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Side 3 
 
Dette blad er det første blad, der er blevet delt ud af vores nye omdeler, der er 
elever fra Barrit Skole. Vi har delt ansvaret for omdeling af de 7 blade mellem 
5. klasse og Svalereden. Så de i fremtiden kan tjene lidt ekstra penge til deres 
klasser. Hvis der skulle være problemer med omdelingen her i starten, så beder 
vi venligst om forståelse og om at kontakte os.  
 
Vi har nået en meget stor milepæl på Barrit Vrigsted Nyt’s side på Facebook, 
hvor vi i skrivende stund har rundet 1.000 medlemmer. Det er vi meget stolte 
af og glade for, at siden bliver brugt så flittigt. Dog vil vi igen gerne under-
strege, at vi ikke ønsker opslag i form af reklamer, der vil blive slettet. 
 
Det store billede på forsiden er taget til Sankt Hans Aften, der blev afholdt på 
Hestefolden i Barrit. Det var arrangeret af Lokalrådet. Der skulle lidt ekstra 
brændstof på bålet, inden heksen blev brændt af. Billedet er taget af Jørgen 
Mikkelsen.  
 
Det lille billede er endnu en fast årlig tilbagevendende begivenhed. På trods af 
svingende vejrudsigter er høsten i gang og den tegner heldigvis til at blive god.  
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af oldermanden i Barrit, Hans Peter 
Christensen. Vi har lavet en aftale med Anja Lindholm Nielsen, der bor i Bar-
rit. Hun er aktiv i fodboldudvalget i Barrit GIF, hvor hun også er næstformand i 
bestyrelsen. Hun har lovet at skrive Den Positive Vinkel i næste blad. 
 
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige 
ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød, er Frederikke Knudsen. Hun 
blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtag-
et. Det rigtige ord var: haveparty. 
 
I dette nummer har vi i serien ”Nyt fra vores annoncører” modtaget et indlæg 
fra Jens Palmelund, der er ejer af Hedensted VVS. I næste nummer får vi en 
præsentation fra As Tømrer- & Snedkerforretning A/S.  
 
I Barrit skal vi snart samles om at holde den årlige byfest. Programmet for 
Barrit & Omegns Byfest kan ses på bagsiden af dette nummer og der er omtale 
om byfesten og de forskellige aktiviteter inde i bladet.  
 
Fortsat god sommer! 
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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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Nyt tiltag fra Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening. 
Foreningen har i samarbejde med ”JUELSMINDE KNÆKKER CANCER” 
planlagt en ekstra vandretur i Palsgård Slotspark.  
Se invitationen her. 

 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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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 
Over Barrit Vandværk 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
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 
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 
Ingvard Bie 
Vera Hammervig  
Ida Balzer Iversen 
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 
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 
20 31 16 66 
20 81 71 46 
23 47 17 19 
75 69 11 66 
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 

 
 
 
  

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 
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Gymnastik i Barrit GIF 
 

I denne sæson kan vi tilbyde følgende forskellige 
gymnastikhold: 

Mandag kl 16.00-17.00 Forældre/barn med Sebrina, 
Leny og Yvonne 

Tirsdag kl 16.00-17.00 Turbofræs med Heidi 
Tirsdag kl 17.00-18.00 Rope Skipping med Tove og Sabine 

Onsdag kl 10.00-11-00 Senior damer (ingen holdleder endnu) 
Onsdag kl 16.00-17.00 Drenge spring med Sebrina og Leny 
Onsdag kl 17.00-18.00 Pigespring med Sarah, Sarah og Vibeke 
 

Vi har gymnastik-start i uge 36, den første uge i september. Vi glæder os 
til at se rigtig mange på holdene. 

Der kommer beskrivelse af holdene senere.  

 
Mvh. Gitte Hansen/gymnastikudvalget 
Mobilnr. 22611860 

 

 

Drenge spring 

I år er der kommet et nyt hold for drenge i Barrit. Holdet hedder drenge spring, 
og aldersgruppen for at kunne deltage er 0. - 3. Klasse.  

Trænede er Leny og Sebrina. Det bliver et hold hvor der er plads til drenge for 
at brænde noget krudt af imens man har det sjovt.  

Vi mødes om onsdagen klokken 16.00 i SFO’en og så ville de alle gå i en 
samlet flok over til hallen. Vi håber på at se så mange som muligt.  
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Sygeplejerske Lotte Toftegaard Jensen, Barrit Skole  

døde fredag den 12. august 2016 

 

Lotte døde fredag den 12. august 2016 på vej hjem fra arbejde af et hjertestop. 
Hendes liv stod ikke til at redde og Lotte blev kun 49 år. Det var et trist og 
meningsløst dødsfald. Lotte efterlader sig to piger på henholdsvis 17 og 18 år. 
 
Lotte har været ansat på Barrit Skole i Svalereden siden november 2012. 
I begyndelsen af august måned havde Lotte gjort klar til at modtage sine elever. 
Lotte havde delt tjeneste på skolen og i nogle hjem, hvor børnene havde brug 
for omsorg og pleje. 
 
