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Side 3 
 
Så gik der endnu et år, endda et årti og vi skal nu vænne os til at skrive 2020. 
 
Vi håber, at alle vores læsere er kommet godt ind i det nye år. Vi er helt sik-
kert klar til et nyt og spændende år, hvor vi vil gøre hvad vi kan, for fortsat at 
lave gode og spændende blade i samarbejde med alle jer. 
 
Vi har udvidet antallet af sider med annoncer, så vi nu har 11 sider i alt. Vi er 
utrolig glade, stolte og taknemlige over den store støtte, som vi fortsat mod- 
tager.  
 
Forsiden består denne gang af et lille billede, der er taget i Barrit Sognegård og 
viser juletræet, der stod klar til at tage imod rigtig mange glade og forvent-
ningsfulde børn og deres forældre, da Barrit GIF holdt juletræsfest søndag d. 1. 
december. Billedet er taget af Rene Hermansen.  
 
Det store billede viser formanden af BV Nyt på cykelsafari i Afrika  
Som i kan se, havde han en tilskuer………… 
Nej, vi øvrige medlemmer, mente han skulle på forsiden, i en sjov situation, 
idet han glimrede i hans fravær ved udarbejdelse af dette blad, fordi han mente 
det var vigtigere at komme afsted på skiferie.  
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Yvonne Hermansen, som bor i 
Barrit og er nyvalgt bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i Barrit GIF. Vi har end-
nu ikke lavet en aftale med den næste skribent af Den Positive Vinkel, men vi 
har heldigvis stadig masser af gode kandidater.   
 
I serien, Nyt fra vores annoncører, hvor vi giver vores annoncører mulighed for 
at præsentere deres virksomhed, har vi denne gang modtaget en beskrivelse fra 
Henrik Lage Jørgensen, der driver Hyrup Maskinstation.  
 
Denne gang er der blevet plads til endnu en Sudoko konkurrence. Vinderen af 
den konkurrence kan se frem til et gavekort på 200,00 kr. til Ostehullet. 
 
God læselyst! 
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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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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Lokalrådet for Barrit og omegn 

Torsdag den 12. marts 2020 i Mødelokale i BKI 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1.       Valg af dirigent 
 
2.       Lokalrådets beretning 
  
3.       Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
 
4.       Behandling af indkomne forslag. 
 
5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
  - Ronnie. 
 - Tina. 

- Peter A. – modtager ikke genvalg. 
6.       Valg af suppleanter – på valg er: 
 - Brian Toftebjerg. 
 - Jørgen Mikkelsen. 
7.       Valg af revisor – på valg er: 
 - Michael Jacobsen. 
8.       Valg af revisorsuppleant – på valg er: 
 - Lars Poulsen. 
9.       Eventuelt. 
 
                                                                                Peter Andersen 
                                                                     Lokalrådet for Barrit og omegn 
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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

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

JUELSMINDE
v/ Claus Bekker
Søgade 5
7130 Juelsminde
juelsminde@home.dk
TLF. 73 70 71 30

Vælg home Juelsminde
hvis du vil have solgthvis du vil have solgt

når

55
08
1
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Den positive vinkel 
 

 

Tak, fordi jeg har fået lov til at skrive den positive vinkel. 
 

Jeg hedder Yvonne, jeg er opvokset her i Staksrode (Barrit) og har hele mit liv 
boet i Barrit og omegnen. 
 

Nu bor jeg på Barrit Langgade sammen med min mand Rene, vores to søde 
piger Vibeke og Sebrina og vores lille hund Bølle. Begge mine piger er træner i 
gymnastikforeningen.  
 
Det var på den måde, jeg selv kom ind i foreningen, hvor jeg i år har fået to 
hold at træne. 
 

Da jeg i efteråret mødte Gitte Hansen, som tidligere var formand for 
gymnastikudvalget. Hun ønskede, der skulle nye kræfter til at overtage 
opgaverne. Hun samlede derfor et par stykker fra omegnen. Efter en times snak 
valgte jeg at tilbyde at tage over.  
 

