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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 17.04.2017 
UDKOMMER UGE 18 

 
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. 30 13 25 17 
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 maj. 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 siger kalenderen igen marts måned og vi har officielt taget hul på foråret. 
Foråret er blandt andet ensbetydende med repræsentantskabsmøder og gene- 
ralforsamlinger i flere foreninger og der er derfor flere indkaldelser i dette blad.  
 
Vi har modtaget flere indlæg fra Hedensted Bibliotekerne med en oversigt over 
mange arrangementer, som de har arrangeret i den kommende tid. Det viser,  
at man kan bruge de mange biblioteker i kommunen til meget andet end kun  
at låne bøger… 
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget til Barrit GIF’s 
Gymnastikopvisning søndag d. 12. marts i hallen i BKI. Det var en opvisning 
med 10 hold på gulvet og rigtig mange tilskuere, på billedet er det Rope 
Skipping holdet. Der er lavet et indlæg i forbindelse med opvisningen, som kan 
findes inde i bladet. Billedet er taget af Torben H. Hansen.  
 
Det lille billede er et rigtigt stemningsbillede. Vi er jo heldigvis ”omringet” af 
smuk natur i form af både marker, skove og strande. Billedet er taget af Jonas 
Johansen. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Tom Thomsen, der blandt andet 
er frivillig i Fredagsklubben og var ”chef” graver i forbindelse med udgravning 
til multibanen. Vi har lavet en aftale med borgmester i Hedensted Kommune, 
Kirsten Terkilsen, som vil skrive Den Positive Vinkel til næste nummer.  
 
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og der-
med et gavekort på 200,00 kr., der er sponsoreret af Bjerre Kød, blev Palle og 
Bente Jensen fra Barrit. De blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rig-
tige besvarelser, som vi har modtaget. Vinderordet var: Anders And.  
 
Vi har i dette blad fundet en gammel kending frem fra arkivet, da vi har en 
konkurrence med et uskarpt billede, hvor vores fotograf har taget et billede af 
et vejskilt et eller andet sted i vores lokalområde. Vinderen kan ses frem til at 
modtage et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter. 
 
 

God fornøjelse! 
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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

Tlf. 75693600
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Lokalrådet  
for  

Barrit, Breth, Barritskov By, Barrithule, Over Barrit, Barrit Station og 
Staksrode afholder 

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 29. marts 2017 kl. 20.45 

I 

Barrit Kultur- og Idrætscenter 

 

Dagsorden: Valg af dirigent 

  Lokalrådets beretning 

  Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

  Behandling af indkomne forslag 

  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- På valg er: Jan Pedersen  
                    Jørgen Mikkelsen – modtager ikke valg 

- Valg af 2 suppleanter: 
- Valg af revisor: 
- Valg af revisorsuppleant 

Eventuelt 

 

Eventuelle forslag, skal fremsættes skriftligt og senest være formanden i hænde 
8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

   

Kontakt: Lokalrådets formand Peter Andersen, Bakkesvinget 10,   

7150 Barrit.  7150Barrit@gmail.com – tlf. 29458624. 

 Se meget mere om Den levende landsby på: 7150barrit.blogspot.dk 
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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 ......................

Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk
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Gymnastikopvisningen 2017 

