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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 09.11.2015 
UDKOMMER UGE 48 

Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80 
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181 tlf. 22 95 66 96 
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11  tlf. 20 87 38 58 
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151  tlf. 25 27 73 33 
Kasserer:  Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde  tlf. 75 69 14 18 
*************************************************************** 
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni, 
august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag 
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 
sogne. 
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk  
Opsætning: A4  - Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 
1,5 cm. Skrift: Times new roman – str. 16. – Eller pr. post til et af best. 
medlemmerne. 
*************************************************************** 

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 

*************************************************************** 
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET: 

www.bvnyt.dk 
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Side 3 
 
Så gik der endnu en sommer… Efteråret byder på mange ting, dagene bliver 
kortere og temperaturene er lavere. Efteråret byder også på smukke og 
skiftende farver i naturen. 
 
Mens resten af redaktionen holdt sommerferie, tog en af vores bestyrelsesmed- 
lemmer på en lidt alternativ form for aktiv sommerferie. Torben H. Hansen har 
skrevet en historie om sine oplevelser og vi bringer første del i dette nummer. 
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget lørdag d. 29. august 
i forbindelse med Barrit & Omegns Byfest. Billedet er taget i liften på pladsen 
og viser fronten af det store optog, som tog turen op gennem byen og endte på 
Barrit Stadion. Vejrguderne viste sig fra sin pæne side det meste af tiden, så der 
var mange med i optoget og mange mennesker, der fulgte med optoget op til 
byfesten og det store gratis morgenbord. Billedet er taget af Torben H. Hansen. 
 
Det lille billede er taget af Bruno Nielsen. Billedet er taget foran, en de mange 
blomsterklummer med flag, som vi har stående i byen. Skiltene er blevet ud- 
skiftet, så de nu igen fremstår pæne. Der er lavet et indlæg af Bruno Nielsen 
om projektet længere inde i bladet. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Lene Tingleff, der er medlem af 
Byrådet og formand for Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune. Vi har 
lavet en aftale med Mads Påske, som er tilflytter til Barrit og nyudnævnt 
skoleleder på Øster Snede Skole, han vil gerne være den næste skribent af Den 
Positive Vinkel. 
 
Vi har nu i flere numre ikke haft en konkurrence med i bladet, men det har vi 
denne gang. Vi har givet genvalg til vores populære Soduko konkurrence, som 
kan findes længere inde i bladet. Vinderen af konkurrencen kan glæde sig til et 
gavekort til Hornsyld Slagter på 200,00 kr.  
 
Dette er en ganske særlig udgave af Barrit Vrigsted Nyt. Dette nummer bliver 
nemlig trykt i ca. 1000 eksemplarer mere end normalt og kommer med på den 
store Forbruger og Bolig Messe i Horsens i november, hvor Lokalrådet vil 
være til stede. De har også lavet et indlæg om messen, som kan findes lidt 
længere inde i bladet. 

Annonceside 
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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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Møde Barrit på Boligmessen i Horsens 
Lokalrådet er blevet enig om, at Barrit By skal være udstiller på forbruger og 
boligmessen i Horsens 7.-8. november. Med på messen vil der være 
udstillingsmaterialer fra vores lokale firmaer. Vi er på messen for, at reklamere 
for vores dejlige by og for, forhåbentligt, at få flere børnefamilier til byen. 
Samt for at reklamere for alle de arbejdspladser der er i vores lille by 

Vi har 200 fribilletter til indgangen til messen. 

Billetterne ligger ved Helle i BKI Centret fra Uge 43. der kan man bare komme 
og få det antal som man har brug for.  

Vi syntes, at I skulle komme og bakke os op derude.   

 
Med venlig hilsen 
Barrit Lokalråd 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ny Centerleder i Barrit Kultur og Idrætscenter 

Jeg hedder Helle og bor i Smidskær sammen med min mand Kim og vores 2 
piger på 18 og 14 år. Jeg har tidligere været med i fredagsklubben her i Barrit, 
samt været træner for springhold for børn fra 0. til 6. kl.  
Selvom jeg har en baggrund indenfor kontor kan jeg også lide at bruge mine 
hænder til praktisk arbejde og det får jeg rigelig mulighed for her i BKI.  
Jeg ønsker at være en aktiv del af lokalsamfundet og mener at BKI er med til at 
skabe rammerne for sammenholdet i byen og området. 
Jeg holder reception fredag d. 23. oktober 2015 kl. 15.00 – 17.00. 
Det vil glæde mig at se jer. 

Helle P 
  



6

6 
 

 



7

7 
 

 

 

 

Generalforsamling 

Barrit Gymnastik- og Idrætsforening 

Onsdag den 28. oktober 2015 i BKI kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent 
2.  Beretning fra bestyrelsen og aktivitetsudvalg 
3.  Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
4.  Indkomne forslag 
5.a valg af formand (nuværende genopstiller) og sekretær  
     (Nuværende genopstiller) 
5b. valg af suppleanter 
5c. valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen efter  
     indstilling fra de forskellige udvalg 
5d. valg af revisor og revisorsuppleant 
6. Eventuelt. 

