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*************************************************************** 
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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. 
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*************************************************************** 

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 
 
For et år siden overdragede vi ansvaret for omdeling af de 7 blade til 5. klasse 
på Barrit Skole, så de i fremtiden kan tjene lidt ekstra penge til deres klasser. 
Det betyder, at det nu er den nye 5. klasses opgave at omdele bladet.  
 
Hvis der skulle være problemer med omdelingen her i starten, så beder vi ven-
ligst om forståelse og om at kontakte os, hvis der er problemer.  
 
Det store billede på forsiden er taget ved Gert Strand ned over markerne mod 
stranden og man kan se Badehuset flot ”omringet” af en flok græssende køer. 
Billedet er taget af Jørgen Mikkelsen.  
 
Det lille billede er endnu en gang en fast årlig tilbagevendende begivenhed. På 
trods af svingende vejrudsigter er høsten i skrivende stund godt i gang og den 
tegner heldigvis til at blive god. Billedet er taget af Torben H. Hansen. 
 
Vi har i dette nummer desværre ikke fundet en skribent af Den Positive Vinkel. 
Men vi har lavet en aftale med Dorthe Andersen fra Breth, der blandt andet tid-
ligere har været centerleder i BKI. Hun har lovet at skrive Den Positive Vinkel 
i næste blad. 
 
I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige 
ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Bjerre Kød, er Frank Bækgaard i Barrit. 
Han blev fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har 
modtaget. Det rigtige ord var: chokolade. 
 
I dette blad har vi igen fundet plads til en sudoku konkurrence. Vinderen kan se 
frem til at modtage et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter. 
 
I dette nummer har vi i serien ”Nyt fra vores annoncører” modtaget et indlæg 
fra Martin Utoft, der er ejer af Utofts Entreprenørforretning ApS. I næste num-
mer får vi en præsentation fra Brian Madsen, der er mejeribestyrer på Barrit 
Mejeri.  
 
I dette nummer plejer vi at have det fulde program for Barrit & Omegns By-
fest. Men som så mange andre lignende arrangementer er byfesten blevet aflyst 
på grund af Corona. Så den sidste weekend i august kan bruges på mange andre 
spændende ting i år…  
 
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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Kortspil 
 
Så starter Whist sæsonen igen. 
 
Mandag den 7. september kl. 19.00 BKI Centret. Nye og gamle spillere er 
velkomne.  
 
Ønskes oplysninger ring til Per Damgaard, tlf. 2371 8307 eller 7569 1423. 
 
Kortspillerne 
 
 

Badminton 
 
Tilmelding for voksne finder sted i BKI Centret: 
 

Onsdag den 26. august kl. 19.00 
 
Vi har tider: 
Mandag: kl. 20-21 
Tirsdag kl. 18-20 
Onsdag kl. 18-21 
Torsdag kl. 16-18  x = på tværs 
X = torsdag kan alle træne. Familier, voksne, unge, børn og pensionister. 
Vi tænker badminton på kryds og tværs m.h.t alder.  
 
Badminton afdeling v. Ingrid 42392333 

 
Badminton for børn og unge 

 
Badminton for børn og unge starter mandag d. 07-09-2020 fra kl.17.00-18.00 
  
OBS ny trænings dag 
 
Vel mødt! 
 
Rene Hermansen 
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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 Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening. 
 
Meget er forandret, men stadig mange rammes desværre af en Kræft sygdom.  
Derfor er Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling, som normalt foregår i 
marts måned ikke droppet, men på grund af Corona krisen, flyttet til søndag 
den 16. august. Som noget nyt i år har alle tre lokale foreninger i Hedensted 
Kommune, valgt at gøre det digitalt. Vi vælger ikke at løbe den sygdoms 
risiko, der er ved at gå fra dør til dør i denne tid. Vi håber I alle tager godt imod 
foreningens nye tiltag, og støtter Kræftsagen som I plejer, med et bidrag på 
mobil Pay den 16. august. Se telefonnummer, du skal bruge den 16. august, på 
annoncen nedenfor. Du vil også kunne finde den i din Lokale avis i perioden 
op til indsamlingen, og på opslag i Lokale butikker. 
Lokalforeningen afholder generalforsamling i Stouby Multihus onsdag den 
23. september kl. 19. Forebyggelseskonsulent Karin Iversen, fra 
Sundhedshuset i Løsning, vil denne aften være der og fortælle om hvad 
Hedensted kommune har at tilbyde dig, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom. 
Alle er velkommen. 
Foreningens årlige vandreture som 2-300 mennesker altid bakker op om, vil vi 
vende tilbage med, til næste år. 
 Foredraget, med en konsulent fra Kræftens Bekæmpelse, omkring alternativ 
behandling, forventer foreningen at arrangere i foråret 2021 
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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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Nyt fra vores annoncører 
 