Så har det i år igen været en fest, at være med til opvisningen. Det er hvert år 
spænende, at se hvad de forskellige hold kommer og viser frem. I år var der 
rigtig mange hold og det er kun dejligt at se.  
Jeg er mor til Astrid som var med på forældre/barn. De 3 trænerne på holdet, 
har klaret det fint med en flot bane og ungerne samt forældrene havde det sjovt, 
så det var LIGE ved vi helt glemte, at vi var til opvisning. 
Desværre kan de tre piger ikke fortsætte da de drager videre på efterskole. Så 
vi kommer til at mangle nogle nye trænere til næste sæson. 
Turbofræs er der fuld knald på, de løb rund med deres fine kostumer hvor de 
havde en tilhørende lup. De legede også fange. Jeg håber de havde det lige så 
sjovt som det så ud. Det var en ren fornøjelse at se dem 
Meget imponerende var det, at mixspring pigerne gik på line med hulahop 
ringe svingende om armene. Drengespring lavede vilde saltoer. Begge holdene 
havde nogle flotte serier som de udførte til UG.  
Astrid syntes at ropeskipping så sjovt ud. Vi blev enige om, hende og jeg, at 
det måtte være hende, når hun starter i 3 klasse. De piger er da bare lige lidt for 
vilde og de kommer hvert år og kan noget endnu vildere. 
Karate holdet er gode! I år var de ude i vilde kamp scener. Og de overrasker 
med en rigtig flot opvisning. Jeg er imponeret over hvor rolige de kommer ind 
og bare opfører deres øvelser til perfektion. 
Med to gæste hold den ene fra Hedensted og den anden fra Bråskov. Havde vi i 
år æren af aspirantholdet fra Hedensted. De var jo bare super seje og jeg håber 
de vil komme igen til næste år. 
Bråskovgaard efterskole var igen i år helt vilde og sikke en oplevelse at se 
dem. De er så mange, at vi bliver nød til at få folk til at rejse sig, ellers kan de 
ikke være der nå de optræder. Heldigvis gør tilskuerne det gerne med et smil. 
Jeg har i år haft mit eget hold med. Nemlig Powerhulahoop. Det har været den 
største oplevelse, at have dem med for første gang. De fik shake’d, fik svinget 
armene og rigtig vist, at vi også kan få sved på panden til engang hulahoop. 
Senior damerne havde en rigtig god opvisningen og de kunne rigtig få 
tilskuerne med på at klappe til tonerne af ’’VLTJ’’ med Tørfisk 
 
Astrid og jeg er klar på endnu en sæson på forældre/barn. Og glæder os til 
næste år hvor vi skal vise jer, hvad vi har lært til endnu en fantastisk 
gymnastikopvisning. Vi ses til næste år 
 
Mvh. Astrid og Janni 
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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 eller Nybolig Juelsminde på 7569 4515

Lad Nybolig i Hornsyld eller
Juelsminde klare dit boligsalg
Hvis du går med salgstanker, så lad os
hjælpe dig igennem alle faser. Vi kig-
ger gerne forbi til en gratis og uforplig-
tende salgsvurdering, hvor du kan hø-
re om mulighederne for et salg af
 

netop din bolig. Samtidig kan vi høre
lidt om dine ønsker for både salget
men også den fremtidige boligsituati-
on.
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Et udpluk af arrangementer på Hedensted 
Bibliotekerne 

 

Onsdag den 22. marts kl. 19 - 20.30 Tørring Bibliotek 

 Whisky på bordet. Morten Jørgensen fra Fary Lochan Destilleri i 
Farre fortæller om destilleriets og whiskyens historie. Derefter 
vil der være spørgsmål og smagsprøver  4-5 stk. af deres 
produkter. det er primært whisky, men der vil også være 

mulighed for at smage deres gin. Billetter á 100 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.  

  

Torsdag den 23. marts kl. 19 - 21 Hedensted 
Bibliotek Hvordan støtter du bedst dit barns læseudvikling? V. læsevejleder 
Kristina Kristensen, Læsekarrusellen. Har du nogensinde tænkt over, hvad det 
egentlig vil sige at læse? Mange bliver opmærksomme på, at læsning kan være 
en svær ”nød” at knække, når de sidder og skal hjælpe deres børn med at lære 
at læse. Så griber vi til det, vi selv kan huske, vi gjorde i skolen. Men hvad var 
det, der fik os til at forstå meningen bag de mange bogstaver? Mange forældre 
kender ikke svaret og gør alligevel deres bedste for at støtte børnene. Til 
foredraget fortæller jeg om, hvad læsning er, og at læsning langt fra kun er at 
sætte bogstaver sammen til ord, hvordan man som forældre bedst støtter sit 
barns læseudvikling, samt om hvordan vi skaber gode rammer for den daglige 
læsetræning. Billetter á 50 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.  
 

Fredag den 31. marts kl. 16 - 18 Juelsminde Bibliotek 
Spil Amok - for dig der går i 4. - 6. klasse Kom og hyg dig 
med brætspil og socialt samvær. Vi sørger for chips og 
sodavand, du sørger for spillegejst og godt humør. 
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk 

eller hos bibliotekets personale.  
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Lørdag den 1. april kl. 10 - 12 Hornsyld 
Bibliotek LaserGame v Lasertown.dk Grin, aktiv 
leg og masser af god energi er i højsædet, når 
Lasertown kommer ud og spille LaserGame med 
jer. I deles op i to hold og så gælder det bare om at 
give den max gas med list, snilde og 
hightechvåben. Det er helt ufarligt og gør ikke 

ondt. Arrangementet kræver min. 8 deltagere på 9 - 12 år. Billetter á 50 kr. 
kan købes via www.hedenstedbib.dk eller hos bibliotekets personale.  
 