 

Indkomne forslag skal sendes til formanden enten pr. brev eller på mail. 
 
 
Adressen er: 
 
Jørgen Mikkelsen  
Bakkesvinget 11 
7150 Barrit.  
Mail: jm@barritgif.dk 
 
Senest d. 16. oktober 2014. 
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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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Højskoleaften 
 
 

Kom til foredrag med Peter Sandholt, som vandt tredjeplads ved Race Across 
America i august 2015, verdens sejeste cykelløb for ultracyklister. 

Peter er til daglig gymnasielærer i Vejle og er ultracyklist. Peter vil fortælle om 
Race Across America 2015. 

Den ultimative udfordring, Race Across America. 4800 km og ca. 50.000 
højdemeter skal køres på under 12 dage for at gennemføre. 

 

 
 

Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 19.00 

Pris 50 kr. 

Kaffe og kage 

på 

 
Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby 
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  BYFEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi vil fra byfest udvalget gerne sige tak for i år.  
 
Vi var meget glade for den store opbakning i løbet af dagene, det var rart at se 
så mange mennesker på stadion og i hallen til de forskellige aktiviteter. Selv 
solen var for en gangs skyld en flittig gæst. 
 
Desværre var opbakningen til festen lørdag aften meget begrænset og det har 
påvirket os så meget, at vi i skrivende stund overvejer, om vi skal afholde 
Barrit & Omegns Byfest 2016 eller ej.  
 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest har fastsat datoen for næste halfest 

 
LØRDAG D. 5. MARTS 2016 

 
 

Der kommer nærmere info i de kommende numre af BV-Nyt, men sæt allerede 
nu et stort X i kalenderen og inviter alle I kender. 
 
 

Uden opbakning fra byen 
og omegnen kan vi få svært ved at gennemføre den! 
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Sponsorliste for 
Barrit & Omegns Byfest 2015 

 
Den Jyske Sparekasse  Juelsminde VVS 
HK Olie A/S Hornsyld VVS 
Sydbank Breth Entreprenørforretning ApS 
Barrit Autocenter Anders Pedersen Maskinfabrik 
Barrit Murerforretning Vognmandsforretning Jørgen List A/S 
Utofts Entreprenørforretning ApS Barrit Industrilakering 
Uni-tech Barrit Mejeri 
HACO A/S Imerco, Horsens 
Tømrermester Erik Skov Fadølsbutikken 
Vrigsted Breth Maskinstation Festgården I/S – 76 90 66 00 
Juelsminde Produkt Juelsminde Hallernes Cafeteria 
Mobil Byg v/Jørgen Fisker Eslund Husreparation  
Hornsyld-Barrit El PhotoCare 
Vin Med Smag Dansk Camping Interiør 
ROTOVENT A/S Lykke og Lykke 
Ingvar Bi Maskinstation Barrit Børnehus 
Vognmand Søren Rasmussen & Søn Super Brugsen, Juelsminde 
Hornsyld Bilcenter Frisør Down Under 
XL Byg, Juelsminde Odd K 
Barrit Jagtforening Check Point 
Husqvarna, Juelsminde   Spar, Hornsyld 
Hornsyld Slagter Frisør Kørup 
Hyrup Tømmerforretning Statoil, Juelsminde 
Klinik for Fodterapi, Juelsminde Cool Kids & Teens  
Intersport, Juelsminde Barrit Kultur & Idrætscenter 
Blomsteriet, Juelsminde Laasby A/S 
Spar, Stouby Bowl ’n Fun, Horsens 
Dagli Brugsen, Hornsyld Zurf Bar 
Rysz, Horsens Salon Louise 
Bjerre Kød Inspiration, Horsens 
Horsens Lift Friis Optik, Horsens 
Hyundai, Vejle Bjerre Kro  
 

Støt vores sponsorer – de støtter os ! 
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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.



13

13 
 

Den positive vinkel 
 

Den positive vinkel skal denne gang handle om liv i landsbyen. Vi oplever i 
disse år en massiv vandring fra land til by. Selv om det østjyske område er et 
vækstområde, ser vi alligevel rigeligt mange ”til salg-skilte”. Desværre også i 
Barrit. Det giver anledning til bekymring, for vi vil jo alle gerne have liv og 
aktivitet - og lys i alle vinduer.   

Der tales om ”udkantsdanmark”, og man tænker på, om det er blevet et udtryk 
for ”Danmark uden for København”. Vi hører forsker Jørgen Møller fra 
Aalborg Universitet sige, at mange landsbyer er i farezonen. Skal de bare dø, 
skal hele Danmark overhovedet beboes, spørger han.  

