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*************************************************************** 
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www.bvnyt.dk 
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Side 3 
 
Man kan vist roligt sige, at 2016 bliver et år, der kommer til at stå i fornyelsens 
tegn. Barrit Kultur & Idrætscenter står for en stor ombygning og renovering af 
den gamle gymnastiksal, som skal laves om til sanserum og motorik landskab. 
Derudover har Barrit GIF fået samlet penge til at anlægge den længe ventede 
multibane. De forventer at have banerne klar i løbet af foråret. 
 
Årets Virksomhed i Hedensted Kommune ligger i Barrit. Aarstiderne A/S mod- 
tog i januar 2016 Årets Erhvervspris i Hedensted Kommune, da de har sat 
Hedensted Kommune på landkortet og har vist resultater på en spændende 
måde. De blev valgt ud af et felt på ikke mindre end 1100 virksomheder.  
 
En mandag aften i januar fandt vi ud af, at det er en rigtig god ting at have en 
Hjertestarter til at hænge ved BKI Centret. En ældre herre faldt om i Barrithus 
med hjertestop, men takket være en hurtig indsats af nogle de personer, der var 
i lokalet og ikke mindst Hjertestarteren, fik de heldigvis gang i hans hjerte igen 
og han har det efter omstændighederne godt.  
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget søndag d. 13. decm-
ber, da Barrit Gymnastik & Idrætsforening holdt Juletræsfest i Barrit Sogne-
gård. På billedet ses Victor Willy Germansen, der lige har afleveret sine sutter 
til Julemanden. Billedet er taget af Maibritt Germansen. 
 
Det lille billede er et arkiv billede, som passer fint til årstiden, ukendt fotograf. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Lotte Christensen, der sammen 
med hendes familie er flyttet til Barrit sidste sommer. Den næste skribent af 
Den Positive Vinkel bliver Peter Andersen, der er formand for Lokalrådet. 
 
I sidste nummer havde vi en Soduko konkurrence. Vinderen af konkurrencen 
og dermed et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød blev Per Lang Sørensen fra 
Barrit. Han blev fundet i en lodtrækning blandt de rigtige besvarelser, som vi 
modtog. Vinderordet var: trampolin. 
 
Vi har også en konkurrence i dette blad, hvor der er comeback til vores lettere 
uskarpe fotograf. Han har denne gang været ude og tage et billede af et vejskilt 
et sted i vores lokalområde. Billedet er blevet uskarpt og nogle af bogstaverne 
mangler, men hvis I kan genkende navnet på vejen, skal I sende os en mail med 
navnet, så er I med i lodtrækningen om et gavekort på 200,00 kr. til Hyrup Kro. 
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Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

HK
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD TLF. 75 68 73 00

Din olieleverandør: 

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

Tlf.: 75 69 10 23
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Mød Barrit på Boligmessen i Vejle 
 

Lokalrådet er blevet enig om, at Barrit By skal være udstiller på Forbruger og 
Boligmessen i DGI Huset i Vejle 5.-6. marts. 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 igen fribilletter til messen. Hvis der er nogle, der er interesseret i 
billetter, skal i kontakte Lokalrådet for at få dem. 
 
Vi syntes, at I skulle komme og bakke os op derude.   
 
Med venlig hilsen 
Barrit Lokalråd 
 
   
 

  

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 udgifter 
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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Avisindsamlingerne i 2016 ligger som følger: 
 

d. 5. marts 

d. 4. juni 

d. 3. september 

d. 5. november 

 
Vi er meget glade for alle, der bakker os op med indsamlingen, men vi har en 
lille bøn om, at der kun stilles aviser, reklamer og andet papir ud til os. Pap og 
karton vil vi helst undgå af den simple grund, at hvis der er for meget af dette i 
vores leverance til genbrug, bliver hele læsset kasseret ned til cirka halv pris. 
 
Vi håber på forståelse og fortsat opbakning til spejderne. På forhånd tak 
 
M.v.h.  
 
Jan Christensen 
Barrit Spejderne 
 
 
  

Centerleder 
 

Centerleder i BKI Helle Potempa er blevet sygemeldt fra d. 29. januar og 
forventeligt 6 uger frem. Som vikar er Johnny Wolf ansat, han tiltræder 1. 
februar og vil stå for centrets daglige drift dvs. udlejning, rengøring og nød-
vendigt vedligehold. Cafeteriaet, der er en selvstændig forpagtning, overtager 
han ikke i den korte tid, der er tale om. Det vil sige, at cafeteriaet vil være 
lukket. Servering i forbindelse med arrangementer i mødelokalet kan ikke som 
udgangspunkt forventes, men det kan evt. aftales individuelt. 
 
