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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 07.11.2016 
UDKOMMER UGE 47 

 
Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80 
Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181 tlf. 22 95 66 96 
Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11  tlf. 20 87 38 58 
Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151  tlf. 30 13 25 17 
Kasserer:  Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde  tlf. 75 69 14 18 
*************************************************************** 
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni, 
august, oktober, november, februar, marts og juni. Bladet udkommer i et oplag 
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 
sogne. 
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk  
Opsætning: A4  - Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 
1,5 cm. Skrift: Times new roman – str. 16. – Eller pr. post til et af best. 
medlemmerne. 
*************************************************************** 

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

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

www.bvnyt.dk 
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Side 3 
 
Så gik der endnu en sommer. Men man må sige, at sommeren i år holdt fast i 
det gode vejr langt ind i september måned. Desværre glemte sommeren, at juli 
måned også er en sommer måned… 
 
Der er nu under tre måneder til juleaften. Så vi skal omstille os fra sommer til 
efterår og måske snart til vinter. Som et eksempel på, at vinteren og julen stille 
og rolig nærmer sig, har vi i dette nummer omtale af et jule arrangement.  
 
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget fredag d. 2. septem-
ber i mødelokalet i Barrithus, da Barrit Vrigsted Nyt holdt vin-, pølse-  og 
ostesmagning i samarbejde med Barrit Mejeri, Vin Med Smag og Bjerre Kød. 
Det var et rigtig godt og spændende arrangement med masser af smagsprøver 
til de mange tilmeldte personer. Billedet er taget af Torben H. Hansen. 
 
Det lille billede er taget af Anja Lundum Rasmussen. Billedet er taget på Barrit 
Stadion om lørdagen til Barrit & Omegns Byfest, hvor det store optog ankom 
til pladsen. Som det kan ses på skiltet, er der mulighed for at aflevere øl- og 
sodavandsdåser på Vævergade. Der er lavet et indlæg om det længere inde i 
bladet, hvor vi også kan informere om en ny adresse til aflevering af skrot.  

Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Simon Hansen og Jannie Rimmer 
Petersen, der bor i Barrit Station, hvorfra Simon driver sit firma Hansen´s 
Tømrerfirma. Vi har lavet en aftale med Poul Jessen, der er formand for Barrit 
GIF’s Festudvalg, der står bag Barrit & Omegns Byfest og Halfest, han vil ger-
ne være den næste skribent af Den Positive Vinkel. 

I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og der-
med et gavekort på 200,00 kr. til Barrit Mejeri er Louise Hansen. Hun blev 
fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det 
rigtige gadenavn var: Midterfolden. 
 
Vi har ikke en konkurrence med i dette nummer, men mon ikke der bliver 
plads til julekonkurrence i en eller anden form i det næste nummer. 
 
God læselyst! 
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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
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Inden døres træningstider 

Fodbold vinter 2016 

Hal Dag Tider Årgang Træner 
Barrit Mandag Kl. 16.15-17 U6-7 Anja Nielsen 

    Sascha Mikkelsen 
Barrit Mandag Kl. 17-18 U9       Mathias Nielsen 

Tobias Mikkelsen 
Stouby Onsdag Kl. 16-18 U10-14 Jens Pedersen 

Esben Pedersen 
 

Opstart uge 43 

Kampfordeler 
Sascha Mikkelsen 
20681833   
 
 

Mød Barrit på Boligmessen i Horsens 
Lokalrådet er igen blevet enige om, at Barrit By skal være udstiller på for-
bruger og boligmessen i Horsens 12-13. november. Med på messen vil der 
være udstillingsmaterialer fra vores lokale firmaer. Vi er på messen for at 
reklamere for vores dejlige by og for, forhåbentligt, at få flere børnefamilier til 
byen. Samt for at reklamere for alle de arbejdspladser der er i vores lille by 
Vi syntes, at I skulle komme og bakke os op derude.   
 