Lad os nu ikke gå i selvsving med det negative. Vi skal understøtte gode 
kræfter, være aktive og minde os selv om alt det positive, der kan nævnes: 

Barrit har virksomheder, både store og små, hvoraf flere lige nu vækster og 
skaber nye arbejdspladser. Et godt grundlag for bosætning. 

Barrit har gode tilbud, når det gælder børnepasning, skole og fritid.  

Barrit har ildsjæle, der arbejder inden for foreningsliv, sport, kultur og meget 
andet, som er med til at skabe sammenhold og fællesskab. 

Barrit arbejder ihærdigt på at få en dagligvarebutik, som måske er på vej.  

Barrit er omgivet af skøn natur med både skov og strand tæt på. 

Barrits har en central beliggenhed, man kan hurtigt komme til Horsens, Vejle 
og Aarhus samt til Billund og Hamborg - og videre ud i hele verden. 

Barrit har udfordringer lige som mange andre landsbyer, ja. Men Barrit har 
samtidig super gode kort på hånden, når det gælder om at have en aktiv by med 
liv og glade mennesker, der lever det gode liv på landet. Et vigtigt og stærkt 
kort er det lokale engagement, som kan få ting til at ske. 

 
Lene Tingleff 
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Inden døres træningstider 

Fodbold vinter 2015 

Hal Dag Tider Årgang Træner 
Barrit Mandag Kl. 16-17 U5-6 Sabine Dahm 

Henriette Friis 
Barrit Mandag Kl. 17-18 U8 Sabine Dahm 

Mathias Nielsen 
Tobias Mikkelsen 

Stouby Onsdag Kl. 17-18 U10-11 Jens Erik Iversen 
Carsten Christiansen 

Stouby Onsdag Kl. 16-17 U12-13 Jens Pedersen 
 

Kampfordeler 
Sascha Mikkelsen 
20681833   
 
 
 

Badminton 
 
 

 
Badminton sæsonen er startet. 
Vi har endnu ledige baner, så har du lyst til at spille, skal du straks tilmelde 
dig. 
 
Kontakt Ingrid Pedersen på tlf. 75691096 eller send en mail på 
post@fmrevision.dk  
 
Venlig hilsen 
Ingrid Pedersen 
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Fredagsklubben arrangerer  
 

NET -AFTEN 
Fredag den 27. november ´15 

Fra 18.00 til 24.00 
 

Fra 3. klasse og opefter 
 

Pris 50 kr. inkl. aftensmad, vand, frugt og grønt 
 

Sted: Mødelokalet i BKI 
 

 
Tilmelding til Rikke Hermansen tlf. 26602416  

eller mail rch30@hotmail.com 
 

 
        

Medbring selv PC og udstyr, vi sørger for internet. 
Cafeen er åben for salg af slik og sodavand 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
SÆT ET STORT KRYDS 
i kalenderen d. 30. oktober. 

Der afholdes det velgørende arrangement med bl.a. Cecilie Hother på Hotel 
Juelsminde Strand med underholdning, gode gevinster og ikke mindst håbet 

om at indsamle penge til epilepsi foreningen ...  
Hold øje med pressen for det endelige program ...  

Spørgsmål, donationer m.m. kan rettes til Tina Bruun 40 78 12 82. 
 

OBS: 
Gennemføres med minimum 10 tilmeldte og der er plads til max.30 personer 
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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. 
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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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Oktober og november i Barrit og Vrigsted 
Sogne 
 
Søndag den 11. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke ved Rikke Mai 
 
Søndag den 18. oktober klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Christian Schiang 
 
Mandag den 19. oktober klokken 19.30 
Højskolesang i Kirkehuset 
 
Onsdag den 21. oktober klokken 19.00 
Foredrag med Per Stig Møller i Stouby Multihus 
 
Søndag den 25. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med saxofonist 
 
Tirsdag den 27. oktober klokken 19.00 
Orienteringsmøde om sammenlægning af menighedsråd i Vrigstedhus 
 
Søndag den 1. november klokken 10.30 
Alle Helgens gudstjeneste i Barrit Kirke. Koret medvirker 
 
Tirsdag den 3. november klokken 19.00 
Foredrag med Henrik Kruse i Kirkehuset 
 
Onsdag den 4. november klokken 17.00 
Børnegudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende spisning i BKI. Børnekoret 
medvirker 
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Søndag den 8. november klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 15. november klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 19. november klokken 18.00 
Spisning for enlige i kirkehuset 
 
Søndag den 22. november klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke. Ungdomskoret medvirker. 
 