På vejene af BKI’s bestyrelse 
 
Renata Carlsen 
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 HALFEST  
 

 

 

 

 

 

 

Barrit GIF og Byfest Udvalget vil igen gerne invitere til Halfest i hallen i BKI 
 

         LØRDAG D. 5. MARTS 2016 KL. 18.00 
 
Vi har valgt et tema for vores Halfest, det bliver i år: Grand Prix! 
 
Prisen pr. person er kun 225,00 kr. Tilmelding er bindende og kan ske til tlf.: 
27 423 459 eller på mail: byfest@barritgif.dk senest fredag d. 26. februar.  
Der er også mulighed for at komme med til festen, selvom man ikke kan 
deltage i spisningen, der er gratis indgang fra kl. 22.00. 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris, ros eller noget godt på hjerte, kan 
udvalget for Barrit & Omegns Byfest og Halbal i Barrit altid kontaktes på 
byfest@barritgif.dk eller kontakt os på Facebook på vores side ”Barrit Byfest”. 
 
Hvis der ikke er opbakning til vores Halfest, vil vi i festudvalget forbeholde os 
ret til at lave ændringer i den traditionelle Byfest i august. Det betyder også, at 
vi i tilfælde af for få tilmeldinger til festen kan aflyse den med få dages varsel. 
 
Men vi håber naturligvis på massiv opbakning, så vi igen kan holde et brag af 
en fest. Denne gang med et nyt tiltag i form af aftenens tema, som vi glæder os 
til at gennemføre. Så hallen i BKI vi selvfølgelig være pyntet i flotteste grand 
prix stil… 
 
Vi glæder os til igen igen at feste med jer. 
 
Med festlig hilsen 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
 
Ps. Vi tager naturligvis Dankort! 
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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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Den Positive vinkel 
 

I skrivende stund ligger sneen som et tykt lag pudder og dækker markerne, der 
omringer vores nye hus. Frostvejret bider i kinderne, når man vover sig ud, 
men indenfor knitrer ilden hyggeligt i brændeovnen. Det er januar måned og 
vinteren viser lige nu sit koldeste og kønneste ansigt. Og hvor vi da nyder det! 
Vi er nemlig bagud på vinter – både fordi, den har været usædvanlig mild indtil 
nu, og fordi vi faktisk har sprunget en vinter over, eftersom vi på dette 
tidspunkt sidste år befandt os i Uganda, hvor vi i stedet for huer og vanter, gik 
omkring i bare tæer, shorts og kjole.  

Vi var i Uganda et helt skoleår – far og mor og 4 børn. Sammen rykkede vi et 
år ud af kalenderen og bosatte os under Ækvators sol, hvor vi voksne stod for 
den daglige ledelse af ”Den Danske Skole i Masaka”, imens vores 3 skolebørn 
udgjorde halvdelen af den samlede børneflok på skolen. Det var en spændende 
og oplevelsesrig tid, som vi har beskrevet på vores blog 
www.familienchristenseniuganda.blogspot.dk.   

I januar sidste år, havde vi været så tilpas længe i Uganda, at der trods 
omvæltningen og begejstringen for alt det nye og fremmedartede, så småt 
begyndte at dukke tanker op om, hvilket liv, der ventede, når vi kom hjem. 
Vores hus i Silkebog blev efter flere år endelig solgt og ønsket om masser af 
plads i forening med skøn natur trængte sig på. Tilfældigt hørte vi om 
Barritområdet, hvor tingene virkede perfekte og alting omsider kunne gå op i 
en højere enhed, og inden vi havde set os om, var vi ejere af en charmerende 
gammel skole i Staksrode.  

Efterhånden er 7 måneder gået, siden vi flyttede ind – en beslutning vi ikke et 
sekund har fortrudt! Vi er hovedkulds blevet forelskede i området – her er jo 
billedskønt.  Folk er venlige og imødekommende, og vi har følt os hjemme helt 
fra begyndelsen.  Vi nyder at gå ture med udsigt til markerne og havet, hvor vi 
gang på gang betages af terrænet ved Stenhøj strand og skovene omkring. Der 
er noget nærmest meditativt beroligende over området.  

