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Side 3 
 
Vi har siden sidste blad afholdt repræsentantskabsmøde i BV-Nyt og der er et 
referat fra mødet længere inde i bladet. Det var for andet år i træk et specielt 
repræsentantskabsmøde, da Bruno Nielsen var den eneste, der mødte op, ud-
over bestyrelsen. Men det tager vi som et udtryk for, at der generelt er stor til-
fredshed med måden, som BV-Nyt kører på.  
 
Vi vil dog meget gerne høre fra vores læsere, både med positive og negative 
tilbagemeldinger. Så hvis I har ris eller ros, gode ideer eller forslag til nye ind-
læg i bladet, så kan I altid kontakte os på bvnyt@bvnyt.dk eller vores side på 
Facebook.  
 
Vi vil fra næste nummer, som bliver det første i BV-Nyt’s 29. årgang, lave lidt 
omtale af vores annoncører. Det vil sige, at de på skift får mulighed for at 
skrive en side i bladet med omtale af deres virksomhed og produkter. Vi er 
dybt taknemmelige for alle vores annoncører, som står for størstedelen af vores 
indtægter og vil derfor gerne gøre lidt ekstra for dem.  
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget i den nye motorik-
sal, der i skrivende stund er ved at blive gjort helt klar til indvielse. Den gamle 
skolegård, som bliver det nye playspot, mangler stadig den nye belægning. 
Begge dele er klar til den officielle indvielse fredag d. 2. juni 2017. Billedet er 
taget af A-Sport A/S, som har leveret en del af inventaret. 
 
Det lille billede er et bevis på, at foråret trods alt er på vej.  
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af borgmester i Hedensted 
Kommune, Kirsten Terkilsen. Vi har i Barrit generelt et godt samarbejde med 
Hedensted Kommune på tværs af vores mange foreninger og institutioner. Vi 
har endnu ikke lavet en aftale med en skribent af Den Positive Vinkel til næste 
nummer, men vi har heldigvis rigtig mange gode kandidater.  
 
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og 
dermed et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter blev Ditte og Dennis 
Møller, der blev fundet i en lodtrækning blandt de rigtige besvarelser, som vi 
har modtaget. Det rigtige gadenavn var naturligvis: Høkervænget. Vi har endnu 
en konkurrence i dette blad og det er en god gammel kending, en Soduko 
konkurrence. Vinderen kan ses frem til at modtage et gavekort på 200,00 kr. til 
Super Brugsen i Juelsminde. 
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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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KOM OG HJÆLP 
Som støtte til Barrit Vrigsted Nyt har vi fået jernet fra en rundbue hal, dog for 
at vi selv piller hallen ned. Derfor har vi brug for nogle frivillige som kan 
hjælpe torsdag d. 25/5 fra kl. 9.00 på Barrit Langgade 174. 
 
Der er brug for en del hænder, men også privatbiler med trailer til at køre 
tagplader på lossepladsen. 
 
Tilmelding sker til Bruno på tlf. nr.: 26 87 15 32. 
 
Til de medhjælpende vil der på dagen være lidt middagsmad og drikkevarer. 
 

  

Det indledende arbejde med oprydning rundt om hallen, som Bruno har stået 
for, har på nuværende tidspunkt allerede indbragt 7.200 kr. i skrot penge.  
 
Venlig hilsen   
Barrit Vrigsted Nyt 
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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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Referat af Generalforsamling i Barrit Lokalråd 
 
 
 

Der deltog 20 personer, udover lokalrådet. 
 

Dagsorden jfr. vedtægten. 
 

1. Valg af Dirigent – Palle Jakobsen blev valgt. 
 

2. Lokalrådets beretning v. formanden  
Formanden forelagde en meget omfangsrig beretning om et mang-foldigt 
og spændende år med masser af borger aktiviteter. 
- Spørgsmål: Finns radios gamle biler. Hvad gør vi med dem? Svar: Vi 

kan desværre ikke gøre mere, da en parcelejer har ret til at have op til 2 
biler stående. 
Beretningen blev godkendt med applaus fra salen. Den formidles i 
BV-Nyt, på FB og ophænges i infotavlen. 
 

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
- Godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- På valg er: Jan Pedersen – han blev genvalgt 
- Jørgen Mikkelsen, genopstiller ikke. I hans sted, valgtes Nikolaj 

Hoyos. 
 

5. Suppleanter: her valgtes: 1. suppleant Gitte Hansen 2. suppleant 
Jørgen Mikkelsen 
 

6. Revisor: Mikael Jakobsen 
Revisorsuppleant: Lars Poulsen 
 

7. Eventuelt. 
- Hvem ejer jorden som shelteret ligger på? Det gør Menighedsrådet. 

 

Mødet hævet kl. 21.17. 
 