Tirsdag den 24. november klokken 19.30 
Højskolesang i Kirkehuset 
 
Søndag den 29. november klokken 10-16 
Workshop i kirkehuset 
 
Søndag den 29. november klokken 16.30 
Adventsgudstjeneste i Barrit Kirke med forudgående workshop 
 
 
 
Menighedsrådsmøder: 

Barrit: Tirsdag den 20. oktober klokken 17.00 i Kirkehuset 
             Torsdag den 26. november klokken 17.00 i Kirkehuset. Fra 19.30 er 

der offentligt regnskabs- budgetmøde. 
 
Vrigsted: Tirsdag den 24. november klokken 9.00 i Kirkehuset 
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 Nye konfirmander 

Velkommen til 18 nye konfirmander – alle skal konfirmeres i Barrit Kirke 
søndag den 1. maj klokken 10.30 

 
 

Højskolesangaftener i Barrit Kirkehus 

I løbet af efteråret inviterer Barrit og Vrigsted Kirker til højskolesang i 
kirkehuset.  

Der bliver tre aftener: Tirsdag d. 29. 
september, mandag d. 19. oktober, tirsdag d. 
24. november - alle dage kl. 19.30. Ved 
klaveret er Kristian Enevoldsen, der også vil 
fortælle lidt om de sange, vi synger.  Undervejs 
er der naturligvis kaffe. 

Vi har netop købt den nye højskolesangbog, og glæder os til at gå på opdagelse 
i den. Alle er velkomne! 

 

Højskolesangaftener i Barrit Kirkehus

I løbet af efteråret inviterer Barrit og Vrigsted Kirker til højskolesang i 
kirkehuset. 

Der bliver tre aftener: Tirsdag d. 29. september, 
mandag d. 19. oktober, tirsdag d. 24. november - 
alle dage kl. 19.30. Ved klaveret er Kristian Enevold-
sen, der også vil fortælle lidt om de sange, vi synger.  
Undervejs er der naturligvis kaffe.

Vi har netop købt den nye højskolesangbog, og glæder os til at gå på opdagelse 
i den. Alle er velkomne!
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Onsdag den 21. oktober klokken 19.00 i Stouby Multihus 

 

Per Stig Møller kommer til Stouby Multihus onsdag den 21. oktober klokken 
19.00 med foredraget: ”Kaj Munk – digter, præst og urostifter” 

Foredraget er gratis. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, te, sodavand 
og kage. 

Arrangementet er arrangeret i samarbejde mellem følgende sogne:                                   
Barrit og Vrigsted – As, Klakring og Juelsminde –Nebsager, Bjerre og 

Stenderup – Stouby og Hornum 

 
 

Alle Helgens Dag den 1. november – fælles gudstjeneste for Barrit og 
Vrigsted sogne i Barrit Kirke klokken 10.30 

 
Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene 

på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt og der tændes lys. 
 

Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til 
Gud for dem han har givet os at dele livet med og for den 

glæde de har givet os. 
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet 
et familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid. 

 
Kirkernes kor medvirker ved gudstjenesten. 
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Familiegudstjeneste med fællesspisning onsdag den 4. november 

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

Kom og vær med! 

 

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) 
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Mand på rejse… 

 
 

På opdagelse i mandens psyke… 
... om mænds måder at håndtere kriser. 

”Viser den moderne mand følelser? Hvorfor klapper han i? Er vi stadig 
Venus og Mars? Hvordan kommunikerer man med en neandertaler?”  

 
Foredrag med Henrik Kruse i Barrit kirkehus. 

 tirsdag d. 3. november kl. 19.00 
 

Henrik Kruse er teolog og familieterapeut. Han har arbejdet 
10 år som præst. De seneste 13 år har han været leder af 
Kræftens Bekæmpelses rådgivning ”Hejmdal” i Århus. 

 Henrik har taget initiativ til en mentor-ordning og et 
netværkstilbud til mænd med kræft. 

 

Foredraget handler om den moderne mands adfærd og vilkår. Fremme i 
rampelyset fører mænd sig frem med en forudsigelig og unuanceret 
maskulinitet. Når man kommer tættere på, har mænd masser af følelser og 
alvorlige overvejelser.  

Alvorlige aspekter krydret med små fortællinger og meget humor. 

Foredraget er gratis. Kaffe: 20,- 

Så kom, og tag gerne kæresten, konen/manden eller naboen med . 

Alle er velkomne. 
 

Barrit og Vrigsted menighedsråd. 
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Nyt fra menighedsrådet i Barrit 

  Som mange nok har bemærket, har vi været i gang med en renovering af 
parkeringspladsen. Den nye overflade er belagt med grus som er limet ned i en 
asfalt, og derfor kommer til at ligge helt fast. Hen på efteråret kommer der nye 
markeringer af p-båsene, men indtil da, må vi altså leve med, at der kan blive 
lidt kaos på p-pladsen ved de større arrangementer. 
 