I klassen var der sat flotte billeder og dekorationer op. Det havde Lotte sørget 
for. Hun glædede sig til at tage fat på et nyt skoleår. Det kom desværre ikke til 
at gå sådan. 
 
Lotte blev begravet den 25. august 2016 på Vestre Kirkegård i Horsens på en 
flot solskinsdag.  
 
Vore tanker går til Lottes døtre. 
 
Æret være Lottes minde. 
 
 
Palle Jakobsen  
Skoleleder 
 
 
  

 
 
 

Badminton for voksne 
 

Tilmelding for voksne til den kommende sæson finder sted 
 

Tirsdag den 27. august kl. 19.00 i BKI 
 
Vi har timer Mandag: 20-22 
                     Tirsdag: 18-20 
                     Onsdag: 18-20 
Børnene spiller torsdag kl. 16-17-Tilmelding senere 
                              

                        Badminton afd./ Ingrid 42392333 
_______________________________________________________________ 
 

Badminton for børn og unge 
 

Vi starter den første torsdag i september kl. 16-17. 
  
Der vil være mulighed for afhentning i SFO. 
 
Børn fra 7 år og opefter. 
                                                                                       

                                                                                    Hilsen Rene` Hermansen 
_______________________________________________________________ 
 

Volleyball i Barrit GIF 
 
Vi har vores normale volleyball træningstider, det vil sige onsdag fra kl. 20.00 
til kl. 22.00. Vi starter i år træningen onsdag d. 4. september kl. 20.00.  
 
Vi lægger niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi både laver tekniske 
øvelser og spiller kampe. Men det er også vigtigt, at der er tid til det sociale.  
 
Vi har bestemt, at nye spillere igen kan træne gratis hele sæsonen! 
                                                                                       

                                                                                    Volleyball Udvalget 
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GÅ – FOR LIVET med Kræftens Bekæmpelse. 

Mandag den 26. august 2019 Kl. 19 arrangerer Kræftens Bekæmpelse 
Juelsminde afd. igen vandretur. Turen starter denne sensommer aften fra 
parkeringspladsen, ved tidligere købmand Erik Yding i Bråskov. Erik, som 
sammen med sin familie har haft købmandshandel i Bråskov gennem flere 
generationer, vil fortælle os om interessante mennesker og bygninger i 
Bråskov. Målet for turen er Brå Mølle, hvor Ulrich Schreiber bor med sin 
alsidige kunst, som han gerne vil vise og fortælle os om. Vi vil på turen også 
komme omkring den nylig genfundne gamle Brå Vandmølle. 

Kræftens Bekæmpelse er efter turen, sædvanen tro, værter med kaffe og kage, 
som vi vil afslutte aftenen med. 

Alle er hjertelig velkommen og det kræver ingen tilmelding, og det er gratis. 
Tag naboen under armen og få en hyggelig aften. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalafdeling. 

Formand Kirsten Blume Schmidt. 

 

Hyggeligt Håndarbejde 
 
Starter igen den 21. august kl. 19 i Kirkehuset, Kirkebro 3 
Mød op med dit håndarbejde, og tilbring et par hyggelige timer med andre 
lokale håndarbejdsudøvere. 
 
Snakken går om det vi har i hænderne, og det der optager os. 
Undervejs er der kaffe og te samt lidt sødt. 
Vi slutter kl. 21 med en sang fra Højskolesangbogen. 
Se flere datoer på www.barrit-vrigstedkirker.dk 
 
På vegne af Barrit Menighedsråd 
Lea Klausen 
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LAD NYBOLIG JUELSMINDE 
OG NYBOLIG HORNSYLD KLARE DIT BOLIGSALG!

Skal din bolig sælges af Danmarks største Nybolig mægler? 
Nybolig Juelsminde og Hornsyld  er en del af Danmarks største Nybolig forretning. Men vi er også stærkt lokal 
forankret og opdateret på vores nærområde. Vi tager dig sikkert igennem hele boligsalgets faser. Kontakt os, hvis du 
ønsker et gratis og uforpligtende møde. 

Nybolig Hornsyld- Tlf. 7568 7655 Nybolig Juelsminde - Tlf.  7569 4515

 HYLLE’S
MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring

Og vedligehold af såvel store som små anlæg.

Ring for uforbindende tilbud ...

