vi startede i overskyet vejr, men det ændrede sig heldigvis ret hurtigt til solskin 
og temperaturen lå mellem 15 og 25 grader. 
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Selv om det var turens længste etape og jeg havde frygtet, at det ville blive en 
meget lang og hård dag, så blev jeg heldigvis positivt overrasket. Hele feltet 
kørte fantastisk hele dagen og der var god stemning og højt humør (det var der 
heldigvis det mest af tiden alle dage) hele dagen og vi kørte etapen med 25 
km/t i gennemsnit på trods af rutens karakter. Da vi kom i mål, fik vi en ”kon-
gelig” modtagelse af hele service teamet og alle fik udleveret en kongekrone. 
Vi var mange, der havde en klump i halsen, da vi kom i mål den dag. 
 
Chateau Thierry – Paris  
 
Det er turens sidste og korteste etape på bare 104 km. Den første halvdel fort- 
satte i samme terræn, som vi kørte dagen før, så der skulle arbejdes fra starten. 
Den sidste halvdel var meget flad, men til gengæld tog den os igennem ikke 
mindre end 104 lyskryds, inden vi nåede ind til Champs-Élysées og endelig til 
Concorde Pladsen.  
 
Det var en særdeles spændende tur ind gennem Paris i den travle eftermiddags 
trafik… Normalt kørte vi to og to, men for at fylde mindst muligt kørte vi det 
sidste stykke tre og tre ved siden af hinanden. Vi havde på forhånd aftalt, at 
hvis vores GPS bil kørte over i et lyskryds, så skulle vi alle følge efter, også 
selv om lyset skriftede til rødt. Som nævnt skulle vi igennem 104 lyskryds, så 
vi var nødt til at holde samling på feltet og vi kørte over for mange røde lys på 
den sidste del at turen. 
 
Men da vi nåede ind til hjertet af Paris og tog den ventede tur ned og op ad 
Champs-Élysées, var det igen med masser af følelser og en klump i halsen.   
Der stod rigtig mange danskere langs turen, men det var også mange udenland-
ske turister, især kinesere, som klappede, heppede og ikke mindst tog masser af 
billeder af hele feltet. Da vi nåede op til Concorde Pladsen, stod der masser af 
familie, venner og sponsorer og tog imod os, det var meget følelsesladet. 
 
Om aftenen holdt vi en stor galla middag på en restaurant i Paris, hvor holdet, 
service teamet og alle omkring holdet deltog sammen med flere af rytternes 
familie medlemmer og flere sponsorer. Så der blev festet hele aftenen og en 
god del af natten…  
 
Jeg var så heldig, at jeg havde fødselsdag den dag, vi ankom til Paris. Det blev 
en helt igennem enestående fødselsdag, hvor jeg blev fejret med fødselsdags 
sang flere gange, masser af lykønskninger og beskeder hjemmefra Danmark, 
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masser af oplevelser og indtryk, da vi kom i mål i Paris. Det er en fødselsdag, 
som jeg nok aldrig glemmer. 
 
Lørdagen kunne vi tilbringe på egen hånd i Paris’ gader og søndag skulle vi se 
den store afslutning på Tour de France, da feltet kom til Paris. Desværre reg-
nede det det meste af dagen, så det blev knap så festlig en dag, som det kunne 
være blevet. Men det var på trods af vejret en stor oplevelse, både at se det 
kæmpe optog, der kommer forud for feltet, men selvfølgelig også at se hele 
feltet drøne forbi på de mange omgange. De kører umiddelbart med en lidt 
højere gennemsnitsfart end vi gjorde… 
 
Søndag aften gik turen hjem til Danmark i bus, en tur på cirka 17 timer. Det var 
en af de hårdeste ”etaper” på hele turen. Min krop var godt og grundig smadret, 
da vi ankom til Horsens mandag først på eftermiddagen.  
 
Efter vores tur til Paris har vi heldigvis stadig holdt kontakten på holdet. Dels 
til cykel træning en gang om ugen i en længere periode efter vores hjemkomst. 
Dels til en billede aften, hvor vi bl.a. skulle gennemse de cirka 3.500 billeder, 
som vores fotograf havde udvalgt ud af de cirka 17.000 billeder, som han hav-
de taget i løbet af turen. Sidst men ikke mindst til en aften, hvor overskuddet 
fra turen, som blev på 150.000,00 kr., skulle uddeles til 12 heldige ansøgere. 
 
Barrit Gymnastik & Idrætsforening var en af ansøgerne. De modtog en check 
på 12.000,00 kr., selv om en af forudsætningerne for at modtage et beløb er, at 
foreningen skal ligge i Horsens Kommune. Pengene skal bruges til anlæggelse 
af multibane(rne) bag Barrithus.  
 