Tirsdag den 4. april kl. 10 - 11 Hedensted, Juelsminde og 
Tørring Bibliotek IT-spørgetime Hvad enten du skal oprette en 
mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog, i kontakt med det 
offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp at 
hente. Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen 
tilmelding!  

 

Tirsdag den 4. april kl. 18 - 21 Juelsminde Bibliotek 
BrætspilsCafé for voksne Har du lyst til at spille spil og 
hygge sammen med andre voksne, så er dette helt 
sikkert noget for dig. Brætspil som Settlers, Pandemic, 
Dixit og en masse andre spil kan spilles, når Juelsminde 
Bibliotek i samarbejde med boghandler Nikolaj Buch 

byder indenfor til BrætspilsCafé. Vi er behjælpelige med regler. Eneste 
forudsætning er, at du har lyst til at spille. Uanset om du kommer med venner, 
familie eller alene, er du meget velkommen. Billetter á 40 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale. 
Billetprisen inkluderer pizza og sodavand.  
 

Lørdag den 8. april kl. 10.30 - 11.15 Juelsminde Bibliotek 
Som søstre vi dele v. Det Lille Verdensteater Børneteater i stort 
kropssprog, latter og små gib for de 4 - 10 årige. En 
medrivende og nærværende rabalderfarce, hvor vi gennem 
søstrene Alice og Nelly forstørrer de menneskelige relationer. 
Vi udstiller, hvordan vi er overfor hinanden, hvad vi tillader os 

og hvordan og hvornår vi siger fra. Det er gratis, men husk tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.  
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Torsdag den 20. april kl. 19 - 21 Hornsyld Bibliotek 
Børnehjemsdreng 1951 – 1961 v. Steff Ejlertsen Der er så 
mange beretninger om, hvor dårligt børnehjemsbørn er blevet 
behandlet gennem tiderne. Forfatter og foredragsholder Steff 
Ejlertsens historie er en anderledes positiv fortælling om 
kærlighed, sorger og glæder fra 10 års ophold på 
børnehjemmet Kildebjerget mellem Vejle og Juelsminde. 
Billetter á 50 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale.  
 

 

 

 

 

Forårs Vin og dejlig mad 
 Få inspiration til nye kombinationer af vin og 

mad. 
 Hør vinproducenten fortælle om druer, 

forædling og nye trends. 
 Smag ! 
Du er inviteret til vinsmagning  

torsdag den 6. april kl 19.00 i BKI 

Olivier Stintzi, Alsace, fortæller om ’de syv søstre’ 
mens vi smager på vinene og får noget dejlig mad.  
Tag et par venner med, det koster kun 150,- p. p. 

Tilmelding og betaling senest 1. april på mobil 41 89 26 70 
 

Bedste forårshilsner 
Lea Klausen 
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Den positive Vinkel 
 

Mit navn er Tom Thomsen, jeg bor på Barrit Langgade med konen Tina og 
vores 2 børn, Benjamin og Josefine på knap 8 og 6 år. Vi flyttede til Barrit-
gaard i 2005 efter et par år i Juelsminde og det var da heldigvis ligesom at 
komme hjem.  

Vi har begge trådt vores barnesko i Barrit, Tina er født og opvokset her og jeg 
kom hertil i 1984. 

Vi kom tilbage til byen i jagten på en nedlagt landejendom, så det var egentlig 
lidt en tilfældighed.  

Vi overtog ejendommen efter den havde stået tom og til salg gennem nogle år 
og optimistiske som vi var, forventede vi, at vi kunne renovere den på en 2-3 år 
eller deromkring. Vi fandt så lige så stille ud af, at der skal et nul mere på.  

Vi har erfaret, at det gælder om at være glad for det man når, i stedet for at 
ærgre sig over det man ikke når... 

Efter nogle lidt sløve år oplever jeg, at Barrit er blevet mere levende igen og 
der kommer/er kommet en hel del nye tiltag. Blandt andet ny børnehave, 
multibane, Barrit Univers og så bliver der revet nogle af de gamle huse, som 
alligevel ikke kan beboes, ned. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det kun er fordi 
husene bliver revet ned, at der ikke er helt så mange til salg, som der har været, 
men at der også bliver solgt nogen til at bo i. 