Referent: Poul Ole Pedersen. 
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Lokalrådets beretning ved Generalforsamling d. 29. marts 2017 i BKI  
 
Forbrugermessen i Vejle og Horsens har igen været en aha oplevelse for 
messegæsterne, der kom forbi Lokalrådets (LR) stand - “Vi har hørt om 
Aarstiderne, de forskellige virksomheder i byen, som nogle fantastiske brands”. 
Vi har brugt disse positivt til at brande både erhvervslivet og Barrit. Vi har 
brugt en tipskupon med præmier fra byens erhvervsliv til at skabe en god 
dialog med mange af de besøgende. De forlod vores stand med frugt til 
børnene, måske en jobannonce eller en bestillingsseddel på kasser fra 
Aarstiderne. Nogle var meget interesseret i at høre om bosætningsmuligheder, 
ledige huse og byggegrunde, herunder job i lokalområdet og alt det andet, vi 
kan tilbyde i Barrit og omegn. 
 
Hedensted Kommune har hjulpet med at finansiere noget af stand lejen og 
erhvervslivet i Barrit har ligeledes bidraget. Byens stand har ikke været et 
ubemærket sted, idet vi havde besøg af bl.a. naboborgmester Peter Søren-sen, 
samt diverse politikere og medier - alt i alt har Lokalrådet haft succes med at 
sætte Barrit på landkortet, så nu mangler vi at få antallet af huse til salg ned på 
omkring 20 (for 2 år siden var der over 40 til salg). 
 
Foreningslivet og frivillige grupper lever rigtig godt i Barrit. Green Team 
holder vores by ud ad til, så Barrit fremstår velplejet og imødekommende. Men 
vi slås med forsikring af de frivillige i aktører – Hedensted Kommune må ikke 
tegne forsikring, men byrådet opfordrer til frivilligt arbejde og det passer ikke 
sammen. Heldigvis er det nået frem til Christiansborg, at der er et problem, der 
SKAL løses. Karen Ellemann har fået en lovændring igennem, der gør, at 
kommunerne og regionerne nu må tegne en ulykke- og ansvarsforsikring for 
frivillige. Vi venter på at få en fortolkning om, hvem der som frivillig forsikres. 
 
Praktiske projekter i 2016  
 - bålhytten ved multibanen er ren genbrug og genrejst med økonomisk hjælp 
fra fælles landdistriksråd ( FLR) 
- Handicapvenlig gang til bålhytten i Kirkeskoven er droppet indtil videre pga. 
økonomi. For at opfylde kravene til at bl.a. rullestole kan komme ned og op fra 
bålhytten, kræves en hældning på max 1,5%. Pengene bruges i stedet til 
handicapvenlig stier i landsbyhaven og et sansebed.  
 
Byforskønnelse i Barrit ved hjælp af nedrivningspuljen på 2.5 mio. kr. er nu 
næsten afsluttet. Desværre har vi stadig nogle huse, der ikke ligefrem er blandt 
de kønneste i byen. Kroen er væk og grunden på næsten 5000 m² skal bare 
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planeres og såes til med græs. Grunden er sat til salg. Købmands- butikken og 
annekset er væk og grunden er solgt. ”Stenhøjhuset” er væk og grunden ligger 
p.t. ubenyttet hen. Brugsgrunden er også sat til salg. 
 
Pensionistboligerne i Bakkesvinget er nu næsten tomme. Lokalrådet har kigget 
på muligheden for at overtage en eller flere af bygningerne for at bygge dem 
om og sælge. Men ved en kvalificeret gennemgang af bygningerne, sammen 
med forskellige håndværkere, har det vist sig, at de er i en dårlig stand og 
kræver en alt for stor kapital til renovering og ombygning. 
 
Derfor har LR anbefalet Hedensted Kommune, at alle bygninger rives ned og 
jorden udmatrikuleres til byggegrunde og sælges.  
 
2016 er også året, hvor LR startede på processen med en Fremtidsplan for 
Barrit og omegn. Fremtidsplanen er nu i mål og kan studeres på 
7150Barrit.blogspot.dk – LR opfordrer alle til at bladre den igennem, hvis man 
finder et eller andet projekt i den, som man vil kaste sig over, så skriv/ring/snak 
med en fra LR for en aftale eller få kontakt til andre, der også er interesseret i 
projektet. 
 
2017 bliver et travlt år med bl.a. BorgerBudget. Vi håber, at de 50.000 kr. fra 
Hedensted Kommune sammen med ”Barrit-fremtiden starter her” kan sætte 
skub i forskellige tiltag/projekter i området.  LR hjælper gerne med at udpege 
og søge flere penge til projekter. LR har ikke endelig besluttet, om vi deltager 
på de kommende forbrugermesser i Horsens og Vejle, da det er meget 
tidskrævende. 
 
LR håber, at Barrit får en fortsat god andel af udflytning fra de store byer og 
dermed endnu mere gang i hussalget og tilflytningen.  
 
Vi ser alt i alt lyst på fremtiden for Barrit og omegn. 
 
Peter Andersen 
Lokalrådet i Barrit 
Marts 2017 
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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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SANKT HANS 
 

 
 

Traditionen tro, afholdes der igen i år Sankt Hans i Kirkeskoven.  
 