Til generalforsamlingen i oktober blev jeg valgt ind som bestyrelsesmedlem, 
hvor jeg overtog stillingen som formand i gymnastikudvalget. 
 

Nu hvor jeg har chancen, vil jeg også sige tak til alle dem som bruger mange 
timer på frivilligt arbejde i alle de foreninger vi har i Barrit.  
 

Her til sidste ville jeg sige, at jeg står i den situation, jeg gerne ville ud og gå 
mere, men jeg mangler en makker, så hvis der er nogen der har lyst til 1-2 
gange om ugen at komme ud at gå med mig og min dejlige hund, kan du/i 
kontakte mig på 20976696. 
  
                  
                                                                                Hilsen Yvonne Hermansen 
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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

Reg. beslagsmed

Steen Martinsen ApS
Søndervænget 7  Jerlev  DK-7100 Vejle

Mob.: 2060 8094
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Fodbold i Barrit….. 
Fodbold er ved at være stærk nedadgående i vores klub. Sidste forår havde vi 4 
hold, hvor det ene var vores U16, som fik en flot pris ved Sports award ved 
Hedensted Kommune, som Årets hold, for det gode sammenhold der var på det 
hold. I år er holdet på standby da der er mange af dem der er på efterskole. 
P.T har vi kun et hold tilbage, det er vores U14/15. de har ”næsten ” spillet 
sammen siden de var 5 år. Nogen er holdt, andre er kommet til. De har 
efterhånden spillet sammen en del år, og har også et rigtigt godt hold. 
Det er ved at være svært, og få noget fodbold op og køre, da der ikke er så 
mange børn i de små klasser, og ikke alle har lyst til at spille fodbold. Så jeg 
håber at der er nogen som kunne have lyst, til at starte noget multiidræt op for 
børn, her til foråret, så der kan være noget for alle børn. Det ville være dejligt, 
hvis der kunne komme lidt liv igen på fodbold banerne. 
 
Hilsen 
Sascha Mikkelsen 
Fodbold afdelingen 

 

 

PAPIRINDSAMLING 2020 

I 2020 er der 4 Papirindsamlinger som er med 3 måneders mellemrum.  
Men som noget nyt tager vi også pap med. Det skal bare være for sig selv. 
De 4 gange er: 
 
Lørdag den 7 Marts, Lørdag den 6 Juni, Lørdag den 5 September og Lørdag 
den 5 December. 
 
Vi køre ud kl. 9 fra Barrit.  Hvis der er nogen som har meget Papir/pap er i 
velkommen til at ringe til Jørgen Mikkelsen på 20873858 eller sende en Sms 
med det. Papcontaineren kommer til at stå ved siden af Papircontaineren, på 
Barrit langgade 176 B 
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LAD NYBOLIG JUELSMINDE 
OG NYBOLIG HORNSYLD KLARE DIT BOLIGSALG!

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

Nybolig Hornsyld- Tlf. 7568 7655 Nybolig Juelsminde - Tlf.  7569 4515
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Generalforsamling og ”Billedaften” 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 
indkalder til generalforsamling 

 

Tirsdag d. 3. marts kl. 19 i BKI-Centeret 
 

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

Program: 
1. Generalforsamling: Vi glæder os meget til at se så mange 

medlemmer, som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at vi benytter 
denne mulighed for at samtale om foreningens formål og aktiviteter – 
høre hvordan det går og lægge planer for fremtiden. 

2.  Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med 
pkt. 3. 

3. ”Fra arkivets gemmer”: I 2019 fik vi en mængde meget spændende 
og flotte billeder, som vi gerne vil vise et udsnit af på aftenen.  

 

- Og det har i hvert fald noget med lokalsamfundets 
mennesker og deres liv at gøre! 