Der er altid en hjælpende hånd. Hvis man har brug for det, er hjælpen aldrig 
længere end et opkald væk. 

Mit håb for Barrit er, at udviklingen fortsætter og fælleskabet øges - for det er 
jo både sjovere og lettere at løfte i flok. 

Med venlig hilsen 

Tom 
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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 ......................
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SKROT!!! 
 

Husk du kan aflevere dine tomme dåser hos Bruno Nielsen på Vævergade 17. 
Han har en maskine som maser dåserne, så de ikke fylder meget. Pengene går 
til Green Team i Barrit. 
   

 

 

BV NYT har stadig en container stående hos Ib Mikkelsen på Barrit Langgade 
103, indkørsel ad Barrit Hulevej, containeren står op af hallen. Pengene går til 
Barrit Vrigsted Nyt. 
_______________________________________________________________ 

 
Frivillig indbetaling til Barrit Vrigsted Nyt 

 
Da det efterhånden er længe siden, at vi har bragt en opfordring til at lave 
frivillige indbetalinger til bladet, kommer den hermed.  
 
Selv om vores økonomi er blevet forbedret, så er der også mange udgifter. 
Vores ”succes” med mange sider i stort set alle blade betyder, at vores ud- 
gifter til trykning af vores blad er steget.  
 
Vi modtager alle bidrag, store som små med meget stor taknemlighed. Bidrag 
til bladet kan indbetales til: 
 
Den Jyske Sparekasse, reg.nr.: 8133 og kontonr.: 000 279 1285. 
 
 
                       Bestyrelsen for Barrit Vrigsted Nyt 
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v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld 

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk 

Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

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

Barritskovby Vandværk I/S

v/ Elvin Kristiansen

Tlf. 51 50 88 97

 
www.barritskovbyvandvaerk.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919

v/ Cathrine og Dennis Ladegaard - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk
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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 
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 
Tlf.: 2095 2096 
Kirkeværge: 
Kirsten Bjørke 
Høkervej 8, 7150 Barrit 
Tlf. 2081 2740 
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 
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 
Tlf.: 2095 2096 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 2945 6039 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før 
kl. 15.00. 
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Marts, april og maj i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 26. marts klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker 
 
Onsdag den 29. marts klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 30. marts klokken 19.30 
Koncert i Barrit Kirke med Allan Mortensen 
 
Søndag den 2. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Tirsdag den 4. april klokken 19.00 
Foredrag om islam og kristendom med migrantpræst Massoud Fouroosandeh 
 
Onsdag den 5. april klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 9. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Torsdag den 13. april klokken 19.00 
Skærtorsdags-gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Fredag den 14. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – der medvirker en ekstra musiker 
 
Søndag den 16. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Onsdag den 19. april klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
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Søndag den 23. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Onsdag den 26. april klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 27. april klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 30. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker. Guldkonfirmation 
 
Onsdag den 3. maj klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 7. maj klokken 10.30 
Konfirmation i Barrit Kirke 
 
Tirsdag den 9. maj klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Onsdag den 10. maj klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Fredag den 12. maj klokken 10.30 
Konfirmation i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 14. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
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Babysalmesang – opstart onsdag den 29. marts klokken 10.00 

Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 
synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at man kan have fornøjelsen 
af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver på ingen 
måde være en stjerne til at synge og man behøver heller ikke være vant til at gå 

i kirke – det handler om at være sammen med sit barn. 

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

Skriv til Rikke Mai på rm@km.dk eller 22 98 34 92 hvis I vil være med. 

 
Koncert i Barrit kirke med sangeren Allan Mortensen 

Torsdag den 30. marts kl 19.30 
 

Så slår vi dørene op til en musikalsk aften med Allan 
Mortensen, der er født og opvokset i Århus. Han har siden 
70´erne begået sig på den danske musikscene i utallige 
sammenhænge. Ikke mindst som Judas i musicalen Jesus 

Christ Superstar fra begyndelsen af 70erne. Allan har sunget stort set alle 
stilarter indenfor den rytmiske scene og er klar til at tage os med på en 
spændende og medrivende musikalsk rejse. 
Koncerten er gratis. 
 