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dkSnullik’s Data

Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk
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Status på Sognegård renovering 
Trods ferietid skrider renoveringen af Sognegården stadig fremad, og der er 
blevet arbejdet både ude og inde. Ferietiden er samtidig en god anledning til at 
gøre status på projektet. 
Salen  
Takket være en kæmpe indsats fra engagerede frivillige, der har knoklet med 
nyt loft, nyt trægulv, væg & loft reparationer, maling, el, døre, projektor og 
lydanlæg, har vi fået et fantastisk flot resultat. Så hvis du ikke allerede har 
været forbi, så kig ind ved lejlighed og beundre det flotte resultat.  
Lokalarkivet 
På 1. sal er et fuldstændigt udtjent køkken forvandlet til et sprit nyt lokalarkiv - 
igen takket være en fantastisk indsat fra frivillige. Der er pudset oven på 
vægfliserne, og de gamle køkkenklinker er forsvundet under et nyt tæppe. De 
overskudende Troldtekt plader fra arbejdet i salen er endt som nyt loft, kraft 
installationer er fjernet, og der er etableret almindelig 220V. Alt er således klar 
til indflytning, og Lokalarkivet har derfor brugt sommeren på at flytte ind.  
Det eneste vi mangler er en stolelift til de gangbesværede. BKI og Lokalarkivet 
har haft møde med kommunen om emnet, men det har ikke kastet kontanter af 
sig. I stedet har kommunen hjulpet med at skabe kontakt til relevante fonde, 
som vi p.t. er i gang med at ansøge om støtte. Vi regner med at have et endeligt 
overblik på denne sag i efteråret.  
Facaden 
I løbet af juli er der blevet arbejdet på facaden - igen ved brug af frivillige 
kræfter – og i skrivende stund har Per murer og Bruno netop muret nyt over 
indgangen og repareret facaden. Samtidigt er Bruno i gang med at samle et 
hold til at få istandsat indgangspartiet og frisket de hvide facade stykker op. 
Om det lykkes for ham, inden dette blad er på gaden, ved jeg ikke, men der er 
godt nok ikke ret meget, der ikke lykkes for ham  
Nyt køkken i stueetagen 
Næste store projekt er etablering af nyt køkken i stueetagen. Som mange af jer 
sikkert husker, søgte vi erhvervsministeriet om støtte fra landdistriktpuljen, 
hvor renoveringsprojekter som en forsøgsordning kunne komme i betragtning. 
Desværre lykkedes det ikke. I stedet er vi nu i dialog med Lokalrådet om at 
søge anden finansiering sammen, men parallelt er vi klar til at sætte projektet i 
gang.  
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Det vigtigste mangler dog stadig: Et engageret hold, der vil står for at få et nyt 
tidssvarende køkken etableret. Så skriv til 7150@gmail.com hvis du har lyst og 
mulighed for at hjælpe, så vil Peter Andersen, der er teamleder på 
køkkenprojektet, tage kontakt til dig. De er allerede en lille skare men har brug 
for yderligere assistance.  
Planen er, at projektet går i gang i uge 36, da vi efter renoveringen af salen har 
udlejet alle weekender i august. Herefter er der igen lukket ned for udlejning, 
indtil vi får et bedre overblik over, hvor lang tid køkken renoveringen kommer 
til at tage.  
Frivillig fest 
Hvad enten du har tømreret, muret, malet, skruet, slæbt, sørget for fortæring 
eller noget helt andet, så skylder vi dig en stor tak. BKI har derfor inviteret alle 
frivillige + partner til fest i Sognegården den 28. september. Invitationen 
gælder alle frivillige uanset hvor lidt eller meget du har bidraget. Se 
invitationen andet steds i dette blad.  
Bestyrelsen er i fuld gang med planlægningen og håber, at alle frivillige har 
lyst til at deltage, så vi kan få et brag af en fest. 
På vegne af BKI´s bestyrelsen  
                                                                                                    Peter Overgaard 
_______________________________________________________________ 

 
Multiidræt for mænd 

Torsdag kl. 20.00-21.30 
 
Har du lyst til at mødes og spille noget bold, så er du meget velkommen på 
vores hold. Vi spiller hockey, fodbold, basketball, volleyball og andre boldspil. 
Vi spiller som udgangspunkt 2 forskellige spil hver gang.  
Vi deltager ikke i nogen turneringer, og alle er velkomne uanset 
forudsætninger. Vi samles primært for at bevæge os og have det sjovt sammen.  
Sæsonopstart er torsdag d. 5. september.  

Jeg ser frem til at se dig.  

Mvh 

Mads Paaske 

Holdleder 
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Få overblik over kørsel i kommunen 
 
Nu er al information om kørselsordninger og kollektiv trafik samlet ét sted på 
kommunens hjemmeside. Der er også lavet en ny selvbetjeningsløsning, hvor 
man kan ansøge om fx handicapkørsel og kørsel til læge. 
 
Få overblikket her: www.hedensted.dk/kørsel 
 
På siden kan du finde aktuel information om Flextur, Handicapkørsel, og 
kommunens gratis skolebusser. Du kan også finde telefonnummeret til 
Kørselskontoret, der svarer på spørgsmål om alt inden for kørsel i Hedensted 
Kommune. 
 
Under ”Kørselsordninger” finder du alle kommunens tilbud om kørsel samt en 
kort beskrivelse af, hvem der kan bruge dem og til hvad. Det er også her, man 
kan ansøge om at komme med i kørselsordningerne. 
 
Hvis du har brug for en fysisk udgave af overblikket over kørsel i kommunen, 
kan du bestille hæftet ”Kørselsordninger og kollektiv trafik” ved at sende en 
mail med navn, adresse og ønsket antal til lotte.kristiansen@hedensted.dk eller 
ved at ringe til Lotte på 29 13 74 02. 
 
