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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 25.09.2017 
UDKOMMER UGE 41 

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

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

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

www.bvnyt.dk 
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Side 3 
 
Selv om sommeren ikke har været imponerende indtil videre, så kan vi ikke 
komme udenom, at den snart går på hæld. Men når sommeren nærmer sig sin 
afslutning, så betyder det til gengæld opstart for indendørs sæsonen, så bladet 
indeholder flere indlæg fra de forskellige afdelinger i Barrit GIF. 
 
Som vi skriver ovenfor har sommeren i Danmark ikke været noget at prale af 
og selv om Danmark kan være smuk og dejlig når det er overskyet og 
temperaturerne knap når 20̊ C, som man kan se på det store billede på forsiden, 
taget ved teglværkspladsen af Jørgen Mikkelsen, har vi valgt at sætte lidt sol, 
palmer og middelhav ind på det lille billede, for at minde om, at der også er 
sommer andre steder end i Barrit. Det lille billede er taget af Jonas Johansen 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Peter Overgaard, der er formand 
for Barrit Kultur & Idrætscenter. Vi har i skrivende stund ikke lavet en aftale 
med den næste skribent af Den Positive Vinkel, men vi har heldigvis flere 
kandidater at vælge imellem…  
 
I dette nummer har Breth Entreprenørforretning lavet et indlæg om deres 
virksomhed til: ”Nyt fra vores annoncører”, som i kan finde på side 27.  
 
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen af konkurrencen og der-
med et gavekort på 200,00 kr. til Ostehullet i Barrit Station er Alice Andersen 
fra Vævergade i Barrit. Hun blev fundet i en lodtrækning blandt de mange 
rigtige svar, som vi har modtaget. Det rigtige ord var: Vævergade. 
 
Vi prøver i denne udgave af BVNyt at relancere en konkurrence, vi kun har 
haft en gang før, nemlig en tipskupon med 13 spørgsmål. Spørgsmålene har 
igen alle har noget med Barrit Vrigsted Nyt at gøre og vinderen kan se frem til 
et gavekort på 200 kr. til Spar i Hornsyld. 
 
I Barrit skal vi snart samles om at holde den årlige byfest. Program og 
oplysninger omkring dette finder i på de først kommende sider i bladet.  
Vi i bestyrelsen for Barrit Vrigsted Nyt glæder os rigtig meget til at deltage og 
regner selvfølgelig med, at alle andre i byen har det på samme måde, så vi får 
en fantastisk byfest.   
 
Fortsat god sommer! 
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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

Tlf. 75693600
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   BYFEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 24. august 
 
18.30 Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet 

Kom på en flot tur rundt i Bjerre Herred med opgaver 
undervejs. Der er opgaver for alle aldre… 

 

 
Fredag den 25. august 

 
18.00 
 
 

Bankospil i teltet for hele familien med sponsorgaver. 
 
Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 
 
Hoppeborg er åben under bankospillet.  

 
 

Lørdag den 26. august 
 
09.30 Optoget starter ved HK’s Tankanlæg og går op gennem 

byen til stadion. Kom og støt op – med eller uden motor 
10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 

- Vi sælger igen i år amerikansk lotteri. Udtrækning 
af præmier sker kl. 12.30. 

 
Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, popcorn mv. 

10.00  Hoppeborg og Skydevogn er åben 
10.00 Kræmmermarked og Bagagerumssalg 
10.00 SPIELBUS  –  Den Mobile Legeplads 

Entre for hele dagen: 50,00 kr. 
11.00 Ansigtsmaling for børn laves af Barrit Børnehus, GRATIS 
11.00 Ungdomsturnering i fodbold i samarbejde med DGI 
11.00 Lokalrådet er på pladsen. Kom og tag en snak med dem 
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om Barrits fremtid…  
11.00 Vendespil med kæmpe brikker – NYHED  
11.00 – 14.30 Fodboldturnering for 3 mands hold på Multibanen 
11.30 Havetraktor Ringridning – Præmie til vinderen  
14.30 – 17.00  Fodboldturnering for Old Boys hold på Multibanen 
18.00   
  

Vi sælger mad i teltet, hvor man kan købe mad ad 
libitum til 70,00 kr.  

 
Der kan ske rettelser og/eller ændringer i programmet. 
 
Vi har holdt fast i flere af de mest populære aktiviteter i programmet til Barrit 
& Omegns Byfest. Vi kan blandt andet nævne, at vi har lejet en legebus til bør-
nene, som vi har haft på stadion tidligere. Vi får også den populære hoppeborg, 
så der er masser af muligheder for fysisk aktivitet for børnene.   
 