Hej, jeg heder Martin og ejer Utofts Entreprenørforretning ApS, som jeg 
startede i 2005. Jeg er født og opvokset på en gård i Belle ved Stouby og 
drømte om at skulle være landmand, men som 14-15 årig måtte jeg erkende, at 
jeg ikke kunne tåle støvet og måtte finde på noget andet. Der var kommet en ny 
uddannelse til Struktør, som er en uddannelse til Entreprenør.  
 
Jeg kom i lære hos Flemming Jeppesen i Hornsyld. Efter endt uddannelse var 
jeg efterfølgende hos Jens Gram og Hyrup Maskinstation. Jeg tog i samme 
periode kloakmestereksamen.  
 
I sommeren 2005 startede jeg op for mig selv i Stouby, de første år var jeg kun 
mig selv og indimellem lejede jeg folk til at hjælpe. Fra 2007 har min far 
hjulpet næsten på fuld tid.  
 
I 2008 var vi heldige at købe ejendommen Barrit Langgade 1 og fik lov til at 
drive forretning derfra. 
 
Det tog lidt tid, inden de første kunder fra Barrit kom til. Med årene er der 
kommet flere til fra lokalområdet og lidt frivilligt arbejde med multibanen har 
også hjulpet med lokalkendskabet. 
 
Arbejdsopgaver er mangeartede og spænder lige fra kunder, der skal have 
hjælp til at få gravet hæk op til dræning for egnens landmænd. Vi har også 
lavet mange indkørsler med ny belægning.  
 

Igennem årene har vi også lavet udgravning til nye huse, samt støbt fun-
damentet til dem. Når der er andre kollegaer, der har for travlt og vi har haft 
tiden til det, har vi også hjulpet dem både i kortere og længere perioder. I de 
senere år har vi også presset rundballer for folk i høsten. 
 
Vi laver stort set alt i jord, kloak, dræn, belægning og støbearbejde, både for 
private og erhverv. I dag er vi 3 mand beskæftiget på fuld tid plus Anja, der 
holder styr på regningerne og huset. 
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Næste generation er sikret, da den ældste af drengene er i lære hos HM 
Entreprenør i Horsens og den næst ældste er ansat hos mig.  
 
 

  
 
 
 
 
 

Valgforsamling i Barrit & Vrigsted Kirker 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der er mange meninger om hvad der skal ske i Folkekirken og i den lokale 
kirke. Du har mulighed for at være medbestemmende. Du kan enten gå ind i 
menighedsrådsarbejdet eller du kan være med til at bestemme, hvem der skal 
sidde i menighedsrådet de kommende fire år. 

 

Skal Barrit Kirke være 
grøn ? 

Kan vi få en ny altertavle ? 
Er der aktiviteter for børn ? 

Kan alle være med i kirkekoret ? 
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I september er der valgforsamling i alle sogne i Danmark. 
 
Mød op i Barrit Kirkehus den 15. september kl. 19.00 og deltag i den 
demokratiske proces ved valgforsamlingen. 

Det er her, der skal opstilles kandidater og stedfortrædere til menighedsrådet.  
Og det er her, vi kan vælge medlemmer til menighedsrådet. 

Efter valget skal menighedsrådet konstituere sig og fordele en række poster og 
tillidshverv mellem de valgte. 
 
Det er spændende at sidde i menighedsråd;  

 Der skal træffes beslutninger, som rækker ind i fremtiden 

 Sognets økonomi skal forvaltes 

 Personaleadministration og -pleje 

 Der skal laves arrangementer – foredrag, musik arrangementer og 
sangaftner, spisning og meget mere. - for sognets beboere 

 Der er plads til gode samtaler og meningsudvekslinger 

 Der kan tænkes nyt 

 Rådet mødes otte til ti gange om året, derudover er der opgaver for 
diverse udvalg og tillidshverv. 

 
Valgforsamlingen er åben for alle. 
For at opstille og/eller stemme skal man være myndig, medlem af Folkekirken 
og bosiddende i Barrit sogn (eller sognebåndsløser).  
Regler for valg og valgforsamling er udstedt af kirkeministeriet. 
 