Der har været rigtig meget omtale af hele projektet, både før, under og efter 
vores tur og interessen var været rekord stor for næste års tur. Det har betydet, 
at Team Best of Horsens 2016 holdet kommer til at bestå af ikke mindre end 60 
ryttere og et endnu større service team end i år. 
 
Der er mulighed for at læse mere om projektet, både om turen i år og om næste 
år tur og alle rytterne på www.teambestofhorsens.dk.  
 
Alt i alt har det været en kæmpe oplevelse fysisk, psykisk og socialt.  
 

Torben H. Hansen  . 
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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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Barrit-Vrigsted Seniores Bankospil 2015 
 
 
  Søndag den 8. november afholdte Barrit-Vrigsted Seniores det årlige bankospil  

i Sognegården. Der var mødt ca. 100 personer op for at deltage i spillet. Hele  
eftermiddagen var der en god stemning, snakken gik lystigt i pausen, hvor der  
var mulighed for at købe drikkevarer. Mange gik hjem med en eller flere af de  
fine sponsorgaver, som byens og omegnens virksomheder og handlende vel- 
villigt havde stillet til rådighed. 
 
Vi siger alle – både deltagere og sponsorer – tak for opbakningen, som er med  
til, at vi kan holde andre arrangementer for seniorerne. 

 
Barrit Vrigsted Seniorer 

  
Vore sponsorer til Bankospillet var: 
 
Min Købmand, Bråskov  Eslund Husreparation 
Hornsyld Slagter   Barrit Autocenter 
Vin med Smag   Honningmanden, Barrithule 
XL-Byg, Juelsminde  Statoil 
Husqvarna, Skov og Havecenter Friis Optik 
Odd K    Sydbank, Juelsminde 
Juelsminde Boghandel  Nybolig, Juelsminde 
EDC Juelsminde   Barrit Murerforretning 
Haco    Anders Pedersens Maskinfabrik 
Down Under Frisør, Juelsminde Barrit Mejeri 
Aarstiderne   Thile Frisørsalon 
Spar, Hornsyld   Linipavilionen 
Foddamerne, Juelsminde  Salon Louise 
Blomsteriet   Hornsyld Købmandsgaard 
Marianne Dickmeier, Frisør  Superbrugsen, Juelsminde 
Hauløkke Planteskole  Hotel Juelsminde Strand  
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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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Den Positive Vinkel 
 
 
Godt 200 lokale folk samlet til borgermøde i august, det var en rigtig god op-
levelse. Da vi i initiativgruppen lavede oplægget, havde vi ikke i vores vildeste 
fantasi drømt om, at der ville være så stor en opbakning.  
 
Det gjorde jo som sådan ikke, at vi kom tættere på en lokal indkøbsmulighed, 
men der blev givet et stærkt mandat til det videre arbejde.  
 
Lige nu afventer vi et møde med de kommunale folk, der kan hjælpe os med at 
klæde projektet yderligere på. I arbejdsgruppen har vi besluttet, at vi i første 
omgang vil gå efter et lokalcenter ved Vejlevej og tæt knyttet til byens omdrej-
ningspunkt ved skole, børnehave og fritids-aktiviteter. Med et lokalcenter vil 
der være mulighed for, at en eventuel dagligvareforretning kan suppleres med 
en anden lille butik, frisør, tankstation eller andet.  
 
Vi oplever en god opbakning fra kommunen og jeg tænker, at det er en af styr-
kerne ved at bo i Hedensted Kommune: Der er fokus på udviklingspotentialet i 
de små landsbysamfund. 
 
Da jeg gik fra borgermødet, var jeg egentlig allermest fyldt positivt op af af-
slutningen på mødet, hvor der blev fortalt om mange af alle de tiltag, der er i 
byen. At høre om alle de tilbud, idéer og projekter, der er gang i, giver mig 
troen på, at vi sammen kan rigtig meget. 
 
Sammen med skolen, børnehaven og idrætsforeningen er vi godt undervejs i en 
proces for at skaffe midler til et multibaneanlæg med blandt andet kunstgræs, 
scene og beachbane. Vi har fundet godt ¾ af den samlede finansiering og 
mangler på nuværende tidspunkt ca. 200.000,- kr. Vi håber på, at de sidste 
midler er fundet, når vi går ind i foråret, så hele projektet kan realiseres og stå 
klar til sommer. 
 
Kombineret med de øvrige projekter, der er sat i værk, er der en god mulighed 
for, at vi vil se en landsby i fortsat udvikling. Det kommer ikke af sig selv, men 
for mig at se er det vigtigt at tro på det. 
 