Vi har som nævnt igen i år lejet en legebus, den såkaldte SPIELBUS  –  Den 
Mobile Legeplads. Det er en ombygget dobbeltdækker fra Berlin med farve-
strålende legetøj fremstillet af yderst holdbart og rengøringsvenligt materiale. 
 
Den mobile legeplads er fyldt med sjove effekter – to etager med 21 forskellige 
aktiviteter for børn mellem 2 og 12 år, bl.a.: 

- Sandsække, der giver glade lyde ved berøring 
- Rutchebane som fører ned i et boldrum 
- Forskellige skumpolstrede figurer 
- I godt vej kan en rutchebane ligeledes åbnes ud i det blå 

 
Vores Bilorienteringsløb er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet og 
turen byder på masser af spændende oplevelser, udfordringer og konkurrence 
rundt om i lokalområdet.  
 
Vi har fundet en gammel klassiker frem igen i form af Havetraktor Ringrid-
ning, som skal afvikles lørdag eftermiddag. Der er præmie til vinderen og til-
melding kan ske i baren alle dage… 
 
Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed 
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis 
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag fra kl.10. Børnene 
kan også deltage i vores bagagerumssalg. 
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Lørdag aften afslutter vi IKKE som traditionen byder med en fest. I lighed med 
sidste år er der mulighed for at købe mad ad libitum om aftenen, som kun kos-
ter 70,00 kr. Og der er mulighed for at købe øl og sodavand i teltet, som holder 
åbent, så længe folk gerne vil blive, men vi lukker senest kl. 01.00.   
 
HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort i teltet, det gælder 
alle dage. Derudover er der mulighed for at betale med Mobile-Pay.  
 
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest. 
 
Med festlig hilsen 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
 
 
 

 
Multiidræt for rigtige mænd 

 
Det er ret sjovt, til tider hårdt og selvfølgelig hyggeligt og vi vil rigtig gerne 
have dig med. Multiidræt skal nu i gang med sin 7. sæson i BKI.  
 
Vi mødes og spiller i 1½ time, hvor vi som udgangspunkt laver 2 forskellige 
ting hver gang. Det kan for eksempel veksle mellem nogle af følgende aktivi-
teter: Basketball, hockey, fodbold, volleyball, høvdingebold, ultimate, mini 
tennis og FunBattle.  
 
Indholdet vil fortrinsvis blive organiseret af mig, men der er rig mulighed for, 
at jer der deltager kan komme med ønsker og nye tiltag. Vi starter op torsdag d. 
7. september, kl. 20.00-21.30.  
 
Hvis vejret er godt, starter vi med udendørs træning, så medbring evt. tøj til 
begge dele, hvis nu vejrguderne ikke helt kan bestemme sig… 
 
Kom og prøv, om det ikke er noget for dig. Vi glæder os til at se dig på banen. 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig:  
 
Mads Paaske – 61 60 50 02 
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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 ......................

bef@breth.dk

Vi udfører alt indenfor:
Jord, Dræn, Belægning og
Støbearbejde.

Vi er også klar til vinterens
strabadser med snerydning samt
saltning/grusning

Kontakt Lars Østergaard på:
Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit.             Tlf.: 22700567. bef@breth.dk
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Bil-orienteringsløb under byfesten 
 
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienter-
ingsløb under byfesten. Vi har igen udvalgt et tema for løbet, så deltagerne 
bliver ført rundt i sognene til poster, hvor man både kan blive klogere på 
lokalsamfundet og ”kloge sig” på samme. Turen er planlagt gennem smuk 
natur og med poster/opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og samarbejde.  
 

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

Tilmelding og start: 
 

Torsdag d. 24. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret 
 

Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved 
arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,00 kr.). 
For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 
25,00 kr. pr. bil. 
 
Vi glæder os til at se jer. Eventuelle spørgsmål til Karsten Bjerreskov: 
karsten@bjerreskov.com, tlf. 2299 5597. 
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Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager

Lad Nybolig i Juelsminde eller
Hornsyld klarer 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 salg af netop
din bolig.

Ring til os i Juelsminde 7569 4515 eller Hornsyld 7568 7655
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Volleyball i Barrit GIF 
 
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball.  
 
Vi har flyttet vores volleyball træning tilbage til den normale tid onsdag fra kl. 
20.00 til kl. 22.00. Vi starter i år træningen onsdag d. 6. september kl. 20.00.  
 