Så selvom vi også helt naturligt savner vores gamle område og ikke mindst 
venner og bekendte derfra, så kan vi omsider sige, at HER har vi tænkt os at slå 
rod, her har vi hjemme.  

Lotte.  
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Her 
er

plads til
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Slægtsforskeraften 
 

med 
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 

på 
Barrit Skole 

 
I Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening vil vi gerne afholde en 
slægtsforskeraften i Barrit Skoles lokaler ved biblioteket. 
 

         Mandag d. 7/3 kl. 19.00 - 21.30 
 
Aftenen er et tilbud til alle interesserede i slægtsforskning – begyndere eller 
øvede. Vi forestiller os aftenen som en samtale om interessen: Hvor man er i 
sin forskning, hvad man har af udfordringer, og hvordan vi kan hjælpe 
hinanden.  
Der er mulighed for at bruge skolens internet og pc’er – eller egen medbragt pc 
– og lokalarkivet ligger lige ved siden af. Vi er 3 erfarne slægtsforskere fra 
lokalarkivet, der er parate til at bidrage til samtalen. 
Der er mange nye gode kilder på Internettet, og er der interesse for det kan vi 
arrangere en ”rundtur”. 
 

Hvis du er nybegynder, der er i overvejelse om at gå i gang med 
slægtsforskning, er du også velkommen. Medbring informationer om navn, 
fødselssted og fødselsdato på en forfader/formoder, der er født før 1940 – 
gerne fødselsdata på flere.  
 

På foreningens og lokalarkivets vegne                
           Karsten Bjerreskov 
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Snullik’s DataBellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager

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

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

Her kan du høre om dine muligheder,
og vi kan høre om dine ønsker og tan-
ker i forbindelse med salget.
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Generalforsamling og ”Billedaften” 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 
indkalder til generalforsamling 

 
Onsdag d. 8. marts kl. 19 i BKI-Centeret 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne 
(Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være skriftlige og i formandens 
postkasse/mailbox senest 1 uge før mødet.) 
 
Program: 

1. Generalforsamling: Lokalarkivet har 40-års jubilæum i år. Vi har planer 
for fejringen; men vi håber også på input fra vore medlemmer – f.eks. her 
til generalforsamlingen. Vi glæder os meget til at se så mange medlemmer, 
som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at vi benytter denne mulighed for 
at samtale om foreningens formål og aktiviteter – høre hvordan det går og 
lægge planer for fremtiden. 

2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med pkt. 3. 
3. ”Billedaften”: Vi har en sidste bunke pressefotos, som vi mangler 

supplerende oplysninger til. Det har været utroligt informativt og 
udbytterigt at vise billederne frem de andre år, så vi vover at bruge 
”eftermødet” til dette formål én gang mere. Hvem/hvad er det vi kan se på 
billederne? Hvornår blev det taget? Hvad var anledningen?  
Vi håber rigtig mange vil komme og hjælpe os videre med registrering af 
billederne - de er stort set fra 1985-2000. 
En god lang hukommelse, at have fulgt med i de lokale begivenheder og 
den lokale avis eller en aktiv karriere i områdets foreningsliv er 
egenskaber, der vil blive værdsat meget højt – og det bliver rigtig 
hyggeligt! 

 
Karsten Bjerreskov(formand) 

karsten@bjerreskov.com  
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Borger Budget 2016: Sundhedsfremme 
 
Hedensted kommune har igen i år bevilget 50.000 kr. til Vrigsted Lokalråd. 
 
Pengene kommer fra processen ”Borger Budget”, hvor alle Vrigsted sogns 
beboere får mulighed for at byde ind med forslag til projekter indenfor 
sundhed, trivsel og livskvalitet 
 
Styregruppen i år består af: 
 

Vrigsted Lokalråd:   Carsten Schiller  
Vrigsted Bylaug:       Kaj Ove Poulsen 
Vrigstedhus:  Uffe P Mikkelsen 
Vrigsted Efterskole:  Kirsten Weile 
Menighedsrådet:  Lars Poulsen 
Menigt medlem:  Astrid Hansen 
Menigt medlem:  Erling A Andersen 

 
 

Og vi samler trådene i det videre forløb, hvor I er aktive deltagere. 
 