Med venlig hilsen 
 
Barrit Lokalråd 
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SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE   7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

*

ISO-KÆRNISO-KÆRN

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Tlf. 75 69 15 62 Biltlf. 40 43 56 61

Per Z. Jensen

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

INDUSTRIINDUSTRI
LAKERINGLAKERING

Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL

Kontakt os næste gang
- det betaler sig

BARRIT
INDUSTRILAKERING

TLF.
75 69 18 25

-altid
en telefon
samtale værd ......................
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Fredagsklubben 

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 velkommen til at kigge forbi næste 
gang vi holder Fredagsklub, (se datoerne andet sted i bladet) kl. 18-22 i 
Sognegården. 

 

På gensyn  

Fredagsklubben Barrit 
Formand Rikke Hermansen, tlf. 26602416 

 

 

SKROT!!! 
 

BV NYT har fået en container til at stå hos Ib Mikkelsen. 
Adressen er: Barrit Langgade 103, indkørsel ad Barrit Hulevej. 

Containeren står ved hallen. 
Folk er velkomne til at aflevere jern skrot i den. Pengene fra det går 

ubeskåret til bladet.  
 

Dåser kan afleveres ved Bruno Nielsen på Vævergade 17. 
Han har en maskine, som maser dåserne, så de ikke fylder så meget. 
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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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   BYFEST  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi vil fra byfest udvalget gerne sige mange mange tak for i år.  
 
Vi er meget glade for den store opbakning i løbet af dagene, det var rart at se så 
mange mennesker på stadion til de forskellige aktiviteter.  
 
Vi havde jo ændret lidt på konceptet, så vi afviklede byfesten på 2 dage og vi 
havde afskaffet den traditionelle fest lørdag aften som afslutning og det nye 
koncept må siges at være en stor succes. 
 
Noget nyt i år var vores legebus, en stor ombygget dobbeltdækker bus, som var 
bygget om til et stort legeland i 2 etager til børn i mange aldre. Den blev flittigt 
brugt hele dagen og det er bestemt en aktivitet, som vi overveje at leje igen til 
næste år. 
 
Men vi havde jo også nogle af de faste aktiviteter på programmet i år, som 
blandt andet vores optog gennem byen. Det var endnu en gang større og flot-
tere end nogensinde. Efterfølgende var der igen i år dækket op i teltet med det 
store morgenbord.  
 
Ude på banerne kæmpede godt 150 ungdomsspillere masser af gode og flot 
spillede kampe. Der var fuld gang i mange rækker og de havde også taget 
mange tilskuere med, så der liv og glade dage både på og udenfor banerne.  
 
Sidst men absolut ikke mindst har vi sendt mange taknemlige tanker til vejr 
guderne, som havde sørget for et fantastisk sommervejr, der sjældent er set 
bedre til byfest i Barrit. 
 
Barrit GIF’s Byfest Udvalg 
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Sponsorliste for 
Barrit & Omegns Byfest 2016 

 
Spar, Stouby  Hornsyld Slagter 
Den Jyske Sparekasse  Juelsminde VVS 
HK Olie A/S Hornsyld VVS 
Sydbank Sigma/+PlusMalergrossisten 
Barrit Autocenter Anders Pedersen Maskinfabrik 
Barrit Murerforretning Vognmandsforretning Jørgen List A/S 
Utofts Entreprenørforretning ApS Barrit Industrilakering 
Uni-tech Tømrermester Erik Skov 
HACO A/S Ingvar Bi Maskinstation 
ROTOVENT A/S EP Maskinudlejning 
Lin Byg  Eslund Husreparation 
Diana’s Hårgalleri, Juelsminde  Barrit Mejeri  
Mobil Byg v/Jørgen Fisker Vognmand Ole Rasmussen  
Vognmand Søren Rasmussen & Søn PhotoCare 
Manta Doktoren Dansk Camping Interiør 
Hornsyld-Barrit El Lykke & Lykke 
Vin Med Smag Barrit Børnehus 
Festgården I/S – 76 90 66 00 Fadølsbutikken 
Hornsyld Bilcenter Frisør Down Under 
XL Byg, Juelsminde Odd K 
Barrit Jagtforening Fru F, Juelsminde 
Husqvarna, Juelsminde   Spar, Hornsyld 
Bowl ’n Fun, Horsens Frisør Kørup 
Hyrup Tømmerforretning Statoil, Juelsminde 
Klinik for Fodterapi, Juelsminde Hyrup Kro 
Nybolig, Juelsminde og Hornsyld Barrit Kultur & Idrætscenter 
Blomsteriet, Juelsminde Laasby A/S 
Dagli Brugsen, Hornsyld Ib Kragh, Juelsminde 
Super Brugsen, Juelsminde Salon Louise 
Jens Peter Buch Biler, Vejle Løgballe Camping  
Cookie Jam Band 
 