Vi lægger niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi både laver tekniske 
øvelser og spiller kampe. Men det er også vigtigt, at der er tid til det sociale.  
 
Så hvis du har en volleyball spiller i maven, så kom og vær med. Vi har i flere 
år haft succes med at lave en træning, som er så alsidig, at både nye og erfarne 
spillere, samt unge og ældre uanset køn kan deltage. 
 
Nye spillere kan træne gratis hele sæsonen! 
 

Volleyball Udvalget 
 

 
Badminton i Barrit GIF 

 
Tilmelding til den nye sæson, som kører fra 01.09.2017 til 31.03.2018, finder 
sted, for voksne, tirsdag d. 22. august 2017 kl. 19.00 i BKI. 
 
Tilmelding for børn annonceres separat. 
 
Vi har følgende timer: 
 
Mandag kl. 20-22 for voksne 
Tirsdag kl. 19-22 for voksne 
Onsdag kl. 18-20 for voksne 
Torsdag kl. 15-16 for 60+ spillere 
Torsdag kl. 16-18 for børn 
Fredag kl. 16-18  – evt. familiebadminton  
  
Badmintonudvalget 
 
Ingrid 42392333 
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Udstillinger på bibliotekerne 
 
Laver du malerier, skulpturer eller andet kreativt? Har du en samling af sjove 
eller spændende ting? Så kan du udstille på et eller flere biblioteker. Både børn 
og voksne kan udstille – børneinstitutioner, skoler, aftenskolehold, lokale 
museer m.m. er også velkomne. 
Vil du gerne udstille på Juelsminde Bibliotek – så kontakt: 
pia.jacobsen@hedenstedbib.dk eller tlf. 79741360 
Vil du gerne udstille på Hornsyld eller Hedensted Bibliotek – så kontakt:  
britta.poulsen@hedenstedbib.dk eller tlf. 79741370 
 
 
IT-spørgetime 
Få hjælp til at oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog eller… 
Bare mød op - ingen tilmelding. 
 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 
Tirsdag den 5. september kl. 10-11 
Tirsdag den 3. oktober kl. 10-11 
 
 
Strikkeklub 
Vær med i strikkeklubben, der mødes ved bibliotekets langbord. Alle er 
velkomne uanset strikke/hækle-evner - her kan man få hjælp af hinanden. Her 
er også tid til snak og kaffe! 
Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op!  
Man behøver ikke komme hver gang. 
 
Hedensted Bibliotek 
Fredag i lige uger. Opstart fredag den 11. august kl. 14.30-16.30 
  
Juelsminde Bibliotek 
Hver torsdag. Opstart torsdag 7. september kl. 18.30 til 20.30  
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Danmarks Teglværker - om især Hedensted Kommune 
Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen, de to forfattere bag bogserien 
’Danmarks Teglværker’, fortæller om historierne bag bøgerne. Først vil de 
fortælle generelt om de gamle teglværker i Danmark, dernæst går de over til at 
fortælle om de lokale nedlagte teglværker omkring Hedensted deriblandt 
Ølsted, Daugård, Stenderup og Stobberup. 
Billetpris: 50 kr. 
 
Hedensted Bibliotek 
Torsdag den 21. september kl. 19-21 
 
 
Julie Hastrup - opflasket med drab! 
Krimiforfatteren Julie Hastrup er aktuel med 
"Mirakelmanden", der er 6. selvstændige bind i hendes serie 
om drabsefterforskeren Rebekka Holm. 
Dette foredrag tager afsæt i netop Rebekka Holm-serien, 
herunder inspiration, samarbejdspartnere og selve 
skriveprocessen. Derudover fortæller hun om 
fødselsdagsgave fik et ægte skalpelsæt! 
Billetpris: 100 kr.  
fascinationen af drabets psykologi og om barndommen som 
blandt andet foregik i Bispebjerg Hospitals underjordiske 
gange, hvor Julie Hastrup i seksårs  
 
Juelsminde Bibliotek 
Onsdag den 27. september kl. 19-21 
 
 
Prop & Berta - de forheksede blommer                              
Dukketeater for de 4-9 årige og deres voksne.  
Heksen har brygget en ond heksebryg og    hælder den 
på Prop og Bertas blommer. Så de to venner begynder 
at gøre alting modsat og bliver derfor uvenner med alle 
i byen og skoven. Bliver fortryllelsen mon hævet? 
Husk at bestille billetter – de er gratis (både børn og voksne)  
 
Hedensted Bibliotek 
Lørdag den 30. september kl. 14-14.45 
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Billetter skal bestilles på hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale 
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk 
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensommerudflugt med Barrit-Vrigsted   
Seniorer onsdag den 30. august  
 

 

Afgang fra Barrithus kl. 13.00 hvor der arrangeres fælleskørsel 

Turen går først til Juelsminde havnemuseum, derefter til As Kirke, hvor Børge 
Hede vil fortælle lidt om kirken. 