  Der er også for kort tid siden etableret automatisk ringning ved kirken. Så 
hvis nogen har bemærket de ændrede ringetider er det altså derfor. Der er nu 
ringning kl. 07 og 18 i sommerhalvåret og kl. 08 og 17 i vinterhalvåret.  
 
 Kirkehuset bliver flittigt brugt til konfirmander, minikonfirmander, kirkekaffe 
og som øvelokale for de tre kor. I løbet af efteråret vil der også komme til at 
foregå andre ting; Kristian vil invitere til sangaftener, og vi vil invitere til en 
række inspirerende foredrag: 
 
 Allerede d. 21. okt. er vi med i et fællesarrangement i Stouby Multihus med 
Per Stig Møller, og d. 3. nov. kommer Henrik Kruse til Barrit (se indlæggene 
andetsteds i bladet). I februar 2016 får vi besøg af Ruth Østergård Poulsen, 
som er hospitalspræst og en levende og dygtig fortæller. I maj skal vi have en 
aften om og med pilgrimsvandring ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Til 
september kommer læge Ole Hartling og debatterer det etiske dilemma ved 
aktiv dødshjælp. Og endelig til november kommer journalist Charlotte Rørth 
og fortæller om en uventet oplevelse, som har gjort, at hun har skrevet en bog. 
 
 Vi har prøvet at finde en række foredrag, som vil være spændende og 
vedkommende, så vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme op i 
kirkehuset disse aftener (de annonceres løbende i BV-Nyt og på Barrit og 
Vrigsted kirkers hjemmeside). 
 
 Barrit kirkegård er en meget stor kirkegård i forhold til de antal gravsteder, der 
er brug for i fremtiden. Provstiet har bedt os overveje om kirkegården på sigt 
igen kan gøres mindre, men det har vi foreløbig ikke været interesseret i fra 
menighedsrådet. I stedet vil vi gerne plante nogle flere træer på de grønne 
områder, så det vil få karakter af små lunde mellem gravstederne. 
 

 Barrit menighedsråd/ Flemming Thomsen 
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mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk 

Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com
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Per Stig Møller kommer til Stouby Multihus                       

onsdag den 21. okt. kl. 19.00                                                       
og fortæller om:                                                                          

”Kaj Munk – digter, præst og urostifter” 
Det er også titlen på bogen, som han har skrevet. Om bogen skriver 

anmelderne: 
"Per Stig Møller har med sin ihærdige indsats for at forstå Kaj Munk på sin 
samtids dæmoniske præmisser portrætteret modstandsbevægelsens åndelige 

bagmand og udstukket en norm for fremtidige Munk-studier." 

- Jyllands-Posten (5 ud af 6 stjerner) 

"Den nye udgave er ikke den ultimative eller definitive Kaj Munk-fremstilling. 
Sådan en kan aldrig findes. Men det er den mest omfattende og indsigtsfulde til 

dato. [...] 
Er Munks liv og værk noget særligt, så er Per Stig Møllers det også. Per Stig 
Møller har et stort både politisk og litteraturvidenskabeligt forfatterskab bag 

sig, og samtidig har han i mange år været toppolitiker og en af dansk 
demokratis mest kapable udenrigsministre. Hvis jeg havde en hat, ville jeg tage 

den af for ham." 
- Claes Kastholm Hansen, Berlingske (6 ud af 6 stjerner) 

I pausen er der mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og kage. 

Dette er et fællesarrangement af følgende sogne:                                   
Barrit og Vrigsted – As, Klakring og Juelsminde –Nebsager, Bjerre og 

Stenderup – Stouby og Hornum 
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Vrigsted Menighedsråd 
 

Skal vi have to eller et menighedsråd ? 
 

Tirsdag d. 27/10 2015 kl 19.00 i Vrigstedhus, afholder Vrigsted Menighedsråd 
orienteringsmøde angående en eventuel sammenlægning af Vrigsted og Barrit 

Menighedsråd. 
 

Alle medlemmer af folkekirken i Vrigsted sogn inviteres til denne aften. 
Beslutningen vedrørende sammenlægningen, vil blive truffet samme aften ved 

afstemning. 
 

Vel mødt! 
 

Vrigsted Menighedsråd. 
_______________________________________________________________ 

 
Ny cykelklub i Barrit 

 
I starten af august var der nogle stykker, som synes at det var en god ide at 
starte en ny cykelklub for racercykler op. Det har resulteret i, at der lige nu er 
5-6 stykker, der samles og cykler sammen.  
 
Tidligere har de kørt hver onsdag, men på grund af årstiden har de ændret den 
ugentlige træningsdag til søndag kl. 10. De mødes ved Barrit Hus og 
planlægger ruten ud fra ønsker og evner hos de fremmødte. De har dog en 
regel, som de ikke går på kompromis med, de kører ud sammen og de kører 
hjem sammen og de kører ikke stærkere, end alle kan følge med. 
 