Karsten Bjerreskov(formand) 
karsten@bjerreskov.com  

 
 
 

KILDEVÆLDETS VENNER 
 

GENERALFORSAMLING 
I EVENTEN PÅ KILDEVÆLDET 

 
TIRSDAG DEN 3/3 KL. 19 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være 
formanden skriftligt i hænde 8 dage før. 

Medlemskort til 75 kr. kan fornyes/købes 
Der er bankospil og kaffebord. 

 
                                                   Kildevældets Venner/ Lis Aakjær, formand. 
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bef@breth.dk

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

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

Vi har også en idræt for dig

Læs mere på www.barritgif.dk
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Nyt fra vores annoncører 
 

Hyrup Maskinstation er en fast forankret virksomhed der har eksisteret i 68 år. 
Vores vision er at maskinparken er konkurrencedygtig samt matcher kundernes 
behov, da vi vægter kundetilfredshed meget højt. 
Hyrup Maskinstation blev grundlagt af min far, Jens Lage i 1952, på mine 
bedsteforældres landejendom. Min far overtalte mine bedsteforældre til at købe 
en grå Ferguson som han udførte markarbejde med, for de omkringliggende 
landmænd. 
 
1964 overtog mine forældre ejendommen på Vejlevej 59, som er der hvor der i 
dag drives Maskinstation. Efterspørgslen på landbrugsarbejde voksede og min 
far var god til at se mulighederne for de behov der var i landbruget og god til at 
optimere maskinparken så den fulgte med udviklingen i landbruget. 
 
I 1987 overtog han aktiverne og de kunder som fulgte med fra en kollega 
“Søren Høgh” som drev en maskinstation i Hornum, hvor der var 3 ansatte.  
 
I 1972 kom jeg til verden og har igennem hele min opvækst set meget op til 
min far. Han har med sit store engagement inspireret mig til at gå i hans 
fodspor. Jeg har altid haft stor nysgerrighed og interesse for arbejdet med 
maskiner og befinder mig godt med den store kundekontakt det kræves for at 
drive maskinstation. Ligesom det at handle med maskiner har min store 
interesse. 
 
Efter endt uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker og et år ved Den 
Kongelige Livgarde blev jeg i 1995 ansat hos mine forældre. Med en 
kloakmestereksamen i 1997, var der nye muligheder for udvikling af 
entreprenørdelen, og markedet her var voksende. Som 30. årig blev jeg medejer 
med en andel på 25% og året efter købte vi Raskmølle Maskinstation, hvor der 
i dag er 8 ansatte. Den ene fungerer i dag som daglig leder af afdelingen. Som 
33. årig overtager jeg de resterende 75%.  
Den samlede medarbejderstab udgør i dag 15 fastansatte samt, 4 fire mænd 
som kommer trofast i de travle perioder. 
For at vi fortsat kan have dygtige medarbejder mener jeg det er vigtigt at jeg 
som arbejdsgiver er med til at uddanne unge der har lyst til at arbejde inden for 
landbrugs- og entreprenørfaget. Vi har for tiden 4 elever, den sidst udlærte elev 
blev den 4. i træk som forlod skolen med udmærkelsen ”Den gyldne 
plovspids”, hvilket vi naturligvis er lidt stolte af. 
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Til at løse de administrative opgaver, arbejder min bror og en bogholder på 
kontoret. De bruger cirka en dag om ugen på kontoret tilsammen. Det er en god 
løsning for mig, ikke at skulle ansætte en på fuld tid til at ordne regnskab, løn 
samt fakturering.  
Jeg selv tager mig af telefonen, kørsel ledelsen samt de resterende opgaver på 
kontoret såsom tilbud, kundekontakt og småreparationer på maskineriet.  
 