Støt vores sponsorer – de støtter os ! 
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Den positive vinkel 

Vi er en familie på 2 voksne og 2 børn (4 og 7 år) med rødder både i lokal-
området og i Århusegnen. Vejen til Barrit kom ud fra et ønske om mere plads, 
at have naturen tæt på og det lokale trygge liv. Efter en tid i Bredballe fandt vi 
vores hyggelige hus i Barrit St.  
At have små børn på landet 
Der kan være mange fordomme og udfordringer knyttet til det at vælge den 
lokale landsbyskole til sine børn. Bekymringer om børnetallet, tiltrækning af 
kvalificerede lærer og nedslidte lokaler og det samme gælder for Barrit skole.  
Når det er sagt, så er en af de helt store positive fordele ved Barrit skole, at 
eleverne kender hinanden på tværs af klassetrin og at de lærer forståelse, 
rummelighed og empati ved at mødes med specialklasserne i frikvarteret og i 
SFO’en.  
Et andet meget positivt tiltag, som betyder meget for os, er det gode samar-
bejde mellem børnehaven og SFO’en. Vi afleverer vores to børn tidligt om 
morgenen og det er en stor tryghed, at de hver dag kan starte dagen sammen på 
rolig vis i børnehaven, hvor der er plads og rum til både SFO- og børnehave-
børn rundt om morgenbordet.  
Små lokale skatte 
Selvom vi har langt til biografen, cafeer eller større koncertoplevelser, så nyder 
vi de mange lokale glæder. Hvad end det er MTB ture i skoven, lokale gårdæg, 
ostespecialiteter hos Ostehullet, gåtur ved vandet eller Høstmarked på Barrit-
skov.  
Fremtidssikring af landsbyen 
For vores familie er det vigtigt, at vi fremtidssikrer vores by, så den kan fort-
sætte med at danne rammerne for vores børns barndom og ungdomsliv. Her er 
det positivt at opleve de mange ildsjæles store arbejde med bl.a. Multibanen, 
Barrit Univers, Fredagsklubben og indkøbsmuligheder.  
Det er vigtigt, at børnene trives, men også os voksne har oplevet et meget åbent 
lokalt samfund, som byder tilflyttere velkommen. Arrangementer som Fælles-
spisning hver anden tirsdag og Multisport for mændene har budt os velkommen 
og styrket fællesskabsfølelsen.  
For os har den største forskel på by- og landsbylivet været den grundlæggende 
opfattelse af ikke at tage den positive udvikling for givet, men at kæmpe for 
”det gode liv på landet” – sammen. 

Asta, Oskar, Simon & Jannie, Barrit St. 
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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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                                                 Hej Tøser 
 
I projektet "kend vores by og dens virksomheder" tager vi d. 11. oktober hul på 
en række virksomhedsbesøg.  
 
Vi besøger BARRIT MEJERI kl. 18.30 til en rundvisning, fortælling og smags-
prøver.  
 
Jeg glæder mig til at se jer. Vi mødes på mejeriet kl. 18.30.  
 