Du er også meget velkommen med: 
 

 Ris, ros og gode ideer til indhold på siderne om kørsel 

 Spørgsmål til indhold eller selvbetjeningen 

 Ønsker til øvrig information om kørsel i kommunen 

 
 
Med venlig hilsen 
Kørselskontoret i Hedensted Kommune 
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gælder alle frivillige uanset hvor lidt eller meget du har bidraget. Se 
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Bestyrelsen er i fuld gang med planlægningen og håber, at alle frivillige har 
lyst til at deltage, så vi kan få et brag af en fest. 
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_______________________________________________________________ 

 
Multiidræt for mænd 

Torsdag kl. 20.00-21.30 
 
Har du lyst til at mødes og spille noget bold, så er du meget velkommen på 
vores hold. Vi spiller hockey, fodbold, basketball, volleyball og andre boldspil. 
Vi spiller som udgangspunkt 2 forskellige spil hver gang.  
Vi deltager ikke i nogen turneringer, og alle er velkomne uanset 
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Paula og Anders fra radioprogrammet ”De højere magter”  
Kom og mød Paula Larrain og Anders Laugesen som er værter på 
radioprogrammet ”De højere magter” på P1. 

Denne aften vil de fortælle om deres egne livserfaringer og oplevelser med tro 
og spiritualitet – kort sagt, deres egne fortællinger om ”de højere magter”. 

 Anders Laugesen har siden 1987 lavet en lang række radioprogrammer på P1 
med samtaler om tro og eksistens. 

Paula Larrain huskes nok især fra sin tid som nyhedsvært på TV, men er også 
foredragsholder og aktiv i politik. 

Aftenen vil også indeholde en dialog med tilhørerne om deres erfaringer med 
”De højere magter”. 

Tid og sted: Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19.00 i Skjold sognegård, 
Skolevej 6, Skjold, 7130 Juelsminde 

Deltagelse er gratis. Der kan købes kaffe/te med kage i pausen. 

Arrangeret som et samarbejde mellem sogne i Bjerre Herred: 
Ørum/Daugård/Urlev, Stouby/Hornum, Bjerre/Stenderup/Nebsager, Barrit, 
Vrigsted, Juelsminde/Klakring/As, Klejs og Rårup/Skjold. 
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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
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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

bef@breth.dk

Vi udfører alt indenfor:  Jord, Dræn, Belægning 
og Støbearbejde.
Vi er også klar til vinterens strabadser med 
snerydning samt saltning/grusning

Kontakt Lars Østergaard på: 
Tlf.: 22700567 bef@breth.dk
Skerrildgaardvej 10, 7150 
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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. 
 
 

 

 
 
 

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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August og september for Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 18. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Tirsdag den 20. august klokken 8.00 
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Onsdag den 21. august klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Torsdag den 22. august klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset  
 
Søndag den 25. august klokken 10.30 
Børne-høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Mandag den 26. august klokken 17.00 
Kirkegårdsvandrig med Philip Stenhugger 
 
Fredag den 30. august klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 1. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende kirkekaffe 
 
Onsdag den 4. september klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Fredag den 6. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 8. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Torsdag den 12. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 15. september klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige 
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Onsdag den 18. september klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Torsdag den 19. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Torsdag den 19. september klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 22. september klokken 10.30 
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende kirkefrokost 
 
Tirsdag den 24. september klokken 19.30 
Højskolesang i Kirkehuset 
 
Fredag den 27. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 29. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Onsdag den 2. oktober klokken 13.30 
Opstart af konfirmandundervisning i Kirkehuset 
 
Onsdag den 2. oktober klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Fredag den 4. oktober klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 6. oktober klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Fredag den 11. oktober klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 13. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 20. oktober klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige 
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Søndag den 25. august klokken 10.30 
Høstgudstjeneste for børn i Vrigsted Kirke 

 
Vi inviterer til høstgudstjeneste for alle børn og 
deres familier søndag den 25. august i Vrigsted 
Kirke.  
Efter gudstjenesten er der grill og sodavand 
hos Lars og Bente på Stevnsvej. 
 

 
Alle er velkomne  

 
 

Velkommen til babysalmesang i Barrit Kirke 
 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 
synge, danse og lege med sin baby samtidig med at man kan have fornøjelsen 
af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver slet ikke 
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. Og din stemme er det 
smukkeste for dit barn.  
 

Vi mødes på følgende datoer klokken 10 i Barrit Kirke:  
30. august, 6. september, 12. september, 19. september, 27. september,  

4. oktober og 11. oktober. 
 

Hver gang slutter vi af med at spise lidt sammen. 
 

Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk eller 22 98 34 92 
 
 
 

Høstgudstjeneste og frokost søndag d. 22. september. 
 

Søndag d. 22. september fejrer vi årets høst med gudstjeneste i Barrit kirke kl. 
10.30. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet gerne invitere på frokost i 
kirkehuset. 
 Tilmelding til frokosten ønskes senest torsdag d. 19.9. hos sognepræst Rikke 
Mai på telefon 75 69 10 29, mobil 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk 
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Mandag den 26. august kl. 17.00 
 

Får vi besøg af stenhugger Filip Møller. 
 