Eftermiddagskaffen nydes i Åstrup Kaffehus, hvor der serveres kaffe og 
kringle. 

Pris pr. person er 100,- kr. 

Tilmelding senest den 23. august til Annelise på tlf. 52380023 eller Jytte på 
25374854. 

Vi glæder os til en dejlig tur ud i det blå !! 

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



17

GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke 
 

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

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

Kirkelige Adresser: 
 

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

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

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

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Flemming N. Thomsen 
Vævergade 23, 7150 Barrit 
Tlf.: 2984 2979 
Kirkesanger: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 
Tlf.: 2095 2096 
Kirkeværge: 
Kirsten Bjørke 
Høkervej 8, 7150 Barrit 
Tlf. 2081 2740 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Lars Lomholt Poulsen 
Stevnsvej 7, 7140 Stouby 
Tlf.: 2496 1364 
Kirkesanger:  
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 
Tlf.: 2095 2096 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 2945 6039 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før 
kl. 15.00. 
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August, september og oktober i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Søndag den 13. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 20. august klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
 
Tirsdag den 22. august klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 27. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 3. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Tirsdag den 5. september klokken 19.00 
Foredrag med Iben Krogsdal i Kirkehuset – ”Er vor Gud så fast en borg?” 
 
Søndag den 10. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – afsked med Charlotte Juul Thomsen 
 
Søndag den 17. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Rikke Mai – ungdomskoret medvirker 
 
Tirsdag den 19. september klokken 18.00 
Middag på tværs i Kirkehuset 
 
Torsdag den 21. september klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 24. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke - høstgudstjeneste 
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Tirsdag den 26. september klokken 17.00 
Kirke og kødsovs i Barrit Kirke – familiegudstjeneste med efterfølgende 
spisning i Kirkehuset 
 
Søndag den 1. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Tirsdag den 3. oktober klokken 19.00 
Foredrag med Kathrine Lilleør på Hellebjerg Efterskole ”De fyldte kirker” 
 
Søndag den 8. oktober klokken 10.30 
Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke med efterfølgende besøg hos Lars og 
Bente på Stevnsvej 7 
 
Søndag den 15. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 22. oktober klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Jan Unold 
 

 
 

Søndag den 24. september klokken 10.30 – høstgudstjeneste i Barrit Kirke 
 

Vi holder høstgudstjeneste og drikker 
kaffe i Kirkehuset efter gudstjenesten. 
 
Alle er velkomne 
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Tirsdag den 26. september klokken 17.00 – Kirke og Kødsovs i Barrit 
Kirke 

Børnegudstjeneste af ca. en halv times varighed for store og 
små i Barrit Kirke. Efterfølgende er der spisning (pasta 
med kødsovs) i Kirkehuset – alle er velkomne  
 

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

Søndag den 8. oktober klokken 10.30 – børnehøstgudstjeneste i Vrigsted 
Kirke 

Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børne-
høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort 
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars 
(Stevnsvej 7) og ser på dyr, griller pølser og drikker sodavand. 
 
 
 
Vil du være med i Barrit og Vrigsted Kirkers kor? 

Så starter sæsonen igen for kor i Barrit. Der er tre kor i kirken: Et børnekor 
(fra og med 3. klasse), et ungdomskor (fra og med 6. klasse) og et voksenkor.  

 Børnekoret øver hver tirsdag kl. 15-16.30 - første øvegang 22/8 

 Ungdomskoret øver hver mandag kl. 15.30-17.00 - første øvegang 21/8 

 Voksenkoret øver ca. hver 2. onsdag kl. 19-21.30 - første øvegang 16/8  

I alle korene er man velkommen til at være med de første par gange og se, om 
det er noget for en.  

Vil du vide mere, eller melde dig selv eller dit barn til kor, så skriv til Kristian 
Enevoldsen på kristianklaver@gmail.com eller ring på 2095 2096 og hør 
nærmere. 
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..Er vor Gud så fast en borg? 