Er du ikke blevet medlem af Barrit PIGEKLUB endnu og vil du gerne være 
med, så send mig en SMS på 40 78 12 82. 
 
Kærlig hilsen 
 
Tina Bruun - Barrit PIGEKLUB 
 
 
 
 

HUSK 

 

Bankospil i sognegården 6. november kl. 14. Alle er velkomne. 

Kaffe, the, øl og vand kan købes. 

 

Onsdag d. 14. december kl. 14 i BKI julehygge.  

Entre kr. 50,-. 

 

  Med venlig hilsen 

  Barrit-Vrigsted Seniorer 
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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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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke 
 

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Elvin Kristiansen 
Vangevej 11, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1586 
Kirkesanger: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205  
Kirkeværge: 
Jytte Hansen 
Kirkebro 9, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1355 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Bodil Østergaard-Hansen 
Skulsballevej 13, 7140 Stouby 
Tlf.: 7569 1147 
Kirkesanger: 
Laurits Madsen 
Vejlevej 80, 7140 Stouby 
Tlf.: 7589 7264 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 7568 7215 
Graver: 
Frode Smidstrup 
Torve 4, Juelsminde  
Tlf.: 7569 4401 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Flemming N. Thomsen 
Vævergade 23, 7150 Barrit 
Tlf.: 2984 2979 
Kirkesanger: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Poul Christensen 
Høkervej 1b, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1143 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Lars Lomholt Poulsen 
Stevnsvej 7, 7140 Stouby 
Tlf.: 2496 1364 
Kirkesanger:  
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 2945 6039 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før 
kl. 15.00. 
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Oktober og november i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 16. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 23. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Jan Unold 
 
Torsdag den 27. oktober klokken 12.30 
Udflugt til Moesgaard Museum 
 
Søndag den 30. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Tirsdag den 1. november klokken 19.00 
Foredrag med Charlotte Rørth på Vrigsted Efterskole 
 
Onsdag den 2. november klokken 19.00 
Koncert med Klosterkirkens Oktet i Barrit Kirke 
 
Søndag den 6. november klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – Alle Helgens gudstjeneste 
 
Tirsdag den 8. november klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 13. november klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige 
 
Onsdag den 16. november klokken 19.30 
Højskolesang i Kirkehuset 
Torsdag den 17. november kokken 14.00 
Foredrag med Lisbeth Smedegaard Andersen i Kirkehuset 
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Torsdag den 17. november klokken 18.30 
Foredrag med Bertel Haarder på BGI 
 
Søndag den 20. november klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Søndag den 27. november klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – voksenkoret medvirker 
 
 

Sogneudflugt til Moesgård Museum torsdag den 27. oktober 
 

Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 12.30 og stopper ved Vrigsted Kirke 
klokken 12.40.  
Vi bliver vist rundt på museet og drikker efterfølgende kaffe. Pris for 
deltagelse i udflugten er 100 kroner. 

 
Tilmelding til Poul Christensen på nummer 75 69 11 43 eller til Rikke Mai på 
75 69 10 29. Senest den 24. oktober. 
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Alle Helgens Dag den 6. november – fælles gudstjeneste for Barrit og 

Vrigsted sogne i Barrit Kirke klokken 10.30 
 

Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene 
på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt og der tændes lys. 

 
Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han 

har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os. 
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et 

familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid. 
 
 

 
Højskolesangaften i Kirkehuset onsdag den 16. november kl. 19.30 

Det er godt at synge og særligt sammen med 
andre.  

Højskolesangbogen rummer vidt forskellige 
sange, og vi kommer omkring lidt af hvert. Vi 
skal synge glade og triste, vilde og stille, nye og 
gamle sange. Ved Klaveret sidder Kristian 

Enevoldsen, og undervejs er der naturligvis kaffe. 

Alle er velkomne! 