Interesserede er velkomne, det er blot at møde op. Hvis der er spørgsmål, kan I 
kontakte Lindy Jacobsen på 40591692 og Allan Andersen på 60690286. 
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Barrit PIGEKLUB  

var søndag d 20. september på tur i det 
Sønderjyske.  

Vi spiste frokost hos Britta på Slotsgaden i flotte 
rammer, i et hus, bevaret original  

fra 1840... derefter på guidet tur til bla. 
Schackenborg slotsplads... 

 

 

Tak for en dejlig dag, piger.. Kh Tina Bruun Barrit PIGEKLUB 2013 

 

 
Så er de nye skilte sat op 

Vi siger tak til følgende sponsorere: Hedensted Kommune som gav halvdelen 
af trykket. JUAL A/S Juelsminde som gav alu plader. Ove Hald malede dem 
og Klakring Autolak lagde maling til. Private sponsorere som var Flemming og 

Ingrid Møller Pedersen, 
Brian og Bente Toftebjerg, 
Mikael og Pia Jakobsen, 
Johan og Betina Hald 
Hansen, Jens Peter og Jane 
Hald Hansen, Sine Sommer 
og Janus Hald Hansen. 

Jeg synes, det er dejligt med 
sådan opbakning, så kan 
meget lade sig gøre her i 
Barrit  

Med venlig hilsen Bruno 
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PETANQUE på Vrigstedhus 
 
 
Så kom vi i gang med at spille petanque på Vrigstedhus. Der var stillet os i 
udsigt, at banen skulle have fået et ”face lift”; men det var kun blevet til, at de 
visne blade var revet af og de værste knolde og huller var jævnet. Og sådan 
klarer vi os igennem resten af året, blev vi enige om. 
 
Vi vil vente med at lægget et nyt lag 
stenmel på til foråret, når vi tager hul på 
en ny sæson. 
 
Der var en god stemning mellem de to 
hold; der var de naturlige opmuntrende 
tilråb til holdkammeraterne, og de ligeså 
naturlige kammeratlige drilske bemærk-
ninger til spillerne på det modsatte hold. 
 
 

 
Pointtavlerne / scorebrædderne, som er en 
gave fra Axel Kjær Nielsen (tidl. oldermand i 
Bylauget) kom i brug og viste, at der i første 
halvleg var nogen/en lille forskel. 
 
Anden halvleg blev meget jævnbyrdig, men 
endte med en sejr til det røde hold. 
  
Der venter en revanche, når vi mødes igen til 
en dyst  
              søndag den 11. oktober. kl 14:00 
 
 
 
 

 
Petanque-gruppen 
Vrigsted lokalråd 
fmd. Carsten Schiller 
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Mit ”Tour de France”  
af Torben H. Hansen 

 
I efteråret 2014 tog jeg en beslutning, som har haft stor betydning for mig helt 
frem til juli måned i år. Jeg meldte mig til Team Best of Horsens’ tur fra Hor-
sens til Paris i 2015. Det er et støtteprojekt, hvor rytterne skal finde sponsor 
penge for at deltage og overskuddet efterfølgende går til børn og unge i Hor-
sens og opland. Det er en cykeltur på i alt 1230 km, som er delt op i 7 etaper, 
som går fra Danmark, til Tyskland, Holland, Belgien og til sidst Frankrig. 
 
Det var en stor personlig udfordring og sådan en udfordring kræver selvfølge-
lig en del forberedelse. Jeg har regnet lidt på, hvor meget jeg egentlig har 
trænet siden starten af december. Det er blevet til ca. 20 timers spinning og ca. 
3150 km på landevejene. 
 
Jeg var jo ikke den eneste, der havde tilmeldt mig turen. Feltet bestod udover 
os 39 ryttere af en GPS bil, som altid kørte foran feltet og viste vej. En presse 
bil, hvor vores fotograf og Jørn Simmenæs, som er manden bag holdet, sad i. 
En varevogn, som blandt andet transporterede vores baggage og den blev kørt 
af vores to massører. En stationcar, som vores service team kørte i. En lastbil, 
som primært indeholdt meget af det mad og de drikkevarer, som vi skulle nyde 
i pauserne. 
 
Horsens - Flensborg 
 
Lørdag d. 18. juli kom dagen, som vi alle havde ventet på i meget lang tid…  
 
Der var en helt fantastisk stemning, da ca. 300 personer var samlet til en let 
gang morgenmad på Horsens Ny Teater, det var både familie, venner og spon-
sorer. Bagefter var det tid til den store officielle holdpræsentation på torvet for-
an teatret, hvor endnu flere stod og ventede. Så det var med gåsehud, men et 
kæmpe smil på læben, at jeg rullede ud af hovedindgangen og ned ad rampen 
til mine holdkammerater.  
 