Alle er velkomne fredag den 23. juni 2017 fra kl 18.00. 
 

Søndagsklub og Green Team står for bålet. 
 

Lokalrådet har tændt grillen og sælger pølse m/brød, øl, sodavand samt kaffe 
og kage fra kl. 18.00. 
 

Kl. 20.00 er der båltale ved Renata Sloth Carlsen, hvorefter bålet tændes. 
 

Vel mødt til en dejlig aften i Kirkeskoven 
 

Lokalrådet i Barrit 
 
 

Indvielse af Barrit Univers 
 

Fredag d. 2. juni er der officiel indvielse af Barrit Univers. 
 

Tidspunktet er endnu ikke fastsat, men det kan ses på opslag på BV-Nyt’s 
Facebook side og opslag i info standerne ved Barrithus. 

 
Bestyrelsen i Barrit Kultur & Idrætscenter 
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Barrit Cykelklub sæson 2017 
 
Så er cykelklubben klar, er du? 
 
Vi er klar med et forårs- og sommerprogram for 2017, vi cykler på mandage og 
den første tur er d. 1. maj.  
 
Vi mødes kl. 19.00 ved Sognegården. Vi cykler dagens rute og gør undervejs et 
stop og nyder vores medbragte forfriskning. Alle, også børn, kan være med og 
det er sundt og ganske gratis. 
 
Vi bestræber os på at cykle på mindre befærdede veje, men et kort stræk på en 
mere befærdet vej kan ikke altid undgås. Vi anbefaler at bære cykelhjelm og 
evt. en neon farvet vest. Vi har igen i år indlagt 2 bilture (se listen nedenfor). 
 
Bemærk at lige efter Pinse tager vi cykelturen om tirsdagen. Bilturen d.19/6 
starter vi kl. 18.30 fra Sognegården og bilturen 20/8 er en søndag og her starter 
vi kl. 10.00 fra Sognegården. 
 
Vi ser frem til en god lang sommer og godt cykelvejr.  
 
01.05: Høkervej – Rand – Stenhøj Strand. 
08.05: Barrit Langgade – Kokborg - Teglværkssøen. 
15.05: Breth – Bøgeskoven – Gramrode - Ørnsvig. 
22.05: Høkervej–Staksrodevej–Smedskærlund–Hornsyldvej–Vrigsted Kær. 
29.05: Skulsballevej – Nedrevej – Stouby – Vandmøllevej. 
06.06: Tirsdag. Lhombrevej – Nebsager – Engparken – Hornsyldvej. 
12.06: Ferdinandsvej–Hornsyldvej–Tirsbækvej–Hornum–Borchs Minde. 
19.06 BILTUR start 18.30 fra Sognegården: Tønballe – Snaptun. 
26.06: Barrit Langgade – Golfbanen – Palsgård.  
03.07: ISTUR. Barrit Langgade–Vejlevej–Klakrings St. Vej–Sverrig- 
 Juelsminde. 
 FERIE uge 28, 29 og 30   
31.07: Brethvej – Ørnsvigvej – Klejs – Lottrup – Vesterby. 
07.08: Breth – Bøgeskoven – Ravnholt – Rårup Kirke – Ørnsvig  
14.08: Barrit Langgade – Lottrup Skov – Bugten. 
20.08: BILTUR kl. 10.00 fra Sognegården. Gammelstrup – Brædstrup –  
 Bryrup evt. Vrads.     
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21.08: Barrit Langgade – Cykelstien – Klakringvej – Sønder Strand.  
28.08: Barrit Langgade–Hulevej–Barrit St.–Skerrildgårdvej–Kirkeskoven.  
 
Vi takker for denne sæson og ses til næste forår.     
 
Cykeludvalget 
 
Nils, Leo, Annelise og Kate 
 

 

 
 
 

 
 

Tennis i Barrit GIF 
 
I skrivende stund er vi i gang med at klargøre tennisbanerne. 
 
Banerne er klar til brug til fra den 1. maj. 
  
Tilmelding til Ingrid på tlf.: 42 39 23 33, som du også får nøgle af.  
 
Der er plads til mange spillere, så mød op. 
 
Ingrid Pedersen 
Barrit GIF – Tennisafdelingen 
 



15

15 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er Fremtidsplanen for Barrit godkendt på Borgermødet den 29. marts 2017.   
Udgaven kan hele tiden ses på: http://7150barrit.blogspot.dk. Løbende vil den 
blive opdateret efterhånden, som der er personer der melder sig til de forskel-
lige projekter. 

For at gøre det så let som overhovedet muligt, vil I kunne træffe Lokalrådet 
forskellige steder i Barrit – vi vil gerne tale om Fremtidsplanen samt høre fra 
jer, hvis I er interesseret i at bidrage på den ene eller anden måde i Fremtids-
planen. 
Den første tirsdag i hver måned op i BKI cafeen fra 18.00 til 20.00 er 
Lokalrådet klar – indtil videre gælder det frem til byfesten i august. 
Lokalrådet er også med ved Sankt Hans i Kirkeskoven og ved byfesten, hvor vi 
har en stand. 