 

Foredrag med Bertel Haarder torsdag den 17. november klokken 18.30 i 
Springsalen på BGI 

I et samarbejde med de omkringliggende menighedsråd 
er Bertel Haarder blevet inviteret til BGI for at holde 
foredrag om emnet ”Kirke og kultur, to alen af et 
stykke”. 

Alle er velkomne! 
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Missa Mitis i Barrit Kirke, 2. november 2016 kl. 19 
 
Onsdag den 2. november er der koncert i Barrit kirke med Klosterkirkens Oktet 
ledsaget af en træblæserduo bestående af Obo og Fagot. Hovedværket til 
koncerten er Missa Mitis skrevet af den lokale komponist Verner Larsen, der 
selv er opvokset på Barritegnen.  

Missa Mitis er en messe, hvilket vil sige en itonesættelse af seks liturgiske led, 
som stammer fra den katolske kirkes højmesse, og som også er direkte eller 
indirekte til stede i den protestantiske højmesse. Messen som musikgenre er en 
musikalsk formidling af disse tekstled, hvor publikum er tilhørere og altså ikke 
deltagere i en højmesse. 

På latin betyder ”Missa” messe, og ”Mitis” kan oversættes til noget i retning af 
”mild” ”blid”, ”rar”.  I en vis udstrækning betegner disse ord den 
grundstemning, der er tilstræbt i det musikalske udtryk, skønt værket bevæger 
sig stemningsmæssigt vidt omkring. Tonesproget er ret tilgængeligt og i øvrigt 
kendetegnet ved at kombinere klassiske musikgenrer med en livlig og ind 
imellem moderne rytmik. Messen er skrevet som kammermusik, hvilket vil 
sige for mindre ensembler, dog gerne flere korstemmer end de otte, oktetten 
normalt består af. Til lejligheden er Klosterkirkens Oktet derfor udvidet til 12 
medlemmer. 

Udover Missa Mitis, som varer ca. en halv time, opføres et par mindre 
korsatser samt instrumentalstykker. Endvidere synges et par fællessalmer. Den 
samlede koncert varer mellem en time og fem kvarter. 

Missa Mitis og de øvrige korsatser dirigeres af organist ved Klosterkirken i 
Horsens Karl Bech Larsen. 
Træblæserduoen består af Maja 
Nielsen på obo og Freya Villemoes 
Nielsen på Fagot. Verner Larsen 
medvirker selv som bas i koret. 

Efter koncerten i kirken er der kaffe 
og fællessang i Kirkehuset. 
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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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”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvilligt troende”. 

Foredrag med forfatter og journalist Charlotte Rørth på Vrigsted 
Efterskole, Overvej 12 A, 7140 Stouby, Tirsdag d. 1. november kl. 
19.00  

'Jeg har set Herren, fortalte Maria 
Magdalene Jesus skeptiske disciple 
umiddelbart efter opstandelsen. 
Charlotte Rørth har også set ham. 
Om det møde har hun skrevet en 
medrivende og bevægende bog, der 
længe – fuldt fortjent – har figureret 
på top-10- listen.” Sådan skriver 
Johs. H. Christensen i sin 
anmeldelse af ”Jeg mødte Jesus” i 
Jyllands-Posten. Forklaringen på 
bogens succes er, ifølge den 
forhenværende præst, at da 
Charlotte Rørth som ”ganske 
almindelig, sekulariseret dansk 
kvinde” kommer ud ”for noget 
ekstremt ualmindeligt”, bevarer hun 
sine journalistiske dyder; 
”fordomsfrihed, nysgerrighed og 
iagttagelsesevne'. 

 
Nu er hun en af landets mest efterspurgte foredragsholdere, som på biblioteker 
og i kirker har samlet over 16.000 mennesker til livlig og ikke-autoritær debat 
om det at tro.  Og om at lytte til hinanden og ikke fordømme.  Se mere på 
www.charlotteroerth.dk 
 
      Gratis entrè. Der kan købes vand, kaffe og brød i pausen. 