Mads Paaske    
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 B D  Å K N S S T A 

E R O R H N O L Ø 

A C E Ø Y M R R L 

S J M O N P R A N 

Q V H J Y E P I E 

U S G A O B N M M 

Æ A I Å T L A K X 

N R B Y V M E Ø I 

A N T B K D M D E 

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

i sudoku’en. Bogstaverne danner vinderordet, som du indsender til 
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Bjerre Kød, 

blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i næste 
nummer. 
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer 
 
I det kommende år vil vi prøve nye aktiviteter og vi håber naturligvis på op-
bakning til dem. 
 
Forårets aktiviteter er nu på plads og planen er som følger: 
 
Torsdag d. 14 og torsdag d. 28. januar kl. 14-16 vil der være seniordans i 
gymnastiksalen i BKI. Seniordans er helt specielt godt for ældre mennesker, 
for man behøver ikke at have nogen partner. Så derfor mød op og få et par 
gode dage med lidt anderledes motion. Viser det sig at være en succes, kan vi 
måske tage det op permanent. 
 
Torsdag d. 11. februar kl. 14-16 i BKI vil TriStar komme og underholde med 
musik fra giro 413. TriStar er tre ældre damer, som spiller harmonika. De 
medbringer sanghæfter, så vi kan få lejlighed til at synge de velkendte sange. 
 
Onsdag d. 16. marts kl. 14 holder vi den årlige generalforsamling og den 
foreløbige dagsorden er som anført i vedtægterne. 
 
Vi havde en tøjdemonstration med tøjsalg i efteråret. Det var en succes, så 
derfor har vi igen inviteret Damernes Butik til at komme og vise deres 
kollektion. Det bliver torsdag d. 14. april kl. 14. 
 
Endelig er datoen for forårsturen fastlagt. Det bliver onsdag d 25. maj. Hvor 
turen går hen, er endnu ikke bestemt. 
 
Men reserver allerede nu de nævnte datoer. 
 
 
    Med venlig hilsen 
     

Bestyrelsen 
    Barrit-Vrigsted Seniorer 
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Barrit på Forbruger og Bolig Messen 

Barrit by var udstiller på messen i Horsens i weekenden d. 7.-8. november. 

 

 

 

 

 

 

Vi havde en rigtig god dialog med dem, der kom og besøgte vores stand på 
messen. Det var rigtig positive tilbagemeldinger, som vi fik. Folk blev over-
rasket over de fordelagtige priser, vi har på byggegrunde og alt det, vi har  
gang i i vores dejlige by. Vi havde en konkurrence med tip en 12’er og der blev 
trukket 2 vindere hver dag. Gevinsterne var ting fra vores lokale erhvervs folk 
og det var noget, som folk kunne lide. Så vi føler, at vi fik reklameret rigtig 
godt for Barrit By og vores erhvervsliv. Der kom også en artikel i Horsens 
Folkeblad om vores stand, hvor de skrev meget positivt om Barrit.  
 

 

 

 

 

 

 

Barrit Lokalråd 
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Lige lidt nyt fra Green Team 
 

Torsdag den 22/10 og fredag den 23/10 påtog vi os opgaven at fælde 12 store 
birketræer ved Barrit skole. Det krævede en professionel skovarbej-der. 
Mendet har vi desværre ikke i teamet. Så jeg kontaktede Henning, en af 
forældrene fra min søns klasse. Han har alt det nødvendige sikkerheds-mæssige 
udstyr, som man skal have på og erfaringen. Han var med på opgaven med det 
samme.  
 

Så jeg vil gerne på vegne af Green Team sige ham tusind tak for hjælpen. 
  

Alle grenene er blevet til flis og kørt i Kirkeskoven, som belægning ned til 
bålhytten. Træet er kørt ned til Bruno. Der skal det kløves og derefter kan alle 
benytte det i Kirkeskoven.  
 

 
 

Der skal også lyde en kæmpe tak til jer som deltog og hjalp med fældning og 
oprydning. Og ikke mindst en stor tak til Bruno for hans store hjælp, tovholder 
på projektet og lån af traktor og vogn. 
 
Tak til Hedensted Kommune for mad/drikke til de sultne folk, lavet af 
centerlederen i BKI. Jeg vil også meget gerne takke alle jer som vil og  
har støttet op omkring Green Team i Barrit. Så skulle der være nogle der-ude 
som også kunne tænke jer, at være med til at holde byen pæn og ren. 
 
Så kontakt Bruno tlf.: 26871532 eller Michael tlf.: 41152820. 
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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 
Jan Christensen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Rikke Hermansen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
BKI Cafeteriet 
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 
22 42 29 60 
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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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 fem 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