 I anledning af 500 året for reformationen, indbyder vi til en aften i selskab 
med forfatter og salmedigter Iben Krogsdal. 

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 i Barrit kirkehus, Kirkebro 3, Barrit 

Iben Krogsdal har nydigtet en række af Luthers mest kendte salmer. Hun vil 
fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab, og om hvordan hun som 
menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer. 
Undervejs i foredraget skal vi synge nydigtede luthersalmer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Iben Krogsdal har en særlig evne til både at gøre historien levende og 
salmerne forståelige og nærværende. Så skal du kun til ét arrangement i 
anledning af reformationen, bør du komme denne aften. 

 Der kan købes kaffe og kage i pausen til 20 kr. 

Alle er velkomne 

Barrit og Vrigsted menighedsråd 
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Tirsdag den 26. september klokken 17.00 – Kirke og Kødsovs i Barrit 
Kirke 

Børnegudstjeneste af ca. en halv times varighed for store og 
små i Barrit Kirke. Efterfølgende er der spisning (pasta 
med kødsovs) i Kirkehuset – alle er velkomne  
 

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

Søndag den 8. oktober klokken 10.30 – børnehøstgudstjeneste i Vrigsted 
Kirke 

Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børne-
høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort 
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars 
(Stevnsvej 7) og ser på dyr, griller pølser og drikker sodavand. 
 
 
 
Vil du være med i Barrit og Vrigsted Kirkers kor? 

Så starter sæsonen igen for kor i Barrit. Der er tre kor i kirken: Et børnekor 
(fra og med 3. klasse), et ungdomskor (fra og med 6. klasse) og et voksenkor.  

 Børnekoret øver hver tirsdag kl. 15-16.30 - første øvegang 22/8 

 Ungdomskoret øver hver mandag kl. 15.30-17.00 - første øvegang 21/8 

 Voksenkoret øver ca. hver 2. onsdag kl. 19-21.30 - første øvegang 16/8  

I alle korene er man velkommen til at være med de første par gange og se, om 
det er noget for en.  

Vil du vide mere, eller melde dig selv eller dit barn til kor, så skriv til Kristian 
Enevoldsen på kristianklaver@gmail.com eller ring på 2095 2096 og hør 
nærmere. 
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Kathrine Lilleør i Juelsminde 
 

Til et fælles sogne-arrangement i Bjerre herred vil Kathrine Lilleør, der er 
sognepræst i København, holde et foredrag med titlen ”De fyldte kirker”. Hun 
kalder det et collageforedrag om 
kristendom, forkyndelse og flere 
kirkegængere. Lilleør har sine 
meningers mod og vil givetvis sætte 
nye tanker i gang hos tilhørerne. 

Hun er af præsteslægt og fungerer 
bl.a. som debattør, foredragsholder 
og forfatter. I bogen: ”Hvorfor 
græder du kvinde” er der flere 
fortællinger fra hendes eget liv.  

Efter foredraget holdes kaffepause, og herefter bliver der tid til at stille 
spørgsmål.  

Foredraget afholdes i Fællessalen på Hellebjerg Idrætsefterskole, 

Jens Engbergs Allé 4, 7130 Juelsminde, 

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00. 

Mødet er arrangeret i samarbejde med følgende sogne: Bjerre-Stenderup-
Nebsager, Stouby-Hornum, Ørum-Daugaard-Urlev, Glud, Barrit, Vrigsted og 
As-Klakring-Juelsminde. 

Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes. 
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Har du lyst til at fejre reformationsjubilæet med sang og musik? Så kom og 
syng salmer og mindre korstykker fra tiden omkring reformationen og frem 
til i dag sammen med alle kirkekorene i Hedensted Kommune. 
  
Er du sangglad, så kom til en af øve-aftenerne (se nedenfor),  
og til øvedagen lørdag 30. september kl. 13.00–16.00 i Løsning Kirke.  
Kl. 16.00 er der koncert for offentligheden i Løsning Kirke. 
 