                                Alle er meget velkomne 
                             Barrit og Vrigsted menighedsråd 
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Indsamling til fordel for Barrit Univers 
 
Siden Barrit Byfest har ildsjæle været rundt i sognet for at sælge klinker til 
fordel for Barrit Univers projektet. 
 
I skrivende stund er vi på oppe at have samlet ca. 80.000 kr. Dertil kommer 
tilsagn, som endnu ikke er modtaget, så det er rigtig flot! Og det har været 
overvældende at opleve, hvor godt vi stort set alle vegne er blevet modtaget. 
Og overraskende på den gode måde, at ikke bare Barrit virksomheder, men 
også erhvervsdrivende i Hornsyld og Juelsminde gerne har villet bidrage. 
Mange steder har vi ikke truffet nogen hjemme, da vi var rundt. Skulle man 
ikke have haft besøg og vil man gerne støtte projektet kan det nås endnu. 
 
Keramikeren i Juelsminde støtter projektet ved at fremstille klinker, som man 
som borger kan købe. Klinkerne er ca. 9x9 cm de bliver i forskellige blå 
nuancer og med køberens navn på. De bliver muret ind i paraball væggen 
 
En klinke kan erhverves for mindst 250 kr. Mindre beløb modtages også gerne. 
 
Du kan overføre via mobile pay til: 30167234  
eller ved bankoverførsel til kontonummer: 5343 0246224 
 
Hvis du bruger mobilepay så send mig en sms til tlf. nummer: 30167234. med 
information om indbetaler og hvilket navn der skal stå på klinken. Hvis du 
overfører via bankkonto så husk også at skrive, hvem du er og hvilket navn der 
skal stå på klinken. 
 
Skulle der være nogen, som ikke ved, hvad projektet går ud på er der nærmere 
information om det herunder: 
 
I Barrit Univers omdannes gymnastiksalen, de gamle omklædningsrum og 
skolegården til et bevægelsesunivers, der inspirerer til selvorganiseret leg og 
bevægelse, hvor børn i alle aldre og på alle niveauer kan finde glæde ved leg 
og bevægelse. 
 
Centralt i projektet er at inde- og udearealerne bindes sammen ved, at der 
etableres en glasfoldedør mellem gymnastiksalen og skolegården, som kan 
åbnes, når vejret er godt. I gymnastiksalen etableres et motoriklandskab der 
bevæger sig langs væggen og udnytter rumhøjden til en række klatre-, hoppe 
og bevægelsesaktiviteter. Fra motoriksalen kan man via en foldedør komme 
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ind i en flexsal, der kan bruges til at udvide motoriksalen, når der er mange 
brugere. Fra flexsalen er der adgang til et sanserum med aktiviteter primært 
målrettet de mindste børn og en del af børnene fra Svalereden. Udvendigt 
etableres et nyt vindfang og et klatretårn i glas. 
Fra motoriksalen er der adgang til playspottet i den gamle skolegård. 
Aktiviteterne i playspottet er placeret i øer, der rummer forskellige muligheder 
for klatring, boldspil, skaterområde, musikinstrumenter og aktiviteter, der kan 
bruges i undervisningen. Øerne er bundet sammen af et bånd af en særlig rød 
belægning. Udenfor den røde flade, findes et regnvandsbassin med trin hvor 
man kan sidde. Regnvandet renses af planterne i bassinet.  
 
De udendørs arealer vil være offentligt tilgængelige, mens det er tanken at et 
chipsystem skal styre adgangen til motoriksalen for private brugere. 
 
Herunder ses playspottet i skolegården 
 

 
og nedenfor er så gymnastiksalen og omklædningsrummene omdannet til en 
motoriksal. 

 
Projektet er et af resultaterne af en udviklingsplan, der blev udarbejdet med 
støtte fra Hedensted Kommune i 2009. 
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Det er Barrit Kultur- og Idrætscenter, som står bag projektet, der forventes at 
koste ca. 9,3 millioner. 
 