 I skriver jeres forslag på indlagte seddel med en kort beskrivelse af 
hvad, hvor og hvorfor, og skriv også jeres navn, tlf.nr. og evt. mail-adr., 
så vi kan kontakte jer. 
 

 I afleverer jeres forslag ved Kjørmesgildet, eller 
 

 I sender dem til et medlem af styregruppen senest den 7. marts 2016. 
Få evt. inspiration på Hedensted Kommunes hjemmeside way-to-
go.dk 
 

 Vi hjælper med at lave et realistisk budget sammen med de kommende 
”tovholdere”. 
 

 Vi holder afstemningen ved Fællesspisningen mandag den 14. marts 
2016 
 

 Alle fremmødte personer (max. 5 pres. pr. husstand) med postadresse i 
Vrigsted sogn kan fordele pointene 1, 2 og 3 på tre forskellige projekter. 

 De forslag, som får flest stemmer inden for den samlede økonomiske 
ramme på de 50.000,- kr., arbejder vi videre med i løbet af 2016. 
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 Vi følger op og koordinerer mellem arbejdsgrupperne på de enkelte 
projekter. 

 
 
Hvis I har nogle spørgsmål til det ovennævnte, er I mere end velkomne til at 
kontakte et medlem af styregruppen. 
Vi håber selvfølgelig på en stor tilslutning til processen, og at der kommer 
rigtig mange forslag, som vi skal stemme om den 14. marts. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
Vrigsted Lokalråd 
fmd. Carsten Schiller 
 

  

_______________________________________________________________ 
 

 
Mit ”Tour de France” – Endnu en lille fortsættelse 

 

Der var i de foregående blade ikke plads til billeder, så i får her et billede hvor 
jeg sidder stolt på mit køretøj    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis i ikke fik læst Mit ”Tour de France” i de to foregående blade, kan i 
finde tidligere udgaver af BV Nyt på www.bvnyt.dk   
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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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Februar og marts i Barrit og Vrigsted kirker 
 
Torsdag den 25. februar klokken 18.00 
Spisning for enlige i Barrit Kirkehus 
 
Søndag den 28. februar klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Søndag den 6. marts klokken 19.00 
Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Torsdag den 10. marts klokken 9.00 
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Barrit Kirkehus 
 
Søndag den 13. marts klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker 
 
Søndag den 13. marts klokken 10-12 
Indsamling i Barrit og Vrigsted sogne til fordel for Folkekirkens Nødhjælp 
 
Mandag den 14. marts klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Barrit Kirkehus 
 
Søndag den 20. marts (palmesøndag) klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 24. marts (Skærtorsdag) klokken 19.00 
Måltidsgudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Fredag den 25. marts (Langfredag) klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – Susanne Bechmann medvirker på tværfløjte 
 
Søndag den 27. marts (Påskedag) klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
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Onsdag den 30. marts klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Onsdag den 30. marts klokken 19.30 
Højskolesang i Barrit Kirkehus 
 
Søndag den 3. april klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Tirsdag den 5. april klokken 18.00 
Spisning for enlige i Barrit Kirkehus 
 
 
 

Spisning for enlige i Barrit Kirkehus 
Torsdag den 25. februar og tirsdag den 5. april  

begge dage klokken 18.00 
 

Begge aftener vil der være et spændende oplæg efter spisningen. 
 
 
Der kan være mange årsager til at man sidder 
alene og spiser; ægtefællen er død eller på 
plejehjem, man er blevet skilt eller måske har 
man altid været alene. 
 
Vi vil gerne invitere enlige til fællesspisning 
og fællesskab. Det koster 50 kroner at være 
med, og du skal melde dig til, så vi ved hvor 
meget mad der skal laves. Tilmelding til Rikke 
Mai på 75 69 10 29 eller rm@km.dk. 

 
 

 
 



20

20 
 

 
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 

 
Søndag den 13. marts klokken 10 - 12 

 
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når 

oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når langvarig tørke fører 
til sultkatastrofe, rammes kvinder og børn hårdest. 

DEL din søndag med verdens fattigste kvinder og meld dig som indsamler eller 
tag godt imod når indsamlerne ringer på døren  

Hvis du vil hjælpe med at samle ind, så tag kontakt til Rikke Mai på 
rm@km.dk eller 22 98 34 92 
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Babysalmesang – onsdage klokken 10 - 11 
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. 

Vi begynder onsdag den 30. marts og mødes i alt 7 gange (sidste gang er 
den 11. maj). 