Skærtorsdag (den 13. april) – Vrigsted Kirke klokken 19.00 
 

Aftenen før sin lidelse og død spiste Jesus påskemåltidet 
sammen med sine disciple, sådan som den jødiske 
tradition foreskriver det. Jesus afsluttede måltidet med at 
indstifte den kristne nadver. I år vil vi prøve at fejre 
skærtorsdag ved at sidde til bords i kirken og spise et 
symbolsk påskemåltid.  

Vi hører påskens fortællinger, synger, lytter til musik, spiser og slutter måltidet 
med at fejre nadver sammen. Vær med til en sanse-oplevelse, hvor 
gudstjenesten er et måltid og hvor påskemåltidet prædiker og bliver 
nadvergudstjeneste. 
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Guldkonfirmation 2017 søndag den 30. april klokken 10.30 i Barrit Kirke 

Traditionen tro inviteres guldkonfirmanderne til gudstjeneste i Barrit Kirke og 
efterfølgende kaffe i Kirkehuset. I år er det konfirmanderne fra 1967. 

Alle er naturligvis velkomne til gudstjenesten hvor også Barrit og Vrigsted 
kirkers voksenkor medvirker. 

 

Konfirmander 2017 

 
Søndag den 7. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke 

Andreas Adler Schwarz 

Clara Dencher Petersen 

Emmeli Møller Lykkegaard Kristiansen 

Frederik Virenfeldt Justesen 

Johannes Zacho Rasmussen 

Julie Ellen Høgh Grann Kristensen 

Malte Hansen 

Malthe Vestergård Johansen 

Marie Adler Schwarz 

Mikkel Bille Andersen 

Mikkel Kejlstrup Nielsen 

Nanna Bisgaard Enevoldsen 

Patrick Skjønnemann Mensing 
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Simone Abrahamsen 

Tobias Elstrøm Mikkelsen 

Trine Krøldrup Jørgensen 

Vibeke Helmer Hermansen 

Victor Kristian Bramming 
 

Fredag den 12. maj klokken 10.30 i Vrigsted Kirke 

Christian Lykke Hansen 

Jens-Jørgen Fevejle Poulsen 

Marius Hessellund Christensen 
 

Konfirmation i 2018 

Fredag den 27. april klokken 10.30: Svalereden i Barrit Kirke 

Søndag den 29. april klokken 10.30 i Vrigsted Kirke 

Søndag den 6. maj klokken 10.30 i Barrit Kirke 
 

Studieorlov 

Fra mandag den 15. maj til fredag den 15. september (inklusiv sommerferie) 
har jeg fået bevilliget studieorlov.  
Når man er sognepræst, har man mulighed for at søge om studieorlov, hvis der 
er et emne man meget gerne vil fordybe sig i. Jeg har igennem de sidste par år 
lavet børnegrupper for skilsmissebørn på Juelsminde Skole og Barrit Skole. I 
min orlov skal jeg dels fortsætte med at lave børnegrupper flere steder i 
kommunen, dels undersøge hvordan skole og kirke i fællesskab kan skabe gode 
samtale-rammer for børn, hvis forældre bliver skilt. 
I min orlovsperiode vil pastor Charlotte Juul Thomsen være vikar og passe 
godt på sognene. 
 

Mange gode hilsener 
Rikke Mai 
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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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Fastelavnsfest i Barrit 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Årets kattedronninger og konger til Barrits Fastelavnsfest d. 26. februar 2017. 
En dejlig dag hvor ca. 130 glade børn og voksne slog katten af tønden og 
hyggede sig. 
 

Fredagsklubben vil gerne sige tusinde tak for den store opbakning. 
 
 

Barrit-Vrigsted Seniorer inviterer alle til en hyggelig eftermiddag med 
demonstration af tøj til både damer og mænd. 

 

Torsdag den 27. april kl. 14.00 i BKI Centret 
 

- vil der være mulighed for at se, prøve og købe nyt forårs- og 
sommertøj. 
 

Pris pr. person 25,- kr. inkl. kaffe/kage. 

Alle er velkommen  
Det koster 100,- kr. om året at være medlem af Barrit-Vrigsted Seniorer. Er du ikke blevet 
medlem endnu, men gerne vil, kan du henvende dig til Annelise på tlf. 52380023 eller på 
mail blseniorer@gmail.com. Vi vil gerne have flere med.  