 

 

 

  

Barrit – fremtiden starter her 
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Den Positive Vinkel 
Barrit viser vejen 

To ud af tre danske landsbyer har mistet indbyggere de seneste fem år, og selv 
om stadig en million danskere har valgt at bo i de mindste landsbyer, så haster 
det med at finde nye måder at udvikle landsbyerne på, hvis de skal overleve i 
fremtiden. Det kræver en ekstra indsats i landsbyerne og øget politisk 
bevågenhed såvel lokalt som fra Christiansborg, hvis landsbyerne skal udgøre 
et attraktivt alternativ til de større byer i fremtiden. 

Af samme grund iværksatte vi i Hedensted Kommune i 2011 projektet ”Slip 
civilsamfundet fri” med det formål at skabe større lokalt engagement. Vi var 
naturligvis i byrådet meget spændte på, om det nødvendige overskud og 
engagement var til stede i forhold til at løfte opgaven. 

Den bekymring kan jeg i dag konstatere, at ikke mindst Barrit har gjort sit til at 
gøre til skamme. Her har man i den grad taget handsken op og vist vejen for 
mange andre landsbyer. For skal man lykkes med både at forblive attraktiv for 
nuværende beboere og samtidig for potentielle tilflyttere, så kræver det en 
fokuseret indsats med at definere egen identitet og styrker, at finde ind til det, 
der gør det enkelte landsbysamfund til noget unikt. Man må stille sig selv det 
helt grundliggende spørgsmål: hvad er netop vores tiltrækningskraft? 

Jeg har haft mulighed for at studere den fremtidsplan, ”Barrit – fremtiden 
starter her”, som jeg ikke er i tvivl om har været genstand for mange sunde og 
givtige diskussioner. Der er tale om et visionspapir, som lover rigtig godt for 
Barrits fremtid, og som giver et fuldgyldigt svar på ovenstående spørgsmål. 

Barrit har nemlig imponerende meget at byde på. Motorikuniverset, multibanen 
og sansehaven er blot nogle eksempler. Jeg vil også gerne kvittere for det store 
arbejde, som jeg ved, at beboerne lægger i, at landsbyen skal fremstå så 
indbydende og smuk som mulig. Og så har Barrit og omegn mange spændende  
og innovative arbejdspladser, som også medvirker til at skabe bosætning i 
området. 

Lokalrådet og idrætsforeningen er dynamoer for mange initiativer, men det er 
mit indtryk, at frivilligheden og entusiasmen involverer rigtig mange i 
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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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landsbyen. Ellers er jeg også bange for, at man ville knække nakken på de 
utrolig mange tiltag. Sikkert ikke alle ønsker i fremtidsplanen kan indfries her 
og nu, men jeg er overbevist om, at I nok skal nå i mål med mange af dem. 

Barrit har med sin opsøgende indsats på boligmesser i andre byer vist, at man 
er parat til at gå utraditionelle veje for at gøre opmærksom på sine kvaliteter og 
samtidig sat en tyk streg under, at Barrit er en landsby, der tager ansvar for 
egen fremtid. På den måde er Barrit også blevet et mønstereksempel for andre 
landsbyer. Ja, man kan godt sige, at Barrit har smilet sig til succes. 

Udfordringen i fremtiden er for Barrit som for andre landsbyer, at man ikke 
lukker sig om sig selv, men netop åbner sig for omverdenen. Andre steder i 
landet er landsbyer for eksempel søgt sammen i klyngefællesskaber, hvor man 
sammen finder svar på udfordringerne.  

Hvad fremtidens landsbyer vil udvikle sig til, har forskerne endnu ikke et bud 
på, men det står klart, at udviklingen skal komme og bestemmes fra neden, 
altså fra jer. Jeg håber og tror, at man i Barrit er i stand til at bevare den energi 
og nerve, som har præget landsbyen de seneste år, og som har været et 
blændende eksempel på, hvad der kan ske, når man løfter i flok. 

Kirsten Terkilsen  
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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 
 
 
 
 
 
 
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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Maj og juni i Barrit og Vrigsted sogne 
 
 
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 – ungdomskoret medvirker 
 
Onsdag den 17. maj klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 21. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – Charlotte Juul Thomsen indsættes 
 
Mandag den 22. maj klokken 18.00 
Spisning på tværs i Kirkehuset 
 
Torsdag den 25. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – Charlotte Juul Thomsen indsættes 
 
Søndag den 28. maj klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
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Søndag den 4. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – kirkekaffe og kage 
 
Mandag den 5. juni klokken 10.30 
Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen 
 
Onsdag den 7. juni klokken 19.00 
Sommerkoncert med kirkens kor i Barrit Kirke 
 
Søndag den 11. juni klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
 
Tirsdag den 13. juni klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde i Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 18. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Tirsdag den 20. juni klokken 19.30 
Koncert med Den Danske Guitarkvartet i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 25. juni klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 2. juli klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Lars Motzfeldt Nielsen 
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Rikke Mai holder studieorlov fra den 15. maj til 15. september 
 