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

Højskolesangaftener i Barrit Kirkehus 
 

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

Der bliver to aftener: Onsdag d. 30. marts 
kl. 19.30 og tirsdag d. 3. maj kl. 19.30. 
Ved klaveret er Kristian Enevoldsen, der 
også vil fortælle lidt om de sange, vi synger.  
Vi skal synge forårssange, kærlighedssange, 
glade og triste sange, nye og gamle sange og 
undervejs er der naturligvis kaffe. 

Alle er velkomne! 
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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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Gymnastikopvisning i Barrit  
 

Husk vi har gymnastikopvisning i Barrit søndag 
den 13. marts kl. 13.30 

Sæt X i kalenderen og mød op til en festlig dag. 

 

 

Kirkeskoven 
 
General orientering  
 
Kirkeskoven er et fælles sted for alle i lokalsamfundet, med fælles ansvar for 
der er rent og pænt. 
 
Min opgave her i BKI er at holde styr på bookingerne. Det er gratis at låne. 
Nogle gange sker det, at folk ”glemmer” at rydder op efter sig. Det kan vi 
desværre ikke forhindre, men opfordrer til, at alle der kommer der til at holde 
stedet i pæn og ordentlig stand. Og om nødvendigt, rydder op – når de ser 
noget affald. 
 
Håber vi ved fælles hjælp kan holde det i orden. 
 
Venlig hilsen 
 
Helle Potempa 
Centerleder  
Barrit Kultur og Idrætscenter 
Kirkebro 4A 
7150 Barrit 
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Ane Kathrine Petersen  
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forenings årsskrift 2015 drejede sig om 
”bemærkelsesværdige kvinder” i anledning af 100-året for kvindernes 
stemmeret. Nedenstående artikel er et resumé af én af artiklerne i årsskriftet. 
 

Ane Kathrine Petersen (1888-1973) – jordemoder af hele sit hjerte. 
 

Ane Katrine Petersen blev født 13/11 1888 i Gramtang. Hendes forældre 
var gårdbestyrer på Gramtanggård Christian Petersen og hustru Maren 
Jørgensen. Katrine voksede op som den ældste af 3 søskende; men den yngste 
søster, Helene, var svagelig og en bror var død kort efter fødslen. 

Ane Kathrine Petersens far var ikke rask; men han var heller ikke nogen 
fremragende landmand, og de blev nødt til at sælge gården i 1906. Forældrene 
købte en mindre ejendom i Breth Surmose; men faderen døde allerede i 1910. 
Da en forlovelse gik forbi – hverken Katrine eller hendes ven ejede noget som 
helst, så han udvandrede til Amerika – må det have stået klart for Katrine, at 
hun måtte forberede sig på ”at klare sig selv”. Hun uddannede sig til 
sygeplejerske. 

Efter faderens død flyttede Katrines mor og 
den svagelige søster ind i en lille lejlighed i 
Barrit St., Katrines bror var i lære, og da hun selv 
var færdiguddannet som sygeplejerske, blev hun 
ansat som menighedssygeplejerske i Tyrsted-Uth 
Sogne. Hun præsterede således familiens eneste 
regulære indtægt. 

Katrines mor og søster forsøgte at starte et 
pensionat i Horsens med Katrine som hjælper, 
når der var tid; men projektet var uholdbart fra 
starten. Det blev formuleret positivt af en ven af 
familien, der skrev: ”Kathrine var en uvurderlig 
hjælp for dem, når hun havde lidt frihed.” I 1919 
besluttede hun at uddanne sig til jordemoder, søgte ind på Rigshospitalets 
jordemoderuddannelse, og hun blev ansat som jordemoder i As-Klakring 
Kommune i 1920 – direkte fra skolen.  
Med jordemoderembedet fulgte en embedsbolig, og hurtigt flyttede moderen 
og Helene ind hos hende – til gavn for alle parter. I 1922 døde søsteren – kun 
28 år gammel. I 1929 blev jordemoderdistrikterne As-Klakring og Barrit-
Vrigsted lagt sammen. I Barrit-Vrigsted Kommune havde Marie Reinholdt haft 
embedet med bolig på Skulsballevej 1. Ved sammenlægningen købte amtet 
Vesteragerhus, Barritskovvej 1, som ny embedsbolig for jordemoderen. 
Katrine fik embedet og flyttede til Vesterby og Katrines mor flyttede med.  