Her kan du se, hvor og hvornår du kan synge med til koncerten 30/9: 

 Juelsminde: Kirkebakkehuset, torsdag 28/9 kl. 19.00-21.00 
 Barrit: Kirkehuset, onsdag 27/9 kl. 19.00-21.30 
 Hedensted: Hedensted Kirke, onsdag 27/9 kl. 18.00-20.00  
 Øster Snede: Konfirmandhuset, onsdag 6/9 og 20/9 kl. 19.00-20.30  
 Uldum: Uldum Præstegård, Kirkegade 13, torsdag 28/9 kl. 16.00-18.00  
 Tørring: Kirkebakkehuset, Degnevej 1, torsdag 28/9 kl. 19.00-21.00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Middag på tværs 

 
Vi holder ”Middag på tværs” i Kirkehuset i Barrit  
 

tirsdag d. 19. september kl. 18.00 
 
Middag på tværs er hyggeligt spisefællesskab: Vi mødes, spiser, snakker og 
hygger i et par timer. Det koster kun 10 kroner at deltage. 
 
Mere info og tilmelding: Flemming på mobil: 29 84 29 79 eller mail 
ingflem@gmail.com 
 

Menighedsrådet i Barrit 

Syng dig gennem 
500 år 

Arr.: Hedensted Provsti 
 

REFORMATIONSJUBILÆUM FOR 
SANGGLADE 
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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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Vi prøver i denne udgave af Bvnyt at relancere en konkurrence, vi kun har haft 

en gang før, nemlig en tipskupon med 13 spørgsmål, som alle har noget med 

Barrit Vrigsted Nyt at gøre. 

 

I skal udfylde tipskuponen ved at sætte et kryds i det felt, hvor det rigtige svar 

på spørgsmålet står. Der er selvfølgelig tre forskellige svar muligheder ud for 

hvert spørgsmål, som kan besvares med 1, X eller 2.  

 

Nogle af svarerne kan findes i dette blad, andre i tidligere udgaver af bladet og 

så er der enkelte spørgsmål, hvor man selv skal komme frem til svaret. 

 

Når I har udfyldt tipskuponen, kan i rive siden ud af bladet og sender den til en 

af bestyrelsens medlemmer eller I kan sende en mail til bvnyt@bvnyt.dk  med 

den rigtige kombination. I begge tilfælde skal vi have svaret senest mandag d. 

25. september 2017. 

 

Efter deadline til næste blad trækker vi så lod blandt dem, der har 13 rigtige. 

Hvis der ikke skulle være nogle indkomne kuponer med 13 rigtige, så tager vi 

dem med 12 rigtige og så fremdeles…  

 

Præmien til denne konkurrence er et gavekort på 200 kr. til Spar i Hornsyld. 
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NR.  1 X 2 
   1. 
 

Hvor mange år er der blevet lavet 
Barrit Vrigsted Nyt? 
 

 
8 

 
29 

 
80 

   2. 
 

Hvor mange medlemmer er der i 
Barrit Vrigsted Nyt´s bestyrelse? 
 

 
5 

 
2 

 
20 

   3. 
 

Hvor mange gange om året 
udkommer Barrit Vrigsted Nyt? 
 

 
7 

 
1 

 
20 

   4. 
 

Hvad hedder Barrit Vrigsted Nyt’s 
mail? 
 

 
skriv@tilos.dk 

 
bvnyt@bvnyt

.dk 

 
info@bvn.dk 

   5. 
 

På hvilken side er ”Den Positive 
Vinkel” i dette blad? 
 

 
3 

 
14 

 
31 

   6. 
 

Hvor mange sider er der med 
annoncer i dette blad? 
 

 
10 

 
0 

 
5 

   7. 
 

Hvad hedder Næstformanden for 
Barrit Vrigsted Nyt’s bestyrelse? 
 

Kurt  
Ravn 

Helle 
Thorning 

Rene 
Hermansen 

   8. 
 

Er det muligt at lave frivillige 
indbetalinger til Bvnyt 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Måske 

   9. 
 

Hvilken skrifttype er standard i 
bladet?  
 

Times New 
Roman 

Ahoroni Der er ingen 

 10. 
 

Hvad hedder Barrit Vrigsted Nyt’s 
hjemmeside? 
 

www. 
barritvrigstedn

yt.dk 

 
www.bvnyt.d

k 

 
www.bvn.dk 

 11. 
 

Hvor bliver Barrit Vrigsted Nyt 
ikke uddelt? 
 

Barrit  Vrigsted Juelsminde 

 12. 
 

Hvornår er der deadline for 
næste nummer af Barrit Vrigsted 
Nyt? 
 

24. 
September 

2117 

25.  
Oktober 

3017 

25. 
September 

2017 

 13. 
 

Har Barrit Vrigsted Nyt en side på 
Facebook? 
 