Projektet støttes af: 
Lokale- og Anlægsfonden med 3,2 millioner 
Hedensted Kommune og herunder Barrit skole med 1,32 millioner i direkte 
støtte og 3 millioner kommunegaranteret lån. 
Hertil kommer BKIs egen opsparing og en række mindre bidragsydere. 
 
For mere information kontakt Renata Carlsen på tlf.: 30167234 eller mail: 
rscbarrit@gmail.com. 
  
 
 

 
Eftermiddag med Lisbeth Smedegaard Andersen 

 
Torsdag d. 17. november kl. 14 kommer Lisbeth Smedegaard Andersen i 
Kirkehuset og fortæller om sine salmer, hvad der giver hende inspiration og 
hvordan hun bygger sine salmer op.  
 
Lisbeth Smedegaard Andersen var i mange år præst ved Risskov kirke og 
senest ved Holmens Kirke, hvorfra hun blev pensioneret. Gennem hele sit 
præsteskab har Lisbeth Smedegaard Andersen skrevet salmer, hvoraf mange er 
med i salmebogen fra 2003 og flere er med i det nys udkomne tillæg med 100 
salmer.  
 
Vi skal lytte til hende og synge nogle af hendes salmer, måske også nogle, der 
endnu ikke er udkommet. Men vi har kvalificeret musikledsagelse. 
 
På gensyn 
 
Barrit Menighedsråd 
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40-årsjubilæum i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
 

Lørdag d. 12. nov. kl. 10-13 i Barrit Sognegård 
 
afholder Barrit-Vrigsted Lokalarkiv jubilæumsreception. 

 
Udover receptionen byder programmet på: 
 

 Udstilling om lokalsamfundene i Barrit-Vrigsted ca. 1950. Hvordan så 
der ud? Hvad levede man af? 

 Mindre udstilling om idrætsaktiviteterne i Barrit og Vrigsted sogne (Den 
lokale idræt er temaet for Arkivernes Dag 2016 over hele landet.) 

 Udstilling om post- og telefonvæsenets lokale udvikling. (Den lokale 
postbesørgelse, de lokale centraler og menneskene omkring dem er 
hovedtemaet i årsskriftet, som forventes færdigt til jubilæumsdagen) 

 Fremvisning på storskærm af 100 års billeder - fra ca. 1891 til 1991. 

Dagen er også ”Arkivernes Dag” over hele landet. Det betyder, at der er 
mulighed for at spørge til og søge i arkivets informationer. 
 
Har man billeder, protokoller, dokumenter eller andet, der rummer 
informationer om den lokale historie og menneskene, der fik det til at ske, så 
modtager/låner vi gerne. Det er jo grunden til at vi eksisterer! 
 
Kom og mød naboen! Der er også mulighed for at blive medlem af den 
lokalhistoriske forening – resten af 2016 og hele 2017 for 1 års kontingent. 
 
Vi håber rigtig mange vil benytte lejligheden til at udvide horisonten og bakke 
op om lokalarkivet. 
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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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                                          På besøg i Barrit 
 
Fra den 5. til 7. oktober var vi to etnologer, der havde stor fornøjelse af at 
snuse omkring i Barrit. Måske du har studset over et par nye ansigter, der har 
cyklet rundt i landskabet, taget billeder og stillet nysgerrige spørgsmål.  
 
En af grundende til at vi har været forbi, er at vi i sommer stødte på en rapport, 
som i måske er bekendt med, lavet i samarbejde mellem Ugebladet Mandag 
Morgen og Hedensted Kommune. Hvis ikke kan i se den ved at følge dette 
link: https://www.mm.dk/report/en-velfaerd-der-kan-baere/. Den handler i 
korte træk om, hvordan et aktivt civilsamfund forbedrer livsvilkårene og 
mulighederne i kommunens lokalsamfund under overskriften Bæredygtig 
Velfærd. Det kunne såmænd være nok anledning til at kigge os omkring, men 
den bærende grund til at det lige netop er Barrit vi har besøgt, bunder i et 
projektsamarbejde vi har etableret med Barritskov. Et samarbejde om en 
undersøgelse, der handler om at blive klogere på de betingelser, muligheder og 
begrænsninger, der definerer livet i et lokalsamfund, men også hvilken rolle 
nærheden af landbrugsdrift spiller for Barrit.  
 