 
Ane Katrine Petersen, ca. 1910. 
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Hun døde 1934. 
Fra 1929 til 1954 var Kathrine så jordemoder i Barrit-Vrigsted og As-

Klakring kommuner. Hun arbejdede med enestående ansvarlighed, pligtfølelse, 
dygtighed og varme og nåede at tage imod ca. 2500 børn i sin tid som 
jordemoder. Hendes egenskaber vakte tillid og gjorde hende afholdt og 
respekteret. Allerede i Tyrsted-Uth sogne medgav præsten hende en udtalelse, 
hvor ord som ”dygtig”, ”samvittighedsfuld”, ”taktfølelse” og en evne til at 
vinde patienters og pårørendes tillid og kærlighed var fremherskende. 
Ane Katrines pligtfølelse overfor familien understregede også indtrykket af et 
menneske med meget høj etisk standard. Man kunne tilsyneladende støtte sig 
ubegrænset til hendes professionalisme. Det blev sagt, at når hun kom til stede 
i et barselshjem, faldt der ro over hjemmet og trygheden bredte sig; men det 
blev også nævnt i en levnedsbeskrivelse, at hun var meget ensom efter 
moderens død.  

Vilkårene for mange selverhvervende kvinder på 
den tid var, at man var gift med sit arbejde. 
Mange havde nok heller ikke lyst til at opgive 
jobbet, selvstændigheden og synligheden til 
fordel for en tilværelse i det skjulte, hvor dagen 
gik med at servicere mand og børn. Det ser ud 
som om Katrine Petersen løste problemet eller fik 
løst problemet gennem netværksdannelse. Dels 
opstod der tilsyneladende et nært – næsten 
familiært forhold - til familien på Ravnsborg 
Gård, og dels var hun kendt som et menneske, 
der udviste stor gæstfrihed og omsorg. Der er 
bevaret et billede, der giver indtryk af ”møde i 
netværksgruppen for egnens enlige, 
selverhvervende kvinder”  

Ved afskedsfesten i 1954 – efter 34 års 
uegennyttigt arbejde - samledes omkring 200 
mennesker for at takke Katrine Petersen for 
hendes indsats for menneskene i Barrit-Vrigsted 

og As-Klakring kommuner. Sognerådsformand Østergaard-Hansens tale blev 
sammenfattet i Horsens Folkeblad: ”…hun er kommet i mange forskellige 
hjem, men har aldrig gjort forskel på folk. Hendes måde at omgås mennesker 
på er prisværdig. Hun gjorde sit arbejde ikke alene af pligt, men af hele sit 
hjerte!”       
Katrine Petersen fik 19 år som pensionist, inden hun døde i 1973. 

Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

 
Frk. Andersen, plejehjemsbestyrer i 
Gammelby, frk. Karen Nielsen, 
lærerinde i Klakring, frk. 
Konradsen, lærerinde i Vesterby, 
frk. Katrine Petersen, jordemoder, 
fotograferet udenfor Vesteragerhus, 
ca. 1950. 
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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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Frivillige voksne søges til Fredagsklubben i Barrit! 

 

Har du lyst til at gøre en forskel for Barrit og omegns børn og unge, så kom og 
deltag i Fredagsklubbens klubaftener. Vi holder klub aften 9 fredage om året 
fra kl. 18-22 samt den årlige fastelavnsfest for Barrit og omegns borgere i BKI. 
Vi er 14 frivillige voksne og kan altid bruge et par frivillige mere. 

Har du lyst til at høre nærmere så er du meget velkommen til at kigge forbi 
næste gang vi holder Fredagsklub, fredag d. 4. marts kl. 18-22 i Sognegården. 

 

På gensyn  

Fredagsklubben Barrit 
Formand Rikke Hermansen, tlf. 26602416 

____________________________________________________________ 

 

TAK! 

Fredagsklubben Barrit blev i december 2015 beriget med 5000 kr. fra 
Juelsmindeegnens Y’s Men’s Club overskud fra de månedlige lommemarkeder 
i As-Overby. Det er vi selvfølgelig rigtig glade og taknemmelige for, og må nu 
ud at investere i Segboards til klubben og børnene. 
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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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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer 
 

Selv om vi allerede er inde i februar måned, vil vi ønske alle medlemmer et 
godt nyt år. 