Ja Nej Måske 
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Nyt fra vores annoncører 
Han har styr på jordarbejdet 
Breth Entreprenørforretning drives med mange 
forskellige arbejdsområder. 
Hvad enten det drejer sig om dræning, 
anlægsarbejde, udgravning til nybyggeri eller 
alle mulige andre former for jordarbejde, kan 
Breth Entreprenørforretning løse opgaven. 
Virksomheden drives af Lars Østergaard, der 
etablerede den i 2005. Han er oprindeligt uddannet tømrer og inden han 
startede for sig selv, havde han gennem en årrække arbejdet med entreprenør- 
og maskinstationsarbejde. 

-Min hovedinteresse er maskiner og jord. Det 
er dét, jeg gerne vil arbejde med. Jeg kan godt 
lide at udføre et godt arbejde, at få tingene til at 
fungere – og også at det ser pænt ud. 
Kunderne er primært fra lokalområdet og 
omfatter virksomheder, landbrug, privat samt 
efterskoler og uddannelsesinstitutioner. 

-Jeg har mange gode, faste kunder og jeg er heldigvis i den situation, at de ofte 
anbefaler mig til andre, hvilket jo er den bedste reklame man kan få. 
Selv om det bliver til mange arbejdstimer, har 
Lars Østergaard aldrig fortrudt, at han startede 
egen virksomhed, som han driver uden ansatte. 
-Det giver en fantastisk frihed at have sit eget 
og jeg kommer i kontakt med mange 
spændende mennesker. 
-Det vigtigste for mig er at udføre et godt 
arbejde, så kunden er tilfreds og så lægger jeg 
desuden vægt på at overholde aftaler, både om tid og pris og at rydde pænt op. 
Samtidig sætter jeg en ære i, at grej og maskiner er i orden og renholdt. 

Breth entreprenørforretning ApS, Skerrildgaardvej 10, 7150 Barrit 
Tlf.: 22700567, bef@breth.dk, www.breth-entreprenør.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 ......................

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde

Tlf. 75683200 www.mkel.dk
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Har du en god ide! 
 
Hedensted kommune har givet 50.000 kr. til Barrit og 
omegn. 

Pengene skal/kan gå til såvel små som store projekter under emnet ”sundhed og 
velvære”. 
 
Brug sommeren og efteråret til at pudse en god ide af - der findes ingen 
dårlige ideer. 
 
Alle kan stille med en eller flere ideer. Vi vil faktisk specielt gerne høre fra 
børn og unge i området.  I skal selv være parat til at præsentere og promovere 
ideen ved et borgermøde til efteråret, før den store afstemning om hvilke 
projekter, der skal gennemføres. 
Hvis dit projekt vinder, skal du også være klar til at gennemføre projektet. 
 
Tidsplan: 
 
Fra juli til 10. oktober – Din ide skal du gøre så konkret, at du kan fortælle 
andre, hvad det går ud på – hvad det koster – hvem der kan og vil hjælpe dig – 
hvor det skal foregå og hvornår. 
Under byfesten vil Lokalrådet være tilstede og alle er velkomne til at slå en klo 
i os – hvis der er spørgsmål. 
 
Tirsdag den 10. oktober er sidste frist for indsendelse af en meget kort 
beskrivelse af et projekt (max 2 linjer – overskrift – pris) til Lokalrådet  
7150Barrit@gmail.com  - Lokalrådet vil samle alle forslagene og sætte ideerne 
på  dagsorden til det første borgermøde, som er: 
 
Tirsdag aften den 24. oktober i BKI  
 
Dagsorden 

 Velkomst 
 Aftale om hvordan vi gennemfører præsentation, afstemning, hvem der 

kan stemme mm. 
 Præsentation af de forskellige ideer. 



30

30 
 

 Afstemning. 
 Hvad gør vi med de ideer der ikke får del i pengene? 
 Praktiske ting vedr. gennemførelse af projekterne herunder 

dokumentation. 
 Nyt fra Lokalrådet og nyt fra jer fremmødte 
 Fremtidsplanen - er der nyt? 
 Evt 

 
Lokalrådet ser frem til mange ideer og stor opbakning i lokalsamfundet. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lokalrådet 
Formand Peter Andersen      
7150Barrit@gmail.com  - tlf. 2945 8624 
 
 
 
 
 

 

Kortspil i BKI 
 
 
Kortspillerne i Barrit har opstart: 

 
Mandag den 4. september 2017 kl. 19.00 – 22.30 i BKI 

 
Vi glæder os til at se nye som gamle spillere. 
 