I 2019 omsatte vi for godt 18 millioner kroner, der fordeler sig med 35% 
entreprenør opgaver og 65% på landbrugsopgaver.  
Entreprenøropgaverne er typisk nyetablering og reparation af kloak og dræn 
samt støbe- og belægningsopgaver. Hertil kommer opgaver for det offentlige 
hvor vi bl.a. klipper hegn og vejrabatter samt tilfører grusveje et 
støvbindingsmiddel, for at reducere støvgener i sommerhusområder om 
sommeren. Udskiftning af vand- og varmeledninger for vand- og varmeværker.  
Landbrugs opgaverne er stort set alt det et landbrug i dag efterspørger 
gyllekørsel, grovfoder, høst, presning af minibig- og bigballer, såning mv. 
Arbejdsopgaverne på en maskinstation er meget varierede og der er også stor 
variation på mængden af arbejde. For at kunne drive en fornuftig forretning er 
det vigtigt at have fleksible medarbejdere som er villige til at yde en ekstra 
indsats når det kræves. Jeg er meget taknemmelig for at have en 
medarbejderstab der altid er indstillet på at løse de opgaver de stilles over for 
med tanke på at gøre kunderne tilfredse. 
_______________________________________________________________ 
 

 
 

Så er det snart forår, og det betyder at der er gymnastikopvisning i  

BKI hallen i Barrit. 

Det er søndag den 15. marts 2020 – klokken 13.30 

(dørene åbnes kl 12.30) 

Vi glæder os rigtig meget til at vise jer hvad vi har gået og øvet 
os på i løbet af efteråret og vinteren, så mød frisk op. Alle er 

velkomne til at komme op og få en glad oplevelse og det første 
pift af forår. 

På gymnastik udvalgets vegne Yvonne Hermansen 

GYMNASTIKOPVISNING 
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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 Bisgaard 
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 Bisgaard 
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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Februar og marts i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Fredag den 7. februar klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 9. februar klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – kirkekaffe  
 
Søndag den 16. februar klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Birgitte Nørgaard Warming 
 
Onsdag den 19. februar klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Torsdag den 20. februar klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Fredag den 21. februar klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 23. februar klokken 19.00 
Stille-gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 
Tirsdag den 25. februar klokken 19.30 
Højskolesang i Kirkehuset 
 
Fredag den 28. februar klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 1. marts klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – kirkekaffe 
 
Onsdag den 4. marts klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Søndag den 8. marts klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
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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. 
 
 

 

 
 
 

Onsdag den 11. marts klokken 19.30 
Koncert med Jesper Thilo i Barrit Kirke  
 
Søndag den 15. marts klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Birgitte Warming 
 
Onsdag den 18. marts klokken 19.00 
Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 
Søndag den 22. marts klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Torsdag den 26. marts klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 29. marts klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 

 
 
 

Sangaften med gode sange fra højskolesangbogen 
Tirsdag 25. februar kl 19.30 i Barrit kirkehus. 

 
 
Højskolesangbogen rummer et 
væld af forskellige sange fra 
mange tider og steder. Kom og 
syng med og bidrag gerne med 
dine egne ønsker. Undervejs er der 
naturligvis kaffe og tid til lidt 
hygge.  
Ved klaveret er Kristian Bisgaard. 
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Koncert onsdag d. 11. marts kl 19.30 i Barrit kirke med  

Saxofonisten Jesper Thilo 
 

 
 

Han har spillet med et utal af berømte jazzmusikere såsom: Ben Webster, 
Dexter Gordon, Roy Eldridge, Miles Davis, Thad Jones, Hank Jones, Edmund 
Hall - listen er uendelig. Nu hvor alle disse musikere er borte, står Jesper Thilo 
som en repræsentant for god swingende, men stadigvæk frisk og overraskende 

jazzmusik! Med sig har han på kontrabas: Jeppe Smith-Olsen, uddannet på 
Vestjysk Musikkonservatorium hos Finn Hansen og Niels-Henning Ørsted 
Pedersen og på klaver vores lokale Uffe Kristiansen fra Ørum, Født 1956, 

spillet klaver fra sit 10. år. 
 