Er du blevet nysgerrig eller interesseret, så er du velkommen til at kontakte 
medlemmer af det siddende menighedsråd, se www.barrit-vrigstedkirker.dk  
 
Vi glæder og til at se dig til Valgforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Barrit Menighedsråd 
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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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Byvandring i Smedskær / Smedskærlund 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening inviterer til byvandring 
 

Tid: lørdag d. 5/9 Kl. 13. 
 

Mødested: Hornsyldvej 3 – ved ”Vrigsted Savværk” 
 
Vi vil tage deltagerne med på en historisk tur tilbage til perioden mellem 1930 
og 1970 samtidig med at vi går gennem området.  
 
Hvordan så det ud i Smedskær og Smedskærlund dengang? Hvem boede i 
området, og hvad kan man fortælle om menneskenes liv og levned.  
 
Vi er sikre på, at nogle af deltagerne også har noget at fortælle, så vi håber på 
en udveksling af erindringer og viden om steder, personer og forhold i området 
fra dengang.  
 
Efter byvandringen inviterer vi til Kaffe i BKI-Centeret  
 
hvor vi kan dele nogle flere erindringer eller opdatere hinanden, om hvad der er 
sket siden.  
 
I BKI-Centeret vil vi lave en mindre udstilling med forbindelse til området i 
perioden. 
 
Vi har ikke mange billeder fra Smedskær / Smedskærlund  i perioden 1930-
1980, så hvis nogen ligger inde med gamle billeder/fotografier eller andre op- 
lysninger, så vil vi meget gerne have 
det at vide – også selvom vi kun kan 
låne materialet til indscanning / 
kopiering.  
 
Henvendelse til Karsten Bjerreskov, 
e-mail: karsten@bjerreskov.com 
eller tlf. 22 99 55 97. 
 
Arrangementet er åbent for alle 
interesserede. Vi glæder os til at se jer. 

 
Vandhjulet, der drev savmøllen i 
Smedskærlund, ca. 1955 
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Borgermøde og generalforsamling  
Lokalrådet for Barrit og omegn 
 
Tirsdag den 15. september 2020 i Byens Hus i BKI, klokken 17.30  
Her i foråret har Lokalrådet afsluttet salget af en ejendom som vi har fået 
overdraget af Hedensted kommune – 240.000 kr har vi nu til Barrit og omegn, 
disse penge skal bruges til mange forskellige projekter til fordel for området og 
derfor indkaldes alle der har en ide – projekt – opgave der ønskes iværksat. 
Derfor har vi brug for alle tirsdag den 15. september i Byens Hus. 
Lokalrådet invitere på aftensmad og drikke for 20 kr pr. person – 
tilmeldingen foregår på ”min landsby” app eller ved at sende en mail på 
7150Barrit@gmail.com – sidste fristen er torsdag den 10. september. 
Hvis man er forhindret er man velkommen til at sende ideerne til samme mail. 
Hvis vi rammer max. loftet for antal forsamlede personer, er det tilmeldte 
”først til mølle” som har adgang, håber loftet inden da er hævet.   
 
Aftenens program: 
 
17.30 til 18.30 Fællesspisning for tilmeldte – se længere oppe. 
18.30 til 19.30 Generalforsamling Lokalrådet for Barrit og omegn 
 
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. 
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19.30 til 20.30 Idegenerering af kommende initiativer for Barrit og omegn.  
Vi har 240.000 kr. + 35.000 kr. fra BorgerBudget som skal ud og arbejde. 
Vi slutter af med at lave en aftale, om det videre forløb. 
 
Peter Andersen 
Lokalrådet for Barrit og omegn 
 
 

Gymnastik 20/21 
Så nærmer gymnastiksæsonen 20/21 

Vi starter i år mandag i uge 36. I år tilbyder Barrit gymnastikforening følgende 
hold. 

Mandag:16-17 forælder barn (Yvonne) 

Tirsdag: 16-17 turbo fræs (Heidi, Karina, Mette) 

              17-18 rop (Tove) 

Onsdag 10-11 seniorer damer (Hanne) 

             16-17 krudtugler fra 0 til 3kl mulighed får at blive hentede i sfo.  

       Husk at give besked til sfo.                                              

              17-18 spring fra 1kl opefter. (Tobias, Simone, Sarah, Vibeke, Arielta) 

 

Hvis du går med en drøm om at lave nået sjovt med børn fra 0 kl. til 3 kl. vil 
jeg gerne høre fra dig.  