Kontakt Per Damgaard på 7569 1423 eller 2371 8307 ved spørgsmål. 
 
 
Barrit GIF  
 
Kortspillerne 
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Den positive vinkel 
 

Jeg er nordjyde, men har dog boet i Barrit i over 20 år, så hvis man tager de 
positive briller på, kan jeg snart begynde at kalde mig Barrit borger fremfor for 
tilflytter  

Vi er et lille samfund bestående flere små landsbyer, der til sammen blot tæller 
knap 1500 personer, men til trods for vores beskedne størrelse, har vi et 
blomsterende foreningsliv med et fantastisk fællesskab. Vi behøver bare at slå 
op på sidste side i dette blad for at få det bekræftet. Mere end 25 foreninger, 
der beskæftiger sig med alt lige fra idræt til rent vand i hanerne.  

Jeg har selv været aktiv i Tjørnebo´s bestyrelse, da mine børn var små og i de 
seneste 10 år i BKIs bestyrelse. Derudover er det også blevet til nogle år med at 
arrangere den årlige fællesspisning. Sidstnævnte afholdes ikke længere i denne 
form, men det er helt naturligt. Noget varer ved, andet fader ud efter en tid eller 
omdannes til noget nyt.  

For efterhånden mange år siden stod jeg en sommeraften og lyttede til Suzi 
Quatro på fodboldpladsen, og et andet år var det nærmest umuligt at få Doctor 
Hook ned fra scenen, da han først var kommet derop. Fantastisk at sådanne 
arrangementer kan lade sig gøre i Barrit. Nogle vil sige, at det kunne det heller 
ikke, men det gjorde Barrit Open Air faktisk i 4-5 år, og sidenhen blev det 
omdannet til byfesten, som vi kender den i dag.   

Det frivillige initiativ i Barrit er meget stærkt, men det kan ikke gennem-
tvinges. De, der er klar til at yde en indsats, er også dem, der bestemmer, hvad 
der skal laves og hvordan. Er man uenig, må man enten selv gå aktivt ind i 
sagen eller tie stille og glæde sig over det, der bliver lavet. Sådan må det 
nødvendigvis være, og vi har da heldigvis masser at glæde os over i vores 
aktive lokalsamfund, men det kommer ikke af sig selv, så husk at klappe jer 
selv på ryggen. 
 
Peter Overgaard 
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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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Så har vi gymnastik opstart igen i BGIF.  

Gymnastikken i Barrit begynder i uge 36, den 4. september og frem. 
 

Senior damer onsdage kl. 09.30-10.30 i Hallen. 
 
Kom og vær med i fællesskabet, alle kan være med, det er bestemt ikke 
kedelig. Vi motionerer med forskellige redskaber, bolde, tøndebånd, stepbræt, 
håndklæder. Vi får pulsen op, laver små serier og hvad vi ellers kan finde på. 
Dette hold har opstart den 20. september!! 
 
Rytme MIX Holdet bliver tirsdage kl 17.00-18.30 i hallen, og er for alle i 1. 
til og med 5. klasse. Det bliver Mai-Britt og Amanda der står for holdet, og de 
lover det bliver ligeså sjovt og spændende som sidste sæson, om ikke bedre ;-) 
 
Rope Skipping med Tove og Pia, det for vilde sjippe show og en masse sjovt 
og ballade. Kom og vær med hvis du har lyst til en sportsgren, der ikke er 
mange andre steder i kommunen. Du skal gå i 3. klasse og op efter, og være 
glad for at sjippe. De øver hver onsdage i hallen kl. 17.00-18.00 
 
Forældre/barn, er for børn i alderen 1-4 år. Bemærk at alderen er sat op! Man 
kan godt gå i børnehave og stadig gerne vil have sin mor/far med til gymnastik. 
Det er hver tirsdag i den nye motoriksal kl. 16.00-16.45. 
 
Turbofræs for store børn i børnehaven 3-6 år, man skal kunne komme til 
turbofræs uden sin mor/far. Turbofræs er i hallen, og det er hver onsdag kl 
16.00-17.00 
 
Hulla Hoop for alle seje kvinder der er med på lidt sjov og 
ballade. Holdet mødes hver tirsdag kl 19.00-20.00 i den nye 
motoriksal – de glæder sig til at se dig !! 

Husk at komme til gymnastik, så vi kan holde fast i denne gode tradition. 

Evt spørgsmål til Gitte Hansen på 22611860 
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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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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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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