Søndag den 14. maj holder jeg 
min sidste gudstjeneste inden jeg 
går på studieorlov. Jeg ar fået 
bevilliget 3 måneders 
studieorlov, hvor jeg skal 
arbejde med børnegrupper for 
skilsmissebørn i samarbejde med 
Folkeskolen og Ungdomsskolen. 
I min orlov er pastor Charlotte 
Juul Thomsen vikar i Barrit og 
Vrigsted sogne. Hvor andet ikke 
er nævnt, er det Charlotte der har 
gudstjenesterne frem til den 15. 
september. Charlottes mail er 

chath@km.dk. Find hendes telefonnummer på vores hjemmeside 
www.barritvrigstedkirker.dk 
 

 
 
 

Pinsedag 
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage. 
Vrigsted Kirke søndag den 4. juni klokken 10.30 

 
 

Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. Derfor 
kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. Fortællingen 

om pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i 
verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem 
sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på jorden, 

døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden. 
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2. pinsedag 
Mandag den 5. juni klokken 10.30 – friluftsgudstjeneste 

på Teglværkspladsen 
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne 

 
 

Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker. 
Medbring selv drikkevarer. 

 
 

Alle er velkomne. 
 

 

Onsdag den 7. juni klokken 19.00 kor-koncert i Barrit kirke. 

Tag naboen og familien med til en festlig og musikalsk aften.  

Medvirkende er kirkens voksenkor, ungdomskor og børnekor, der har øvet sig 
hele vinteren og foråret og nu glæder sig til at synge for og med jer.  

Der er gratis entré. 
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Den Danske Guitarkvartet spiller Teitur og Vivaldi i Vrigsted Kirke 
tirsdag den 20. juni kl. 19.30 

 

 
 

Fire guitarer lyder helt anderledes end én! 
 
Med fire instrumenter i spil opstår der en klang og en dynamik, som man ikke 
skulle tro var mulig med klassisk guitar – samtidig med at guitarens særlige 
sjæl stadig er i behold, fra det fyrige sydlandske til det tyste poetiske 
 
Den populære færøske sangskriver Teitur har skrevet et lille værk til Den 
Danske Guitarkvartet. Stykket hedder Chinese Whispers, det vil 
sige Hviskeleg, og hviskelegen er stadig spritny og frisk, når Den Danske 
Guitarkvartet rammer Vrigsted. 
Til koncerten i Vrigsted Kirke kan man også høre dragende filmmusik-
minimalisme af den succesombruste amerikaner Philip Glass, greatest hits af 
Vivaldi (ja, den fra Dus med Dyrene) og Karl Petersens vidunderlige 
bearbejdninger af gamle danske folkeviser. 
 
Den Danske Guitarkvartet blev grundlagt i 1999. Simon Junker Tang har været 
med fra begyndelsen; siden er Thea Vesti Pedersen, Kristian Lager og Martin 
Stæhr Haugaard kommet til på de tre andre stole. 
 
Koncerten varer cirka en time, og der er fri entre. 
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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt  
Tirsdag d. 11. april 2017 i Barrithus 

 
 
Dagsorden:  
Valg af dirigent  
Formandens beretning 
Gennemgang af regnskab  
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Valg af suppleant  
Valg af revisor  
Indkomne forslag  
Eventuelt  
 
Valg af dirigent: Jonas Johansen blev foreslået og valgt som dirigent, han kun-
ne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt. 
 
Beretning: Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt 
her i forkortet udgave:  
 
Vi har nu været i gang i bestyrelsen fire år i træk og det har været et år, hvor 
tingene igen har kørt stille og roligt.  
 
For første gang har vi kørt et helt år, hvor 2 af vores blade er udkommet senere 
end tidligere årgange. Det har fungeret rigtig fint og været til glæde for flere 
foreninger og institutioner.  Det drejer sig om blad nr. 4 og 7.  
 
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde lavet 7 blade på med masser af 
gode og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. Vi har i gennemsnit haft 
godt 32 sider i bladene, mindste antal sider var 28, i 27. årgang var det 
henholdsvis godt 37 sider i gennemsnit og mindst 32 sider. 
 
Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange 
besvarelser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Vi har på grund af 
pladsmangel kun haft nogle få konkurrencer i bladet, som i år har været vores 
populære Soduko konkurrencer og de ”nye” med uskarpe vejnavne. 
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Vores side på Facebook får stadig flere medlemmer, så vi nu oppe på ca. 590 
medlemmer, hvilket vi er meget glade for. Det er ca. 100 mere end sidste år. 
Den bliver stadig flittigt brugt til mange forskellige formål, som kan være alt 
fra spørgsmål, efterlysninger og oplysninger om ting i og omkring Barrit til 
orientering om kommende eller afholdte arrangementer i lokal området.  
 