Det handler om håndværk, kunst og 
symbolikker. 
Filip er en passioneret sten- og 
billedhugger, som lever og ånder for det 
gode og veludførte hånd-værk. Kom og 
hør ham fortælle om sit liv og virke. Bliv 
ført rundt i symbolikkens og typogra-fiens 
verden, se hvordan Filip i sit arbejde 
forener kunst og personlige minder til 
enestående skulp-turer og mindesten. 
  
Kom med på en interessant og 
uforglemmelig "tur ud på kirkegården" - 
en tur derud bliver aldrig mere det samme 
efter en stund med Filip. "Jeg åbner 
øjnene for det, vi ser og ikke mindst for 
det, vi ikke ser" siger han. 
 
Bliv guidet rundt af en mand med stor empati og respekt for de pårørende, som 
kommer med ønsket om et minde om et for dem unikt og særligt menneske, få 
et nyt syn på grav- og mindesten og kirkegårdskultur. 
Desuden er Filip manden, der udtænkte konceptet Genbrugsgravsten. 

 
Efter kirkegårdsturen spiser vi et let måltid i kirkehuset, og så vil Filip fortælle 
lidt mere og vise nogle billeder, inden vi ca kl. 20.30 slutter med en kop te eller 
kaffe. 

 
Det vil være godt med tilmelding af hensyn til mængden af mad. Skulle man 
glemme det, er man velkommen alligevel, så deler vi det, der er. 
Det koster 25 kr. for mad og drikke, der vil være mulighed for mobile pay. 

 
Tilmelding til Kirsten Bjørke tlf. 20812740 eller mail nlm@post.tele.dk senest 
fredag 23/8. 
                                                                         
                                                                         Vrigsted og Barrit menighedsråd 
 

 
 
 

Søndag den 25. august klokken 10.30 
Høstgudstjeneste for børn i Vrigsted Kirke 

 
Vi inviterer til høstgudstjeneste for alle børn og 
deres familier søndag den 25. august i Vrigsted 
Kirke.  
Efter gudstjenesten er der grill og sodavand 
hos Lars og Bente på Stevnsvej. 
 

 
Alle er velkomne  

 
 

Velkommen til babysalmesang i Barrit Kirke 
 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 
synge, danse og lege med sin baby samtidig med at man kan have fornøjelsen 
af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver slet ikke 
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. Og din stemme er det 
smukkeste for dit barn.  
 

Vi mødes på følgende datoer klokken 10 i Barrit Kirke:  
30. august, 6. september, 12. september, 19. september, 27. september,  

4. oktober og 11. oktober. 
 

Hver gang slutter vi af med at spise lidt sammen. 
 

Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk eller 22 98 34 92 
 
 
 

Høstgudstjeneste og frokost søndag d. 22. september. 
 

Søndag d. 22. september fejrer vi årets høst med gudstjeneste i Barrit kirke kl. 
10.30. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet gerne invitere på frokost i 
kirkehuset. 
 Tilmelding til frokosten ønskes senest torsdag d. 19.9. hos sognepræst Rikke 
Mai på telefon 75 69 10 29, mobil 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk 
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Fra enkeltmandsvirksomhed til 40 medarbejdere 
 
Det startede i det små, i år 2000 med Jens 
Palmelund, som eneste ansatte og en gammel 
rød servicevogn. 
Navnet på virksomheden blev Hedensted VVS Service, service var en vigtig 
del af navnet, da det var det virksomheden skulle blive kendt for, ligesom 
devisen ”gøre godt arbejde kendt” skulle vise sig at blive virksomhedens 
varemærke. 
Allerede fra starten kom der så meget arbejde ind, at den første medarbejder 
blev ansat allerede efter et halvt år, sådan har det været siden, i dag er der over 
40 medarbejdere og 32 servicevogne.  
Jens Palmelunds familie stammer fra Barrit, og mange af virksomhedens gode 
kunder er fra denne egn, ikke mindst efter overtagelsen af VVS Snaptun og 
Hornsyld VVS, som gør at mange af virksomhedens ansatte har bopæl i 
området og kører ud hjemmefra. 
Service reparationer og vedligehold, er den 
største del af omsætningen, ligesom montering 
af gaskedler, varmepumper, energi optimering 
samt energivenlige grønne løsninger også har sin 
store andel. 
Hedensted VVS og Energiservice A/S arbejder 
efter de gamle håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne 
materialer og teknik.  
I 2015 påbegyndes et glidende generationsskifte, idet virksomhedens første 
lærling Michael Thomsen købte en andel af firmaet, dette er for at sikre at 
firmaet fortsætter væksten, den gode linje, og kan imødekomme den stigende 
efterspørgsel. 
I 2017 flyttede firmaet til større rammer og dermed større lagerplads på ca. 
1.000m² dette er for at imødekomme ønsket om at 92 % af de materialer, vi 
skal bruge i hverdagen er inden for rækkevidde. Unødig tid er penge, udtaler 
Jens Palmelund.  
Hedensted VVS og Energiservice A/S har et dygtigt team af engagerede 
medarbejdere, der ud over deres uddannelse også har forskellige specialer, vi 
har altid brug for dygtige medarbejdere, der efter ansættelse indgår i vores 
professionelle uddannelsesprogram, udtaler Michael Thomsen.  
 