 

Glæd jer til en swingende og festlig aften - der er fri entre. 
Nyt fra kirkegården i Barrit 

Som en del sikkert har bemærket, har vi startet en udskiftning af hækkene på 
kirkegården. De gamle buksbomhækken er ramt af svampesygdom og vi går 

derfor over til at plante taks i stedet. Vi håber at kunne få plantet nye hække på 
kirkegårdens afsnit B i løbet af dette år (Det er det afsnit tættest på kirken til 

venstre). 
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Der står på kirkegården stadig en del gamle gravsten, som aldrig er blevet taget 

væk efter at gravstederne er nedlagte. Provstiet opfordrer kirkerne til at få 
gamle sten taget væk, medmindre de er fredede. Vi vil her i det tidlige forår gå 

i gang med denne opgave. 
Er der nu nogen i sognet, som har et særligt ønske om bevaring af et af disse 
sten, er det muligt, at henvende sig til menighedsrådet, og få oprettet en ny 
gravstedsaftale. Aftalen skal dog i dette tilfælde tegnes som en aftale med 

stiftet og løbe over minimum fem år. 
 

På en del af de aktive gravsteder ser vi gravsten som må betegnes som 
”usikre”. Det vil sige de kan være i fare for at vælte. Menighedsrådet er 

forpligtiget til at påtale dette overfor indehaver af gravstedsretten og i særlige 
tilfælde afmærke gravstedet med rødhvide advarselsbånd. Vi vil derfor gerne 
opfordre til, at indehaverne selv kontrollerer om der er risiko for, at gravsten 

kan vælte og derefter får foretaget den nødvendige sikring. Råd og vejledning 
herom kan fås ved henvendelse til graveren eller en stenhugger. 

 
På vegne af menighedsrådet/ Flemming Thomsen 

 
 
 

Foredrag med fængselspræsten Jesper Birkler. 
Torsdag d. 2. april kl. 19.00 i Barrit kirkehus, Kirkebro 3. 
Mennesker bag ringmuren. Præstens udfordringer og erfaringer blandt 
fangerne i et topsikret fængsel. 
  

 
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de 
indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. 
At være præst i denne sammenhæng rummer en række 
særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske 
overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan 
påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant 
fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? 
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Hvordan kan en indsat opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig 
på en dag at skulle ud i friheden? 
  
I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske hverdag 
blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd 
og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende! 
  
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været 
sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i 
Aarhus. 
 
Gratis entre. Der serveres kaffe/te med brød til 20 kr i pausen. 
 

 
 
 
 

Barrit og Vrigsted menighedsråd 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til ny udstilling i Kirkehuset.  
 
Fotograf Simon Lundsgaard udstiller fra sidst i januar og gennem foråret i 
Kirkehuset.  
Der vil være åbnet i Kirkehuset ca 1/2 time før gudstjenester i Barrit kirke.  
I dagtimerne vil der være mulighed for at kontakte graveren på Kirkegården, 
for at se udstillingen. Der vil ligeledes være åbent onsdag aften, når der er 
Hyggeligt Håndarbejde eller Kor i kirkehuset fra 19-21.  
Vi håber I har lyst til at komme forbi og se Simons flotte billeder.  
 
Barrit og Vrigsted  
menighedsråd 
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Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

Barritskovby Vandværk I/S

v/ Elvin Kristiansen

Tlf. 51 50 88 97

 
www.barritskovbyvandvaerk.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919

v/ Chatrine og Dennis Ladegaard • Åpotekerbakkenn 24 • 8783 Hornsyld

mail@hornsyldslagter.dk • www.hornsyldslagter.dk
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Borgerbudget i Barrit - Trampolin. 

Trampolin projektet var ikke så enkelt at opføre i offentligt rum som i privat 
regi, dette har gjort at projektet krævede en fordobling af midler for at kunne 
gennemføres i henhold til dansk legeplads lovgivning inkl. økonomi til 
kommende godkendelser og vedligeholdelse i en årrække.  
Det er ikke lykkedes os at få tilsagn om yderligere midler via nogle 
ansøgninger. Derfor stopper vi arbejdet, men mener stadig det er muligt at 
gennemføre for friske kræfter eller så skal Lokalrådet bruge pengene der blev 
øremærket, til en anden god idé.  
Jeg vil gerne rette en stor tak til Annelise Dam og grundejerforeningen for 
deres samarbejde i at finde en egnet placering.  