Vi har i løbet af foråret indkøbt nyt computer udstyr i form af en bærbar 
computer og en laserprinter. Det har vi gjort som en sikkerheds foranstaltning, 
da den bærbare computer, som vi bruger i øjeblikket, er den vi overtog fra den 
tidligere bestyrelse og den er ikke helt stabil længere. Vi har købt begge dele 
som brugt og har derfor kun givet 2.750,00 kr. samlet.  
 
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi 
igen i år har fået både i form af tilkendegivelser men i særdeleshed i form af 
mange gode, spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning 
ville bladet ikke være det, som det er i dag. Vi ser frem til at lave blade igen i 
det, der nu bliver 29. årgang. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Gennemgang af regnskab: det blev gennemgået og viste et overskud på 
15.311,96 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Overskuddet 
skyldes primært øgede indtægter fra vores annoncører og salget af skrot.   
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Torben H. Hansen, Rene 
Hermansen og Jørgen Mikkelsen, der alle tre ønskede at genopstille og blev 
genvalgt. Valget gælder for 2 år.  
 
Valg af suppleant: Anne Sophie Krog Pedersen. 
 
Valg af revisor: Ingrid Pedersen blev valgt, valget gælder for 2 år. 
 
Indkomne forslag: Ingen. 
 
Referent Torben H. Hansen 
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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

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.

PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET 
MED OS.
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Forårsudflugt med Barrit-Vrigsted Seniorer 
Torsdag den 18. maj – forårsudflugt til Lille Malunds Have 

– perlen i det midtjyske !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgang fra Barrithus kl. 10.30. 

Vi kører ad små veje mod vores første stop Restaurant Ålbækken i Give, hvor 
vi får en 2-retters menu. Herefter kører vi videre mod den smukke have ”Lille 
Malund”, hvor der bliver rig mulighed for at gå rundt i den smukke have. Vi 
har kaffe/kage med, som vi kan nyde på en overdækket terrasse.  

Forventet hjemkomst kl. 17.30. 

Pris pr. person er 350,- kr. for medlemmer, og 400,- kr. for ikke medlemmer. 

Tilmelding senest den 8. maj til Annelise på tlf. 52380023 eller Jytte på 
25374854. 

Vi håber på godt fremmøde, og glæder os til en dejlig forårstur !! 

Hilsen 

Barrit-Vrigsted Seniorer 
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Borgermøde den 29. marts 2017 i BKI 
Der var mødt 28 borgere frem + lokalrådet, i alt 33. Vi indledte med sangen det 
er i dag et vejr. 
 

Præsentation af Fremtidsplan 
Formanden, Peter Andersen fortalte om hvordan fremtidsplanen var 
blevet til på mødet i november 2016, hvor 100 borgere kom med deres 
idéer til fremtiden ved 10 ”stationer” i hallen. Lokalrådet har 
efterfølgende sammenskrevet de i alt 316 idéer fra mødet og placeret dem 
alle under 5 ”spor” i Fremtidsplanen. Under hver hovedspor kan man 
forfølge de enkelte idéer og der se hvad der oprindeligt var meningen 
med idéen. 
 
Samtidig forklarede Peter Andersen hvordan man kan finde rundt i 
Fremtidsplanen og hvordan man selv eller i en gruppe, kan arbejde med 
en idé. 
Herefter viste Peter Andersen vores fælles Vision, som lokalrådet har 
forfattet med baggrund i de mange idéer og vores erfaringer fra arbejdet i 
rådet. 
 
Nogle af deltagerne havde forskellige kommentarer til Fremtidsplanen: 
- Side 4 – i tekstafsnittet, der skal tilføjes ”Vuggestue” og ”dagpleje” 
- Side 22/23 Sognegården   
- Fine busforbindelser til Horsens og Vejle og Juelsminde bør tilføjes 
- Ejendomsmæglerne bør orienteres om byen og have vores 

Fremtidsplan liggende 
- Skal der være noget om turisme? 
- Skal sognegården væltes? Ellers skal den renoveres og vedligeholdes. 
- Der kunne også bygges en masse små hytter, så firmaer og andre kan 

leje disse og benytte stedet og alle faciliteterne. 
 

Konkrete ide ‘grupper, som vil starter allerede nu: 

- Sognegården: Tina Kammer og Anne Mette Christensen og Poul Ole 
Pedersen. HACO har som tidligere fortalt doneret kr. 28.300. 

- Teglværkspladsen: Jan Tiedemann er gået i gang. 
- Landsbyhaver: Barrit Skole v. Palle Jakobsen 
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Hvordan får vi formidlet planen – forslag fra salen: 

- Læg nogle eks. I BKI 
- Sæt den i avisen 
- På: 7150Barrit.blogspot/BV-Nyt, FaceBook 
- Reklamèr for den 
- Turistkontorer, ejendomsmæglere 
- Lav en plan om hvor den skal lægges og lav en plan for hvad formålet 

er og følg op på hvad der har været af effekt 
- 3. sidste side i BV-Nyt kan bruges til at fortælle hvem der er i gang 

med en idé + et opslag i infostanderen 
- Tage fokus på enkelte områder/et område, så folk kan se konkret hvad 

der sker 
- Lokalrådet er til stede 1 gang mdl. – den 1. tirsdag hver måned for 

dem der er i gang og for dem som gerne i gang med en idé. Lokalrådet 
er sparring på idéerne og på, hvor man kan søge midler m.v. 