24

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/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 24 • 8783 Hornsyld

mail@hornsyldslagter.dk • www.hornsyldslagter.dk
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Bil-orienteringsløb under byfesten 
 
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-
orienteringsløb under byfesten. Vi har igen udvalgt et tema for løbet, så 
deltagerne bliver ført rundt i sognene til poster, hvor man både kan blive 
klogere på lokalsamfundet og ”kloge sig” på samme. Turen er planlagt gennem 
smuk natur og med poster/opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og 
samarbejde.  
 

Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne – og i år lidt ud over 
sognegrænserne. Stoppestederne og posternes opgaver er planlagt over et tema 
– sidste år var det til ”Træmænd og trævirksomheder” rundt omkring i det 
skønne Barrit-Vrigsted. 
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver 
til alle mellem 6 og 80 år. Samarbejde mellem generationer og køn har tidligere 
år vist sig at være en vigtig egenskab ved de vindende hold. 
 
Tilmelding og start: 
 
 

Fredag d. 30. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret 
 
Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved 
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). 
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25 
kr. pr. bil. 
 
Vi glæder os til at se jer. Eventuelle spørgsmål til Karsten Bjerreskov: 
karsten@bjerreskov.com, tlf. 2299 5597. 
 
 
 

 

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
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BARRIT & OMEGNS
BYFEST

Vi har holdt fast i flere af de mest populære aktiviteter i programmet til Barrit 
& Omegns Byfest. Vi får blandt andet den populære hoppeborg, så der er 
mulighed for fysisk aktivitet for børnene.  

Vi har igen i år lejet en legebus, den såkaldte SPIELBUS  –  Den Mobile Lege-
plads. Det er en ombygget dobbeltdækker fra Berlin med farvestrålende legetøj 
for børn mellem 2 og 12 år, som f.eks.: sandsække, rutsjebane og forskellige 
skumpolstrede figurer. 

Vores Bilorienteringsløb er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet og 
turen byder på masser af spændende oplevelser, udfordringer og konkurrence 
rundt om i lokalområdet. Løbet er dog flyttet til fredag aften, så det ikke falder 
sammen med vores bankospil torsdag aften. Lokalarkivet har lavet yderligere 
omtale om løbet, som kan findes et andet sted i bladet.

Fredag aften har vi i samarbejde med Fredagsklubben arrangeret Virtuel Reali-
ty for børn fra 9 år og op. Kom og oplev en ny og spændende ”verden”.

NYHED – vi har fået oprettet et nummer til mobilepay til Byfesten: 885868. 
Men vi modtager naturligvis fortsat betaling på Dankort og VISA/Dankort i 
teltet, det gælder alle dage. 

Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed 
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis 
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag inden kl.10. 

Lørdag har vi udover mange forskellige aktiviteter planlagt musik på stadion 
hele dagen. Vi har opgraderet vores program og tør godt garantere, at der er 
noget for enhver smag. 

Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest.

Med festlig hilsen

Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Sponsorliste for Barrit & Omegns Byfest 2019 
 

Min Købmand, Stouby  Hornsyld Slagter 
Den Jyske Sparekasse  Juelsminde VVS 
HK Olie A/S Hedensted VVS 
Klakring El Stenhøj A/S 
Barrit Autocenter Anders Pedersen Maskinfabrik 
Barrit Murerforretning Vognmandsforretning Jørgen List A/S 
Utofts Entreprenørforretning ApS Mobil Byg v/Jørgen Fisker 
Uni-tech Tømrermester Erik Skov 
HACO A/S Ingvard Bie, Breth Maskinstation 
ROTOVENT A/S Sigma/+PlusMalergrossisten 
Lin Byg  Eslund Husreparation 
Vognmand Søren Rasmussen & Søn   KR Teknik, Hornsyld Hostrup 
Hotel Juelsminde Strand Vognmand Ole Rasmussen 
Jens Peter Buch Biler, Vejle PhotoCare – Guldbech, Horsens 
Graff Køreskole Barrit Mejeri 
Hornsyld-Barrit El Dansk Camping Interiør 
Den Lille Vinbutik  Barrit Børnehus 
Festgården I/S – 76 90 66 00 EP Maskinudlejning 
Hornsyld Bilcenter Frisør Down Under 
Rosenvold Strandcamping Odd K 
Barrit Jagtforening Salon Louise 
PM Pack    T. Thomsen, Barrit 
As Tømrer & Snedkerforretning Sydbank 
Hyrup Tømmerforretning Shell, Juelsminde 
Klinik for Fodterapi, Juelsminde Hyrup Kro 
Nybolig, Juelsminde og Hornsyld Barrit Kultur & Idrætscenter 
Blomsteriet, Juelsminde Laasby A/S 
Husqvarna, Juelsminde Ib Kragh, Juelsminde 
E C Sikring Løgballe Camping 
Frisørværkstedet, Hornsyld Cookie Jam Band 
Jysk Vandteknik Dit Lille Malerfirma 
Super Brugsen, Juelsminde Hyrup Maskinstation 
Cool Kids Check Point 
Sjakk, Hedensted  Lykke & Lykke 
EK ElTech ApS Eventbyro 
Restaurant På Havnen BM Maler, Juelsminde 
Fadølsbutikken 

Støt vores sponsorer – de støtter os ! 
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Skal du på forsiden af Barrit Vrigsted Nyt? 
 