Så mød frisk op, vi glæder os til at se dig. 

 

                                                                                         

                                                                                          Gymnastikudvalget                                                            

                                                                                          Yvonne Hermansen. 
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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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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. 
 
 

 

 
 
 

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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August, september og oktober i Barrit og Vrigsted sogne 
 
Fredag den 21. august klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 23. august klokken 10.30 
Konfirmation i Barrit Kirke  
 
Torsdag den 27. august klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 30. august klokken 10.30 
Konfirmation i Vrigsted Kirke  
 
Søndag den 6. september klokken 10.30 
Konfirmation i Barrit Kirke 
 
Fredag den 11. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 13. september klokken 10.30 
Høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke med efterfølgende kirkekaffe 
 
Tirsdag den 15. september klokken 19.00 
Valgforsamling i Kirkehuset (menighedsrådsvalg) 
 
Fredag den 18. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke  
 
Søndag den 20. september klokken 10.30 
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke med efterfølgende kirkekaffe 
 
Torsdag den 24. september klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Fredag den 25. september klokken 10.00 
Babysalmesang i Barrit Kirke 
 
Søndag den 27. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
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Søndag den 4. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 
Torsdag den 8. oktober klokken 19.00 
Foredrag med Michael Jarnvig i Barrit Sognegård 
 
Søndag den 11. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 

 
Babysalmesang i Barrit Kirke 

 
Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 
synge, danse og lege med sin baby samtidig med at man kan have fornøjelsen 
af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver slet ikke 
være en stjerne til at synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i 
kirke – det handler om at være sammen med sit barn. Og din stemme er det 
smukkeste for dit barn.  
 

Vi mødes på følgende fredage klokken 10 i Barrit Kirke: 14. august, 21. 
august, 28. august, 11. september, 18. september og 25. september 

 
Hver gang slutter vi af med at spise lidt sammen. 

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

 
 

Konfirmander i Barrit Kirke – søndag den 23. august klokken 10.30 
 

Asta Hessellund Christensen 
Tobias Lindholm Nielsen 

 
 

Konfirmander i Vrigsted Kirke – søndag 30. august klokken 10.30 
 

Aksel Hollbaum Christiansen 
Benjamin Palmelund Germansen 

Malou Løvkvist Rohde 
Mille Grejsmark Vitting Andersen 
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Konfirmander i Barrit Kirke – søndag den 6. september klokken 10.30 
 

Anton Guldbrandt 
Asmus Mai 

Astrid Houlind Riis Mortensen 
Caroline Cecilia Persson 

Cecilie Hansen 
Denis Freibergs 

Emil Balzer Iversen 
Isabella Collatz 

Karoline Porsgaard Elkær Nielsen 
Kasper Elstrøm Mikkelsen 

Linnea Møller Lykkegaard Kristiansen 
Mads Lund Laurberg Pedersen 

Mads Nørbæk Christensen 
Sarah Stærk Dam Pedersen 

Signe Dam Bengtsson 
Tajs Janek Steiner 

Tina Louise Christiansen 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 20. september 
 

Til høstgudstjenesten i Barrit Kirke 
søndag den 20. september får vi besøg 
af trompetist Jesper Riis fra Vejle.  
Jesper vil sammen med organist 
Kristian Bisgaard bidrage til at gøre 
denne gudstjeneste festlig og 
stemningsfuld.  
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Barrit – Vrigsted Seniorer. 
 
Kære medlemmer. 
 
Vi har ikke glemt jer! Men som alt andet blev også Barrit Vrigsted Seniorers 
arrangementer aflyst under Coronakrisen, og er det stadig. Først og fremmest 
fordi vi medlemmer er i den kendte risikogruppe, og fordi vi selvfølgelig retter 
os efter myndighedernes anbefalinger. 
 
Nu er landet ”åbnet op”, og vi kan samles flere og flere, men stadig skal vi 
passe på, holde afstand osv. smitten findes stadig derude i samfundet. 
 
Bestyrelsen vil mødes i uge 34 og drøfte, hvad gør vi og hvad tør vi!  
Tør vores medlemmer i det hele taget møde op?  
Vores generalforsamling fik vi ikke afholdt, så den har første prioritet. Men et 
er sikkert, vi følger de retningslinjer som er anbefalet af myndighederne, så 
som god hygiejne, håndsprit, afstand, ingen håndtryk, alt hvad vi efterhånden 
har vænnet os til, så alle kan være trygge. -Vi passer på hinanden! 
 