Venlig hilsen 

Barrit-Vrigsted Seniorer 
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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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Træningstider fodbold 

 Udendørs Forår 

Årgang Dage Tid Træner 
U5-7 Onsdag Kl 16.30-17.30 Viktor Bramming 

   Anja Nielsen 
U8 Onsdag Kl 16.30-17.30 Tobias Mikkelsen 

   Mathias Nielsen 
    

U9-12 Mandag/Onsdag Kl 16.30-18.00 Jens Pedersen 
   Esben Pedersen 

    Mikkel Zacho  
     
Opstart den 19. april 2017. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sascha Mikkelsen, Kampfordeler 
 
 
 
 
 
 
 

Badminton 
 
Badmintonafslutning for seniorer 
Afholdes tirsdag den 4. april kl. 18.30 
Vi spiller alle mod alle i ca. 2 timer, herefter mødes vi i cafeteriet og hygger os 
med lidt mad og drikke. 
Deltagelse er gratis, men mad og drikke er for egen regning. 
Tilmelding på ophængte lister senest onsdag den 29. marts. 
 
Træningen slutter den 31. marts. 
 
Badmintonafdelingen / Ingrid 
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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
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Konkurrence 

Vi har sendt vores fotograf ud i lokalområdet for at tage billeder af de mange 
vejskilte med gadenavne, som vi har i området. Desværre har han ikke fået 
stillet skarpt, da han tog billedet, så det er en smule uskarpt og da han forsøgte 
at gøre det bedre i et redigeringsprogram, fik han slettet nogle af bogstaverne… 

 
Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han har været henne 
denne gang for at tage dette billede. 
 

 

 

 

Send os dit svar med det rigtige vejnavn på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller 
som brev til en af os i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 17. april.  

Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive of-
fentliggjort i næste nummer af bladet.  

Vinderen får en gave i form af et gavekort til på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter.  

God fornøjelse! 
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Islam og Kristendom – Ligheder og forskelle 
 

Foredrag med Massoud Fouroozandeh i Barrit kirkehus, Kirkebro 3, 
tirsdag d. 4. april kl. 19.00 

 

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i 1970. Han er tidligere muslim, men 
er i dag konverteret til kristendommen. Han er cand. theol. fra Århus 
universitet og er i dag leder af Danmarks første migrant-valgmenighed indenfor 
folkekirken. 

 
Gratis entrè. Der er mulighed for at købe kaffe og kage i pausen for 20 kr. 
                                                    

                              
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

 
 
Alle er meget velkomne 
 
Barrit og Vrigsted menighedsråd 
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Barrit og Vrigsted menighedsråd 
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HUSK – HUSK – HUSK 
 

Barrit Vrigsted Nyt’s 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI 
 

Tirsdag d. 11. april kl. 19.30 
 
 
Dagsorden: 

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

 
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i 
hænde senest d. 30. marts 2017. Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller 
Torben H. Hansen, Nørregade 26B, 8700 Horsens. 
 
Med venlig hilsen 
 
Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse 
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HUSK 
Karl Rasmus-

sen samler 
stadigvæk 
skrot ind. 

Ring på tlf.: 
75691009

KLIMA &
KØLETEKNIK
Salg/service:
TLF. 40 97 31 05
TLF./FAX 86 55 04 52
www.iron-air.dk

SMR IRON-AIR ApS
Autoriseret kølefirma
Brethvej 3 · 7150 Barrit

smr@iron-air.dk

Tlf. 4097 3105

køl - fROST - klIMANlæg - vARMepuMpeR
efTeRSyN - SeRvIce - SAlg

Energivejlederen
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Vidste du, at Hedensted Bibliotekerne tilbyder…? 
 

IT-problemer? – så book et kursus 
  
Kan du samle en gruppe på minimum 8 personer, tilbyder vi at komme ud til 
jer og afholde kursus – det kan være på arbejdspladsen, i læseklubben eller et 
helt tredje sted. Vi lægger også gerne lokaler til på bibliotekerne. 
  
Her kan du se, hvad vi f.eks. afholder kursus i. Vi tilpasser selvfølgelig 
indholdet til netop jeres ønsker og behov. 
  