- Og slå det op på Facebook – ligesom det de gør i gåklubben. 
 

Orientering om BorgerBudget(BB) 

Hedensted Kommune (HK) har bevilget kr. 50.000 til landsbyen til 
iværksættelse af en demokratisk proces, hvor borgerne i Barrit og omegn 
kan komme med idéer til aktiviteter eller indsatser. 
HK har fastlagt 2 overordnede emner : Sundhed og trivsel som skal 
indeholdes i idéerne og aktiviteterne. 
Der er på forhånd fastlagt en proces, hvor forskellige principper skal 
overholdes; projektbeskrivelse, budget, tidsplan, afstemning og dermed 
demokratisk beslutning om hvilket eller hvilke projekter, der skal 
gennemføres. 
Spørgsmål: hvordan kan Fremtidsplanen hænge sammen med BB? – Det 
kan den sagtens, hvis de faste emner er medtaget. 
Hvornår skal det første BB-møde være? – Efter sommerferien indkalder 
Lokalrådet. 

        

Referent: Poul Ole Pedersen 
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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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Referat af generalforsamling i BKI d. 26. marts 2013. 
 

1. Valg af dirigent 
Ingrid Pedersen 
 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt og mødet indvarslet korrekt 
 

3. Bestyrelsens beretning 
     2016 har været et meget spændende år for BKI. 
  

Efter års planlægning af Barrit Univers blev vi klar til at gå i gang med 
selve ombygningen. Projektet har været gennem utallige op- og nedture 
men efter et stort arbejde faldt økonomien endelig på plads, så vi 9 år 
efter de første overvejelser endelig var klar til at gå i gang med den 
egentlige ombygning. 
Projektet tog hurtig form, og i dag er vi næsten færdige. Vi er derfor 
stolte over at kunne invitere alle til indvielse af Barrit Univers fredag den 
2. juni. 
 
Barrit Univers er blevet fantastisk, men det er ikke kommet af sig selv. 
Adskillelige lokale ildsjæle har været inde over projektet gennem årene, 
men vi kan først og fremmest takke Renata Carlsen for, at Barrit Univers 
klarede skærene. Når det så allermest håbløs ud, og alle andre var klar til 
at smide det hele på gulvet, så holdt hun fast og fandt en ny vej ud af 
problemerne. Det kan siges meget simpelt. Uden Renatas vedholdende og 
energiske indsats ville Barrit Univers ikke stå her i dag! 
 
Hele projektet har kostet ca. 9 millioner. Lokal & Anlægsfonden samt 
Hedensted Kommune har bidraget med henholdsvis 3,2 og 1,3 millioner. 
Hertil kommer bidrag fra Insero, Palsgaard, Hede Nielsen Fonden, BGIF 
samt ikke mindst byens borgere, der har købt støtteklinker for 100.000! 
 
BKI selv har bidraget med 4,5 millioner - heraf 3 millioner gennem et lån 
hos Kommunekredit, der skal betales tilbage over de næste 25 år. Det er 
derfor vigtigt, at Barrit Univers også er med til at skabe mere aktivitet og 
dermed også flere indtægter. Der er derfor nedsat en gruppe blandt 
centret nuværende kunder, der skal komme med forslag til, hvordan 
Barrit Univers kan være med til at øge aktiviteten i BKI.   
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Bestyrelsen afleverer et 2016 regnskab, der er i fin balance. Der er dog en 
ting, som skæmmer helhedsbilledet. Udlejningen af Sognegården er på et 
kritisk lavt niveau, hvilket selvfølgelig hænger sammen med 
Sognegårdens generelle dårlige stand. Nogle mener, at det giver mest 
mening blot at rive Sognegården ned… Bestyrelsen mener dog, at 
Sognegården tjener et vigtigt formål. Når vi har sundet os over Barrit 
Univers, vil vi derfor gå i gang med at overveje hvilke muligheder, vi har 
med Sognegården. Der er ingen tvivl om, at det er en voldsom stor 
udfordring og midlerne begrænsede. Med andre ord der skal tænkes 
kreativt!  
 
Med disse ord ser vi frem til et spændende 2017 med masser af liv og 
aktivitet i BKI.   
 