Vi har løbende brug for billeder til forsiden af bladet, som hver gang består af 2 
billeder, et stort og et lille. I de fleste tilfælde har vi selv adgang til de billeder, 
som vi skal bruge. Men i enkelte tilfælde står vi og mangler et billede. 
 
Vi vil derfor som noget nyt oprettet et billedarkiv, som udelukkende består af 
billeder, som vores læsere har indsendt. Så har vi et arkiv, som vi kan anvende 
billeder fra, hvis vi mangler et billede til et af de kommende blade. 
 

  

 

 

 
 
Vi kan naturligvis ikke garanterer, at alle billeder bliver brugt i bladet. Men 
hvis vi bruger et billede, så bliver det honoreret med et gavekort på henholds- 
vis 100 kr. og 200 kr., afhængig af om det er det store eller lille billede på 
forsiden. Der er ikke noget emne eller tema til billederne… 
 
Send dine billeder til bvnyt@bvnyt.dk.  
 

Bestyrelsen i Barrit Vrigsted Nyt 
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Den Positive Vinkel 
 

I dette nummer har jeg fået æren af at skrive Den Positive Vinkel for Barrit-
Vrigsted Nyt i forbindelse med min titel som Oldermand i byen. Jeg er født og 
opvokset i Barrit, hvor jeg har boet næsten hele mit liv – og det må netop være 
et tegn på, at Barrit er et godt sted at bo. I 1992 købte jeg, sammen med min 
kone, en ejendom i Staksrode, hvor vi igennem en årrække opbyggede et 
landbrug. I 2015 nedlagde vi landbruget, men har siden da boet på 
ejendommen. I dag arbejder jeg som vicevært i et boligselskab i Hedensted. 
Sammen har vi to børn, som begge har gået i børnehave og skole i Barrit. 
Herigennem fik vi en stor berøringsflade med mange af de andre forældre i 
byen samt det lokale samfund. Efter vores børn har forladt skolen i Barrit med 
alle de gode minder, og oplevelser som vi haft i den forbindelse, er der dog 
stadig rig mulighed for at være en del af de mange foreninger og deltage i de 
arrangementer, der er i lokalsamfundet. Og dette er præcis det, der gør Barrit-
Vrigsted området til et unikt sted. Her er det både muligt at være en del af 
cykelklubben, kortklubben, lokalarkivet, politiske foreninger, jagtforeningen, 
karateklubben, fitness, ”det grønne team”, shelter, kirken (med mange 
forskellige arrangementer), seniorforeningen, gåklubben, fredagsklubben, 
Barrit-læsekreds og ikke mindst idrætsforeningens mange forskellige 
fritidsaktiviteter.  Dette er blot et udsnit af de foreninger, klubber og 
fællesaktiviteter, som byen har at byde på. Alle ovennævnte er gode eksempler 
på det, som bringer vores by sammen og gør os attraktive for nye tilflyttere, 
som gerne vil være en del af et aktivt lokalsamfund. Udover alle de mange 
spændende aktiviteter, skal vi ikke forglemme, at vi bor midt i et grønt 
naturområde med mulighed for mange gode cykel/vandreture langs Vejle fjord, 
så alle, store som små og ikke mindst nutidens ”klimatosser” har rig mulighed 
for at opleve vores grønne skove, strande og i hele taget den skønne natur.  
 
Projekterne er også mange i vores lille by. Fornyeligt er vores sognegård blevet 
renoveret og fået den helt store tur. Projektet blev gennemført af de mange højt 
motiverede frivillige hænder, som har ydet en enorm arbejdsindsats og givet et 
flot resultat. De to nabobygninger - altså skolen og den nyere børnehave – er 
også blevet renoveret de seneste par år, og det innovative Barrit Universe-
projekt er blevet indviet, som de mange unge mennesker har stor glæde af. 
Disse faciliteter udgør et gør et godt samlingspunkt midt i byen, hvor vi har 
mange gode sammenkomster, som f.eks. vores årlige sommerfest. Festudvalget 
gør en stor indsats for at lave et godt program, år efter år, hvor alle kan være 
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med. Jeg synes, det er dejligt at se så mange deltage i de fællesprojekter, som 
fortsat udvikler vores by i en positiv retning.  