Efter præsentationen kørte vi med politi eskorte ud af Horsens og satte kursen 
sydpå mod Flensborg. Det var en relativ flad etape, kun med et par store stig-
ninger bl.a. Kolding bakken i Vejle, på 142 km, men desværre var der kraftig 
sidevind og modvind. Vores gennemsnitsfart blev derfor kun på 24 km/t. Det 
var den eneste dag, hvor jeg var meget tæt på et alvorligt styrt, da jeg ikke lige 
var opmærksom i forbindelse med en nedbremsning længere fremme i feltet. 
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Vores service team leverede (ligesom de kom til at gøre på resten af turen) 
forplejning i verdensklasse. Vi blev indlogeret på et fedt hotel i Flensborg, hvor 
der bl.a. var både pool og spabad.  
 
I løbet af eftermiddagen fik jeg smerter i mit venstre knæ, vores trænere og 
massører mente, at det var en overbelastningsskade. Så jeg fik massage om 
aftenen for løsne musklerne i låret, hvilket helt sikkert hjalp. 
 
Flensborg – Bremervörde 
 
Den anden etape var på 192 km, hvor af de 5 km godt nok foregik på en båd. 
Men det var ny personlig rekord, da det var den længste distance, jeg havde 
kørt på cykel (den rekord blev dog forbedret yderligere et par gange i løbet af 
ugen).  
 
Det var en ganske flad etape, men det var kun omkring 12-15 grader, da vi star-
tede og i løbet af formiddagen fik vi 2 timer med regnvejr. Efter vores middags 
pause var jeg så kold og frøs så meget, at jeg rystede over hele kroppen. Hel-
digvis var en af vores trænere hurtig til at hjælpe mig i form af et par hurtige 
spurter nede bag feltet, som satte gang i pulsen og fik varmen tilbage i kroppen.  
Men alt i alt var det en super god dag med en super god stemning i feltet og 
vores gennemsnits fart lå på 28 km/t. For første gang var jeg helt oppe i front 
og køre, hvor jeg ”trak” feltet i en times tid. 
 
Vi sejlede 2 gange, først over Kielerkanalen og senere over Elben. En af de 
andre ryttere havde fødselsdag og hans familie havde sørget for kagemand til 
hele holdet til vores eftermiddags pause, det var lige, hvad vi alle trængte til. 
 
Jeg havde desværre smerter i knæet, så jeg fik massage igen om aftenen.  
 
Bremervörde – Meppen 
 
Da vi trillede ud på 3. etape, som var på 186 km, var det igen en ny personlig 
rekord, da det var første gang, at jeg har kørt så langt tre dage i træk (den 
rekord blev også bare bedre og bedre dag for dag). Vejret bød på tørvejr med 
en temperatur mellem 15 og 22 grader og kun svag vind. 
 
Men det jeg bedst husker etapen for var desværre, at jeg igen havde smerter i 
mit knæ. I forbindelse med vores tur ind igennem en lille tysk by, hvor der var 
en del vejarbejde, blev feltet splittet og vi havde flere små pauser, mens vi ven-



35

35 
 

tede på at få samling på feltet. Men de mange pauser og små korte ture på cyk-
len betød, at mit knæ blev koldt og jeg kørte den sidste time inden vores mid-
dagspause med konstant smerte i knæet. Heldigvis kørte vores massører altid 
bag feltet og jeg fik massage på låret i pausen. Da massagen fra de foregående 
dage ikke havde fjernet smerterne, forsøgte de sig med at tape mit knæ op. Det 
havde en helt utrolig stor effekt, så jeg kunne køre hele eftermiddagen, hvor jeg 
stort ikke mærkede noget til mit knæ. For at afhjælpe problemerne helt fik jeg 
efterfølgende behandling med strøm på og omkring knæet om aftenen.  
 
Så de sidste dage kørte jeg med tape på knæet. Det gjorde, at jeg ikke mærkede 
mere til smerter i knæet og jeg havde ikke brug for yderligere massage. 
 
Hotellet i Meppen var et super flot og moderne hotel og nok det bedste hotel, 
som vi boede på i løbet af ugen. 
 
Meppen – Venlo 
 
Efter nogle dage i Tyskland kørte vi til på etapen 206 km ind i Holland. Det vil 
sige, etapen kørte fra Tyskland ind i Holland, derefter tilbage til Tyskland og til 
sidst endelig ind i Holland. Det var en total flad etape, hvor en af de største 
stigninger var opkørslen til en bro over en motorvej.  
 
Temperaturen steg igen en lille smule, så vi kørte i solskin og mellem 20 og 23 
grader i en frisk vind.  
Desværre havde vi på denne etape 3 styrt i løbet af formiddagen, det første 
efter ganske få kilometer. Selv om et par af dem så voldsom ud, så var de hel-
digvis alle uden større skader på hverken personer eller cykler. Men det gav en 
lidt speciel usikker stemning i feltet. Det blev tilsyneladende glemt i løbet af 
vores middagspause og hele eftermiddagen kørte feltet rigtig godt og uden 
yderligere uheld. Hele etapen blev kørt med en gennemsnitsfart på 26 km/t. 
 