Mvh. Jens Erik Iversen  

 
Lokalrådet har vendt projektet og er kommet til den samme konklusion som 
Jens Erik Iversen. 

Derfor vil Lokalrådet spørge alle i Barrit om gode ideer der ligger tæt op 
af ønsket om en aktivitet der fremmer bevægelse/motion.  
- Den økonomiske ramme er ca 35.000 kr.  
- Hvis jeres ide ikke kan være indenfor den økonomiske ramme, skal I selv 
prøve at skaffe de sidste midler, Lokalrådet vil gerne være behjælpelig med 
ideer til hvor evt. de resterende penge kan skaffes/søges om. 
- Hvis der kommer flere forslag der ligger tæt op af hinanden, forbeholder 
Lokalrådet sig ret til at samle dem under et men med alle forslagsstiller som 
ansvarlige. 
- Forslagsstiller skal endvidere selv sørge for at projektet gennemføres. 
 
Forslag sendes til mail  7150Barrit@gmail.com  
Sidste frist for indsendelse af ideer er mandag den 24. februar 2020 

Alle forslag sættes til afstemning den 29. februar 2020 på Facebook og 
ovenstående mail kan evt. også bruges - afstemning slutter mandag den 9. 
marts 2020 
- Vinderen offentliggøres torsdag den 12. marts 2020 kl 19.00 i BKI og senere 
på Facebook.  

Der er pt. allerede kommet 2 forslag: 



24

 
 
 

1. Hoppepuder/borge der kan bruges af alle indenfor og udenfor – BGIF 
tager sig af opbevaring, udlån og vedligeholdelse. - BGIF 

2. Der købes adgang til legeuniverset for alle børn i 7150 Barrit – Tina fra 
Lokalrådet 

3. Her er plads til dit forslag! 
 
Mvh. Lokalrådet i Barrit  
 

 

Nyt fra Barrit-Vrigsted Seniorer 
Eftermiddagshygge Tirsdag den 25. februar, kl. 14.00 i 

Barrit Hus med foredraget: 

”Hvorfor kede sig ihjel alene, når man kan dø af grin sammen med andre” 
Hvad er humor? 

Kan den købes på tilbud? 
Er livet noget at grine af? 

Hvad kan vi gøre for at få det sjovere? 
Få fod på livet – med hele hovedet! 

 
Foredragsholder Annemarie Hessellund Beanland er kendt som en sprudlende 
foredragsholder med en ikke ringe underholdningsværdi! 

 
Pris for medlemmer 75,- kr. 
Pris for ikke medlemmer 100,-  kr.  
 
Hilsen  
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Sæt allerede nu X i kalenderen – 
Torsdag den 26. marts, kl. 14.00: Generalforsamling i Barrit-Vrigsted Seniorer 
Fredag den 15. maj, kl. 12.30:    75 års Jubilæumsfest i Sognegården
 ****************************************** 
Det koster 125,- kr. om året at være medlem af Barrit-Vrigsted Seniorer. Er du 
ikke blevet medlem endnu, men gerne vil, kan du henvende dig til Annelise på 
tlf. 52380023 eller på mail bvseniorer@gmail.com. Vi vil gerne have flere 
med! 
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Barrit – Vrigsted Seniorer 
 
Kære medlemmer. Jeg vil begynde mit indlæg med at ønske jer alle et GODT 
NYTÅR. 
Vi har nu lagt 2019 bag os, og er godt inde i det nye år, som i skrivende stund 
er med forårslignende temperaturer, det pibler op af jorden, og det bliver lysere 
dag for dag, en dejlig tid vi går i møde. 
I Barrit -Vrigsted Seniorer takker vi for det gamle år, og den støtte og 
opbakning vi får med medlemskab, og til vores arrangementer, det giver 
arbejdsglæde i bestyrelsen. 
 