Kommentarer/spørgsmål:  
Obs indvielsesdato på halmballe er forkert skal tapes over. 
Barrit Univers er ikke afleveret endnu, der udbedres fejl og mangler. 
Taget på motoriksalen skal skiftes 
Beretning godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskab fremlagt og godkendt. 
Der er mindre udlejning dels pga. ombygning. 
Der er kommet mere ind i kommunalt lokaletilskud, idet Hedensted 
kommune allerede fra i år giver et særligt ”Univers tilskud” på 100.000, 
mens den bebudede nedtrapning af den ordinære lokalestøtte kommer 
gradvis over 5 år. Nedtrapning skyldes ny model for lokaletilskud, der 
blev vedtaget i 2016 og som vil betyde, at BKI efter 5 år vil få ca. 
200.000 mindre i lokalestøtte end tidligere. 
Det betyder, at der er brug for øget aktivitet og øget udlejning i centret i 
særdeleshed i det nye univers. 
Resultatet bærer præg af at vi er begyndt at betale såvel afdrag som renter 
på kommunegaranteret lån. 
 

5. Fremlæggelse af budget 
Budget fremlagt og godkendt. 
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6. Behandling af indkomne forslag 
Der er fremsendt forslag fra Gordon Skov om lydanlæg i Sognegården.  
Generalforsamlingen beslutter ikke at købe et lydanlæg til Sognegården. 
Barrit skole har netop købt nyt lydanlæg, der kan lånes af BKI ved 
arrangementer i Sognegården. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
På valg: 
Peter Overgård: ønsker genvalg 
Peder Langager: ønsker genvalg 
Palle Jacobsen: ønsker genvalg 
Gitte Hansen: ønsker ikke genvalg.  
Nyvalgt til bestyrelsen er: Tina Kammer  
Desuden er Vera Hammervig trådt ud af bestyrelsen i efteråret 2016: det 
lykkes ikke at vælge suppleanter blandt de fremmødte, der er derfor 
ingen, der kan træde ind i stedet for Vera. 
 

8. Eventuelt 
En drøftelse af, hvilke aktiviteter der kunne udvides med i centret 
herunder det ny motorik. 
 
Referent: Renata Carlsen 
   

 
                                                Middag på tværs            
 
Vi holder ”Middag på tværs” i kirkehuset i Barrit  

mandag den 22.maj kl. 18.00. 
 
Vi mødes, spiser og hygger i et par timer. Det koster 10 kr. at deltage. 
 
Info og tilmelding: Flemming på mobil: 29 84 29 79 eller Rikke på mobil  
22 98 34 92  

 

Menighedsrådet i Barrit 
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           1           9           3    2  

                 3                  6    5     7 
          6     4           1    2      

    2                  7    3                        4 

    4           1                        7           8 
    5                        4    1                  3 

                        3    5           4     1 

           5    7     1                 9 
                 9     8           7           6 

 
 

Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 U M  Å K A S S O A 

E R O Ø D N O U N 

D C E Ø Y L V R L 

T J T O N I R E N 

Q V H R Y E I I K 

U S L A B B N M M 

Æ I A Å T D A K X 

N R B N V N E N S 

A U T G K D D D E 

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

i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til 
bvnyt@bvnyt.dk. Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Super Brugsen i 

Juelsminde, blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen 
bringes i næste nummer. 
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer 
 

Den 16. marts havde Barrit-Vrigsted Seniorer generalforsamling i BKI. 
Jytte Hansen startede mødet med at orientere om, at vi desværre havde mistet 
vores mangeårige formand Vera Hammervig, som havde gjort et kæmpe stykke 
arbejde for foreningen, altid med stor gå på mod og mange gode ideer. 
 

Der blev holdt 1 minut stilhed for Vera. 
 

Herefter blev Bent Pedersen valgt som dirigent og konstaterede at general-
forsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

I beretningen gennemgik Jytte de gode arrangementer, vi havde haft igennem 
året, - udflugter, tøjdemonstration, seniordans, førstehjælp og hjertestarter, 
bankospil og julearrangement og lidt om de arrangementer, der er sat på pro-
grammet i 2017. Vi har 100 medlemmer. 
 

Hun takkede Dora Andersen, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. Regn-
skabet blev gennemgået og godkendt. 
 

Til bestyrelsen blev Jytte Hansen og Niels Jacobsen genvalgt, mens Anna 
Hansen blev nyvalgt. Til suppleant blev Elvin Christiansen nyvalgt. Som 
revisor blev Tove Pedersen nyvalgt, og Ejvind Rasmussen genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 

Bestyrelsen består således af: Jytte Hansen, Poul Christensen, Annelise Dam, 
Laila Winther, Niels Jacobsen, Dora Damgård og Anna Hansen. 
 

Årets arrangementer 2017 
Torsdag den 18. maj – forårsudflugt til Lille Malund 
Onsdag den 30. august – sensommerudflugt i nærområdet. 
Onsdag den 25. oktober – foredrag ”Glæden ved at være til” ved  
Åge Augustinus. 
Søndag den 5. november – bankospil 
Onsdag den 6. december – julehygge 
 

Nærmere om hvert arrangement kommer i Barrit Vrigsted Nyt, men sæt 
allerede nu X i kalenderen. 
 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
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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 
Jytte Hansen  
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 
29 45 86 24 
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 
25 37 48 54 
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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