Vi sluttede 2015 med en rigtig hyggelig julestue, hvor vi var så heldige at få 
besøg af Barrit Kirkes pigekor, der gik Lucia optog for os.  

Når dette skrives har vi også haft to eftermiddage med seniordans, som var 
motion på et virkelig fornøjeligt plan. En tak til Birte Stisen og Freddy Herbst, 
som sørgede for at guide os rundt. 

Vores næste arrangement er tirsdag d. 11. februar kl. 14-16, hvor 3 damer med 
harmonika kommer og spiller og synger slagere fra vores ungdom med os. Det 
foregår i BKI. 

Den 16. marts kl. 14 er der generalforsamling. Det holdes i BKI med dagsorden 
jf. vedtægterne. Som sædvanlig er foreningen vært ved kaffe/the og brød. Og 
som sædvanlig er der også bankospil. Mød op og vær med til at bestemme, 
hvad der skal ske i 2016. 
 
Tøjdemonstration m.m. sidste år var så stor en succes, at vi gentager den d. 14. 
april kl. 14-16 i BKI. 
 
I løbet af februar vil bestyrelsesmedlemmerne komme rundt efter kontingent og 
samtidig omdele diverse meddelelser. 
 
Vel mødt.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
     Bestyrelsen 
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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 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 29. februar.  

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

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

God fornøjelse! 



31
31 

   

30 
 

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 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 29. februar.  

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

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

God fornøjelse! 
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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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Vrigsted Lokalråd 
 

Borger Budget 2016          
 

Fællesspisning og afstemning 
 

Vrigstedhus mandag den 14. marts kl 18:30. 
 

Ved årets Kjørmesgilde den 2. februar blev der afleveret nogle gode forslag til, 
hvilke projekter der kan fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for sognets 
beboere. 
 
Men du kan nå at komme med flere forslag; send dem til nedenstående senest 
den 7. marts, så de kan nå at komme med til afstemningen den 14. 
 
Du kan også få idéer ved at kigge på www.way-to-go.dk, hvor Hedensted 
Kommune har samlet rigtig mange muligheder til sundhedsfremme. 
 
 
Alle fremmødte personer (maks.5 pr. husstand) med postadresse i Vrigsted sogn kan 
ved afstemningen fordele pointene 1, 2 og 3 på tre forskellige projekter. 
De projekter, som får flest stemmer inden for vores økonomiske ramme på 
50.000,- kr., sætter vi i gang. 

 
Maden til fællesspisningen koster 50,- kr., og der bliver serveret en særdeles 
velsmagende gryderet med tilbehør. 
 
Tilmelding og forslag senest tirsdag den 7. marts til: 
Erling Ahnfeldt, Koksfurt 4, mobil: 51 90 67 47, mail: erling.andersen05@gmail.com 
 
 
Styregruppen 
Vrigsted Lokalråd 
fmd. Carsten Schiller 
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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 
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 
Johnny Nielsen 
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  
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 
75 69 15 66  
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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Vrigsted Lokalråd 
 

Borger Budget 2016          
 

Fællesspisning og afstemning 
 

Vrigstedhus mandag den 14. marts kl 18:30. 
 

Ved årets Kjørmesgilde den 2. februar blev der afleveret nogle gode forslag til, 
hvilke projekter der kan fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for sognets 
beboere. 
 
Men du kan nå at komme med flere forslag; send dem til nedenstående senest 
den 7. marts, så de kan nå at komme med til afstemningen den 14. 
 
Du kan også få idéer ved at kigge på www.way-to-go.dk, hvor Hedensted 
Kommune har samlet rigtig mange muligheder til sundhedsfremme. 
 
 
Alle fremmødte personer (maks.5 pr. husstand) med postadresse i Vrigsted sogn kan 
ved afstemningen fordele pointene 1, 2 og 3 på tre forskellige projekter. 
De projekter, som får flest stemmer inden for vores økonomiske ramme på 
50.000,- kr., sætter vi i gang. 

 
Maden til fællesspisningen koster 50,- kr., og der bliver serveret en særdeles 
velsmagende gryderet med tilbehør. 
 
Tilmelding og forslag senest tirsdag den 7. marts til: 
Erling Ahnfeldt, Koksfurt 4, mobil: 51 90 67 47, mail: erling.andersen05@gmail.com 
 
 
Styregruppen 
Vrigsted Lokalråd 
fmd. Carsten Schiller 
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