Sidste år valgte vi, at dele Senior Bladet gratis ud til medlemmerne, 
desværre har kun ganske få ønsket fortsat at beholde bladet mod en 
lille egen betaling.  

Det giver os en udfordring i at videregive de informationer fra organisationen 
og Kreds Østjylland som bliver bekendtgjort der. Heldigvis kan bladet findes 
på nettet, for dem der kan og vil læse om Danske Seniorers arbejde. 
Mærkesagerne tages op under TEMA, så du som medlem kan følge med i 
organisationens arbejde, og ikke mindst følge med i de gode 
MEDLEMSFORDELE som DANSKE SENIORER har forhandlet i hus, til 
glæde for os seniorer. Håber I ad den vej kan følge med i hvad der rører sig i 
kredsen og på landsplan. 
Arrangementer i Kreds Østjylland vil vi sætte bag på vores program eller her i 
Barrit-Vrigsted Nyt. 
 
 
Arrangementer for Barrit - Vrigsted Seniorer 2020 er på plads og 
højdepunktet bliver foreningens 75-års jubilæum fredag den 15. maj i 
Sognegården, hvor vi håber I møder talstærkt op! 
 
Tag familie, naboer og venner med, så vi i fællesskab kan fejre vores gamle 
forening.  
 
På glædeligt gensyn. 
 
MVH. 
Jytte Hansen 
Formand 
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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

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 G D  A K N I S O H 

E R O S A L G R Ø 

I C V M E M R T L 

S R T O Æ E E A N 

P V H J Y T U I N 

U T K A I B N M L 

Æ H I S T D E R X 

N T A Y U M E Ø M 

E U T M O Y M Å I 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ 
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 Ostehullet, 

blandt alle der indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i næste 
nummer. 
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Oplysninger og opgave fra lokalarkivets bilorienteringsløb-2019, 2. 
del: Tema for bil-o-løbet: Samfærdsel. Post 3 ved Vrigsted Vandværk. 
 

Tema på posten: Nye og gamle stier i Barrit-Vrigsted-området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ”gamle dage” var de lokale stier praktiske genveje for folk, der skulle bevæge 
sig rundt i sognet. F.eks. Skolestier, Poststier og Kirkestier. 
Færdslen foregik ofte til fods, og ofte var den offentlige vej langt fra at være 
den nærmeste. 
 

I ”nyere tid” tjener anlæggelse og vedligeholdelse af stier mere rekreative 
formål. Man kan færdes i relativ fred på sin motionstur med indlagt 
naturoplevelse.  
Eller man kan følge stien til  
et smukt eller interessant sted. 
 

I Vrigsted fik man i det 
kommunale initiativ 
”BorgerBudget 2014-15” og 
”BorgerBudget 2015-16” begge 
år 50.000 kr. til bl.a. at etablere 
/ istandsætte to stier: Grønvej 
og Engvej 
 
Postens opgave bestod i en ”Kimsleg” – at huske 20 genstande efter at have set 
på dem i  
30 sek. F.eks. cykelpumpe, hestesko, rejsekort, motorbriller, GPS osv. 

 
Kort med tilgængelige stier i Vrigsted-området, udfærdiget af 

Hedensted Kommune, ca. 2012. 

   
Udsigt fra stien mellem Smedskærlund og Løgballe, 2018. 
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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

Sønderbakken 21, Glud
7130 Juelsminde

Tlf. 75683200 www.mkel.dk
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GRAMRODE   7130 JUELSMINDE
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*
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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
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Slægtsforskeraften i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
 

Mandag d. 24/2 kl. 19 – 22 
 

 

 Vil du gerne i gang med slægtsforskning? 

 
 Er du nybegynder i slægtsforskning? 

 
 Er du øvet slægtsforsker? 

 
 

Aftenen er et tilbud til alle interesserede i slægtsforskning – nybegyndere eller 
øvede, medlemmer og ikke-medlemmer af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske 
Forening.  
 