Som fortalt ovenfor, er jeg blevet den 5. oldermand i rækken. Her inviterer vi 
hvert år den 2. februar til Kjørmesgilde. En tradition, som har varet ved i 
mange år og blev startet af Ove Misser (tidligere bager i Barrit), som skriver 
således i protokollen fra første kjørmesgilde i 1984: 
 
”Året i 1984 startede det første kjørmesgilde i Barrit. Der mødte ca. 30 mænd 
(det er ikke for damer) op på Barrit Kro. Man valgte Ove Misser til gildets 
Oldermand. Snedkermester Jens Johansen fra Breth påtog sig at lave en 
oldermandsstav. Menuen stod på gule ærter og flæsk, hvortil man drak øl og 
snaps. Derefter blev der serveret kaffe med alt hvad der hører sig til. Efter den 
store spisning, hyggede man sig med kortspil og hyggeligt samvær. Kl. 23, 
mødte Jens Jørgensen op, med sin violin og spillede til sang. Der blev sunget 
og fortalt historier til ud på de sene timer. Det var i det hele taget, en meget fin 
start på et forhåbentligt lang række kjørmesgilder.” 
 
Efter Ove Misser startede Kjørmesgildet i 1984, da overtog Sven Skov i 1989 
herefter Karl Dam i 1994, efterfulgt af Tage Zacho i 2000, hvorefter jeg 
overtog rollen i 2017.  
 
Kjørmesgildet foregår stadigvæk efter den traditionelle skik med gule ærter, 
flæsk, øl, brændevin og godt humør. Er man interesseret i at deltage i 
Kjørmesgildet, kan man tilmelde sig hos undertegnede. Et hyggeligt 
arrangement med ca. 50-70 deltagere hvert år. Arrangementet er dog kun for 
mænd, men damerne holder også et arrangement den pågældende aften.  
En fortsat god sommer til alle. 
 
 
                                                                    Hans-Peter Christensen, Oldermand 
 
 

Papir indsamling 
Papir indsamlingen lørdag d. 31/8 bliver rykket til Lørdag d. 7/9 i stedet for. Vi 
er blevet enig i bestyrelsen om at flytte den da der er byfest denne dag.  

Hilsen  

Bestyrelsen BGIF 
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ejendommen. I dag arbejder jeg som vicevært i et boligselskab i Hedensted. 
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på det, som bringer vores by sammen og gør os attraktive for nye tilflyttere, 
som gerne vil være en del af et aktivt lokalsamfund. Udover alle de mange 
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så alle, store som små og ikke mindst nutidens ”klimatosser” har rig mulighed 
for at opleve vores grønne skove, strande og i hele taget den skønne natur.  
 
Projekterne er også mange i vores lille by. Fornyeligt er vores sognegård blevet 
renoveret og fået den helt store tur. Projektet blev gennemført af de mange højt 
motiverede frivillige hænder, som har ydet en enorm arbejdsindsats og givet et 
flot resultat. De to nabobygninger - altså skolen og den nyere børnehave – er 
også blevet renoveret de seneste par år, og det innovative Barrit Universe-
projekt er blevet indviet, som de mange unge mennesker har stor glæde af. 
Disse faciliteter udgør et gør et godt samlingspunkt midt i byen, hvor vi har 
mange gode sammenkomster, som f.eks. vores årlige sommerfest. Festudvalget 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 
 

Sudoku 

 U B  A K N I S O H 

E R O S A A G F Ø 

I C V M Y M R N L 

S R T K Æ T E A N 

P V O J Y T U I L 

U S K A I B N M S 

Æ H I S P D O R X 

I T D Y U M E Ø M 

E U T B O Y L Å I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8, 
i normal læseretning, 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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Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk 

  

 

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

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

Nul bøvl
og ballade

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas • Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt

DET’ BARE GAS!
- OG SÅ ALLIGEVEL IKKE...

Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at 
holde varmen og forlænge 
levetiden på dit gasfyr, 
fjernvarmeanlæg eller din 
varmepumpe. Det gør dig 
både varmere og rigere på 
den lange bane.

Lovpligtigt
varmepumpe- 

service fra

950,-
incl.moms

Løgballe Hus & Hjemmeservice

Jesper Hansen

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

22 95 06 52

lgballehus@yahoo.com

www.lgballehus.dk
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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 & Omegns Byfest 
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 

 
Brian Kristensen 
Jørgen Mikkelsen 
Peter Overgaard 
BKI Cafeteria  
Gordon Skov 
Peter Andersen 
Ingeborg Jørgensen 
Flemming Thomsen 
Michael Kristensen 
Hans Peter Christensen 
Kasper Rønsholt Borg  
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Tom Thomsen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
BKI Cafeteria 
Ingvard Bie 
Jytte Hansen  
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Kaj Poulsen 
Carsten Christiansen 
Lis Laursen 
Malene Hollbaum 
 

 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
20 31 16 66 
40 19 53 20 
29 45 86 24 
75 69 15 73 
29 84 29 79 
23 32 79 19 
75 69 18 16 
60 14 15 43 
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 
21 26 99 32 
75 89 71 71 
75 69 54 87 
20 31 16 66 
20 81 71 46 
25 37 48 54 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
30 66 50 57 
40 88 09 18 
23 37 68 91 
28 59 02 52 
 

 
  

  

 

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
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