Bibliotekets hjemmeside: Vi vil vise dig, hvad du kan på bibliotekets 
hjemmeside. Hvordan du søger, hvordan du læser søgeresultatet, hvordan du 
reserverer, og hvad du ellers kan bruge hjemmesiden til. 
  
Få hjælp til din iPad eller android tablet: Vi kan hjælpe dig med at bruge 
din iPad eller Android tablet, uanset om du er nybegynder eller har styr på de 
mest almindelige ting. Vi kan fortælle om de grundlæggende funktioner og 
hvad en app er eller mere avancerede ting såsom navigation i iOS (iPad-
styresystem). 
  
Billedbehandling på PC eller tablet: Du kan lære små fif, der gør dine 
billeder meget bedre – og et par grundlæggende ting alle, der vil bruge 
billedbehandling, bør vide. Vi kigger nærmere på et par af mulighederne for at 
billedbehandle på PC i browseren Google Chrome eller på tablet via app’en 
Snapseed (findes gratis til Android og iPad). 
  
Bibliotekets net-tjenester: Få mere glæde af bibliotekets tilbud og udnyt dine 
muligheder for at låne e-bøger, lydbøger og film på din PC, tablet eller 
smartphone. 
 
Digital postkasse, e-boks og Nem-ID: Alle borgere fra 15 år og virksomheder 
skal have en digital postkasse fra det offentlige. Men er du i tvivl om, hvad en 
digital postkasse er, og hvordan den bruges? Måske er du lidt usikker på, 
hvordan man får den oprettet? Eller hvad forskellen på e-Boks og Digital 
Postkasse er? Det kan også være du ikke har fået lavet et NemID endnu?  
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Vi kan hjælpe dig med netop de problemer, du måtte have.                                                                                                             

Sociale medier: Facebook, Instagram, Twitter – og så videre! Der findes 
uendeligt mange sociale medier derude, og det kan være svært at navigere 
rundt i dem. Få hjælp til de mest basale ting om lige netop de platforme, du har 
brug for at vide mere om (vi ved lidt om de fleste og meget om de mest 
almindelige). 

Kontakt: 

Eva Vind   

Eva.vind@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1362/79741360 

  

Booktalks 

På bibliotekerne har vi tradition for at afholde booktalks et par gange om året. 
Her giver personalet bud på gode bøger og læseoplevelser, så man kan få 
inspiration til hængekøjen om sommeren eller sofahjørnet i den kolde og 
mørke vintertid.  

Er I en gruppe, der er interesseret i at få biblioteket ud til en book-talk, så tøv 
ikke med at kontakte os. Uanset om I er en læsekreds, forening, virksomhed 
eller blot kan samle en gruppe, der har lyst til lidt inspiration til læsningen, så 
er vi klar til at give bud på gode læseoplevelser. Vi kan fortælle ud fra en bred 
palet, så vi kommer med ”en pose blandede bolcher”. Der er også mulighed for 
at komme med specifikke ønsker, hvis I for eksempel er specielt optagede af et 
forfatterskab, et emne eller vil dykke ned i en konkret genre som eksempelvis 
krimier eller biografier. Det aftaler vi blot! 

Vi kan afholde det på biblioteket, men kommer også gerne på besøg hos jer.  

Kontakt: 

Lene Juul 

Lene.juul@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1353/7974 1350 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit fællesbestyrelse 
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 
Over Barrit Vandværk 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 
Vrigsted Bylaug 
Vrigsted Lokalråd 

 
Brian Kristensen 
Jørgen Mikkelsen 
Peter Overgaard 
BKI Cafeteria  
Gordon Skov 
Peter Andersen 
Ingeborg Jørgensen 
Flemming Thomsen 
Michael Kristensen 
Hans Peter Christensen 
Tina Bruun 
Jørgen Tegllund 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Rikke Hermansen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
BKI Cafeteria 
Ingvard Bie 
Vera Hammervig  
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Kaj Poulsen 
Carsten Christiansen 
Lis Laursen 
Kaj Poulsen 
Carsten Schiller 

 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
20 31 16 66 
75 69 13 20 
75 69 13 56 
75 69 15 73 
29 84 29 79 
23 32 79 19 
75 69 18 16 
40 78 12 82 
50 89 77 72 
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 
20 31 16 66 
20 81 71 46 
23 47 17 19 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
30 66 50 57 
40 88 09 18 
75 69 11 20 
30 66 50 57 
23 29 40 54 
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