 

Vi forestiller os aftenen som en samtale om interessen: Hvor man er i sin 
forskning, hvad man har af udfordringer, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.  
 
 

Der er mulighed for at bruge arkivets internet og pc’er – eller egen medbragt 
pc. Vi er et par erfarne slægtsforskere fra lokalarkivet, der er parate til at 
bidrage til samtalen. 
 
 

Hvis du er nybegynder, er det vigtigt, at du medbringer informationer om navn, 
fødselssted og fødselsdato på en forfader/formoder, der er født før 1940 - gerne 
fødselsdata på flere. 
 
 

  Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
 

 
 
 
 
 

Søg f.eks. i arkivets arkivalier på www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk 
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Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening. 

Generalforsamling i Stouby Multihus Idrætsvej 12 

Onsdag den 11.marts KL. 19 

Efter generalforsamling vil sundhedskonsulent Karin Iversen 

fortælle om Hedensted Kommunes tilbud til bl.a. kræftramte. 

Der er nemlig mulighed, for at komme til 

kræfter gennem træning i Sundhedshuset i Løsning, 

både under og efter at du har afsluttet behandling. 

Foreningen serverer kaffe med brød. 

Landsindsamling er søndag den 31.marts. 

Tag godt imod vores indsamlere. 

Foredrag om alternativ behandling 

Onsdag den 15. april KL. 19 i Stouby Multihus 

V. projektleder Susan Hovmand Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse 

Foredraget er gratis, men det kræver tilmelding 

Kom og bliv meget klogere på bl.a. cannabis til medicinsk brug. 

Følg med på opslag i dit lokalområde og se annonce i Hedensted Avis. 

Vandre turen GÅ FOR LIVET bliver i år mandag den 11. maj 

Vi glæder os til at se dig/jer 

Med venlig hilsen 

Kræftens Bekæmpelses Lokalforening /Formand Kirsten Blume Schmidt 
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Vrigsted Maskinstation

Markarbejde
Anlægsarbejde

Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

v/ Bente Poulsen 
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

SPRINGMADRASSER
I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

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

Nul bøvl
og ballade

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

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

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

Lovpligtigt
varmepumpe- 

service fra

950,-
incl.moms

Løgballe Hus & Hjemmeservice

Jesper Hansen

Damagervej 8 Hosby
7130 Juelsminde
CVR : 35339671

22 95 06 52

lgballehus@yahoo.com

www.lgballehus.dk

Her er plads 
til din 

annonce
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m. 
 
 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit fællesbestyrelse 
Barrit Hytteforening 
Barrit & Omegns Byfest 
Barrit St. Vandværk 
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
Barrit-Vrigsted Nyt 
Barrit Gåklub 
Barritskovby Vandværk 
Bjerre Herreds Havekreds 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Karateklub 
Kirkeskoven 
Over Barrit Vandværk 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 
Vrigsted Bylaug 

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

 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
20 31 16 66 
21 46 76 86 
29 45 86 24 
75 69 15 73 
29 84 29 79 
23 32 79 19 
75 69 18 16 
60 14 15 43 
50 92 41 56 
75 69 14 24 
22 99 55 97 
40 40 08 80 
51 29 13 48 
51 50 88 97 
51 80 39 48 
21 26 99 32 
75 89 71 71 
75 69 54 87 
20 31 16 66 
20 81 71 46 
25 37 48 54 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
30 66 50 57 
40 88 09 18 
23 37 68 91 
28 59 02 52 
 

 
  



36
Tryk: Snullik’s Data, tlf. 27517078

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat  
 Industri
 Erhverv
 Gas-Service

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld
Telefon 7568 3504 
mail@kr-vvs.dk  -  www.kr-vvs.dk

AUT. VVS-INSTALLATØR

Gammelgårdsvej 7
7130 Juelsminde
Telefon  7569 4499 
per@juelsmindevvs.dk  -  www.juelsmindevvs.dk