Etapen betød også, at vi var over halvvejs i Paris i forhold til de i alt 1230 km, 
som vi skulle køre i alt. 
 
Vores service team havde planlagt lidt ekstra underholdning til os om aftenen i 
form af nogle konkurrencer, hvor de ville udfordre nogle af os ryttere. Jeg blev 
valgt til et par af konkurrencerne og vandt dem naturligvis sammen min mak-
ker, så vi havde efterfølgende håne retten i forhold til service teamet. 
 
Fortsættes i næste nummer…….. 
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Vores service team leverede (ligesom de kom til at gøre på resten af turen) 
forplejning i verdensklasse. Vi blev indlogeret på et fedt hotel i Flensborg, hvor 
der bl.a. var både pool og spabad.  
 
I løbet af eftermiddagen fik jeg smerter i mit venstre knæ, vores trænere og 
massører mente, at det var en overbelastningsskade. Så jeg fik massage om 
aftenen for løsne musklerne i låret, hvilket helt sikkert hjalp. 
 
Flensborg – Bremervörde 
 
Den anden etape var på 192 km, hvor af de 5 km godt nok foregik på en båd. 
Men det var ny personlig rekord, da det var den længste distance, jeg havde 
kørt på cykel (den rekord blev dog forbedret yderligere et par gange i løbet af 
ugen).  
 
Det var en ganske flad etape, men det var kun omkring 12-15 grader, da vi star-
tede og i løbet af formiddagen fik vi 2 timer med regnvejr. Efter vores middags 
pause var jeg så kold og frøs så meget, at jeg rystede over hele kroppen. Hel-
digvis var en af vores trænere hurtig til at hjælpe mig i form af et par hurtige 
spurter nede bag feltet, som satte gang i pulsen og fik varmen tilbage i kroppen.  
Men alt i alt var det en super god dag med en super god stemning i feltet og 
vores gennemsnits fart lå på 28 km/t. For første gang var jeg helt oppe i front 
og køre, hvor jeg ”trak” feltet i en times tid. 
 
Vi sejlede 2 gange, først over Kielerkanalen og senere over Elben. En af de 
andre ryttere havde fødselsdag og hans familie havde sørget for kagemand til 
hele holdet til vores eftermiddags pause, det var lige, hvad vi alle trængte til. 
 
Jeg havde desværre smerter i knæet, så jeg fik massage igen om aftenen.  
 
Bremervörde – Meppen 
 
Da vi trillede ud på 3. etape, som var på 186 km, var det igen en ny personlig 
rekord, da det var første gang, at jeg har kørt så langt tre dage i træk (den 
rekord blev også bare bedre og bedre dag for dag). Vejret bød på tørvejr med 
en temperatur mellem 15 og 22 grader og kun svag vind. 
 
Men det jeg bedst husker etapen for var desværre, at jeg igen havde smerter i 
mit knæ. I forbindelse med vores tur ind igennem en lille tysk by, hvor der var 
en del vejarbejde, blev feltet splittet og vi havde flere små pauser, mens vi ven-
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Kommende klubaftener i Fredagsklubben i Barrit 

 

Kl. 18-20 for 0.kl. til 3.kl. 
Kl. 20-22 for 4.kl. til 8.kl. 

 
Indgang kr. 15,00 eller 3 turs/medlemskort til kr. 45,00, købes ved indgangen. 
Gæster er meget velkommen dog skal de være begyndt i skole. 
Slik og sodavand kan købes i Fredagsklubben og må ikke selv medbringes. 

 
4. september 2015 

  
Alm. Fredagsklub 

 
2. oktober 2015 

 
Alm. Fredagsklub 

 
6. november 2015 

 
Halloween for alle 
årgange kl. 18-21 

 
27. november 2015 

 
NET Aften for 4. kl. og op 

 
8. januar 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
5. februar 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
7. februar 2016 

 
FASTELAVN  

 
4. marts 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
1. april 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
13. maj 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
3. juni 2016 

 
Sommerfest for alle 
årgange kl. 18-21 

 

Vi ses i Fredagsklubben                     
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 B D  Å K N S S O A 

E R O Ø H N O L Ø 

G C E Ø Y M R R L 

S J T O N P R A N 

Q V H J Y E E I E 

U S G A R B N M M 

Æ A I Å T D A K X 

N R B Y V M E Ø S 

A U 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 vinder-ordet, som du indsender til 
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Hornsyld 

Slagter, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i 
næste nummer. 
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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 Cafeteria 
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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Din olieleverandør: 

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

Tlf.: 75 69 10 23