Som etnologer er vi særligt interesserede i samspillet mellem menneskers 
daglige gøremål, deres omgivelser og måderne de forstår sig selv samt de 
fællesskaber, de tager del i. Derfor har vi - i forbindelse med vores besøg - 
forsøgt at få et indblik i, hvordan I som Barrit-borgere selv definerer 
forholdene i jeres lokalområde. Med det udgangspunkt var vi forbi Barrit Skole 
for at høre om, hvad der f.eks. rører sig blandt børnefamilierne. Vi var forbi 
Barrit Kultur- og Idrætscenter for at høre om motivationerne bag Barrit 
Univers. Vi kiggede forbi Barrit Kirke for at høre om, hvad der ligger bag 
fællesspisningerne og vi besøgte Lokalarkivet for at blive klogere på den lokale 
historie.  
 
Foruden vores besøg og interview med en håndfuld lokale, har vi i sinde at 
starte en kort spørgeskemaundersøgelse, som vi gerne vil have så mange af 
Barrits folk til at deltage i som muligt. Vi har til formålet oprettet en 
hjemmeside, der hedder www.ditsynpaabarrit.org. Her kan du læse nærmere 
om undersøgelsen og tilmelde dig, hvis du er interesseret og i øvrigt har 
adresse i Barrit Sogn. Det skal noteres, at vi blandt undersøgelsens deltagerne 
trækker lod om et gavekort på 500 kr. Sammenlagt vil det kun tage 10 minutter 
at deltage i undersøgelsen, som vi forventer at sætte i gang i starten af 
november.  
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Hermed skal lyde en tak til de mennesker, der har ønsket at tale med os, og en 
opfordring til resten af Barrit om at støtte op om projektet ved at deltage i 
spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil samle resultaterne af vores analyse i en lille 
skrivelse, som vi håber på at dele med jer i en af de næste udgivelser af BV-
nyt. 
 
Venlige hilsner  
Meik Brüsch og Siri Daa Funder 
 
 
 

Juletræsfest 
 

Husk at sætte X den 11 december, hvor Barrit GIF holder årets Juletræsfest i 
sognegården. Det plejer at være rigtig hyggeligt med at Julemanden kommer 

og giver en gave til alle børnene. Så sæt X allerede nu. Men der kommer mere i 
næste blad 
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Kommende klubaftener i Fredagsklubben i Barrit 
Indgang ved Sognegården 
Kl. 18-20 for 0.kl. til 3.kl. 
Kl. 20-22 for 4.kl. og op 

Indgang kr. 15,00 eller 3 turs/medlemskort til kr. 45,00, købes ved indgangen. 

Gæster er meget velkommen dog skal de være begyndt i skole. 

Slik og sodavand kan købes i Fredagsklubben og må ikke selv medbringes. 

 
2. september 2016 

  
Alm. Fredagsklub 

 
7. oktober 2016 

 
Alm. Fredagsklub 

 
4. november 2016 

 
Halloween for alle årgange kl. 
18-21 

 
6. januar 2017 

 
Alm. Fredagsklub 

 
3. februar 2017 

 
Alm. Fredagsklub 

 
26. februar 2017 

 
FASTELAVN  

 
3. marts 2017 

 
Alm. Fredagsklub 

 
7. april 2017 

 
Alm. Fredagsklub 

 
5. maj 2017 

 
Alm. Fredagsklub 

 
9. juni 2017 

 
Sommerfest for alle årgange 
kl. 18-21 

 

Vi ses i Fredagsklubben                     
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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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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 
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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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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 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 

 
 
 
  



36Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078
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