Hvad bestyrelsen beslutter sig til, ved vi efter bestyrelsesmødet i august, og vil 
blive bekendt gjort i Ugeavisen og i Barrit Vrigsted Nyt. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jytte Hansen 
_______________________________________________________________ 
 

Hyggeligt Håndarbejde i Kirkehuset 
ALLE, der holder af håndarbejde er velkomne til fællesskab i Kirkehuset. 
Vi mødes ca hver anden onsdag, første gang onsdag den 19. august kl 19 
Program for de kommende måneder findes på kirkens hjemmeside www.barrit-
vrigstedkirker.dk 

Vi mødes med vore forskellige håndarbejder, taler om det vi har i hænderne og 
det, der optager os. 
Der er kaffe på kanden, og lidt sødt dertil. 
Ved 21-tiden bryder vi op og slutter med en sang fra Højskolesangbogen. 

Venlig hilsen 
Barrit Menighedsråd 
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Fejring af befrielsen efter 2.-Verdenskrig i Barrit og Vrigsted sogne 
 

I år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse i årene 
1940-45. Det blev fejret over hele landet og selvfølgelig også i Barrit og 
Vrigsted. 
I Vrigsted har der siden 1946 stået en sten til minde om befrielsen. 
Fortællingen om stenen og festligheden i forbindelse med dens opstilling er 
bevaret; men der har sikkert også været andre, mindre og mere private fejringer 
af begivenheden. 
I Barrit har vi, indtil i sommer, ikke vidst noget om, hvordan man fejrede 
befrielsen – og så kom der pludselig et billede! Lad os fortælle, hvad vi nu ved, 
 fordi vi har billeder af det. 
 

I Vrigsted fandt man under kloakeringen i Neder Vrigsted i 1943 en stor sten 
på Marie Pedersens mark. Man ville have sprængt stenen; men Marie Pedersen 
bestemte med det samme, at den skulle bruges til mindesten, når krigen engang 
var slut. 
Mindestenen blev afsløret d. 5. maj 1946. Dagen var en søndag, så man mødtes 
i kirken og gik efter gudstjenesten ned til Marie Pedersens gård, Nørtoft, i  
Neder Vrigsted, hvor afsløringen fandt sted. Teksten på mindestenen var – og 
er: ”Fred og Frihed, 5. maj 1945”. 
Marie Pedersens karle havde hentet borde og bænke i forsamlingshuset, og der 
var dækket op til kaffe på plænen foran Nørtofts stuehus. Der var ca. 100 
mennesker med til afsløringen af mindestenen. Stenen stod lige udenfor haven 
på hjørnet af nuværende Lundevej og Hejreagervej, indtil den ca. 1970 blev 
flyttet op til Vrigstedhus, hvor den kan ses den dag i dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I slutningen af 2.-Verdenskrig var der  
aktive modstandsfolk i både Barrit og Vrigsted. Deres opgave var at tage imod 
våben, der skulle bruges i et evt. væbnet opgør med den tyske besættelsesmagt. 
Grupperne blev ledet af skovfoged Christen J. Nielsen, der boede nede i 
skovfogedboligen på vej ned til Store Teglværksplads. Det var meget praktisk,  

 
Mindestensfest i Nørtofts have, 5. maj 
1946. 

 
Mindestenen på sin oprindelige 
placering, 1946 
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at han var med i modstandsgruppen, for nedkastningsstederne med 
kodenavnene ”Stella” og ”Hamlet” lå dels ved Barrit Tykke nedenfor 
Barritskov Gods og ved Karens Krog sydvest for Staksrode Skov. Skovløber 
Jensen, der boede i skovløberhuset ved Stenhøj Led var også med i 
modstandsgruppen. Man var velforsynet med stedkendte folk. 
I Barrit var der altså også god grund til også at fejre befrielsen, man havde 
 arbejdet med på sagen! 
Her i sommeren 2020 blev vi kontaktet af en efterkommer af skovfoged 
Nielsen. Han lå inde med en kasse med dokumenter, billeder og ting og sager, 
som skovfoged Nielsen havde gemt fra sit liv. Blandt effekterne lå der 
skovfogedens originalmanuskript til hans fortælling om 2.-verdenskrig i Bjerre 
Herreds-bogen I. Der lå også noget faldskærmssilke og -line, aviser fra 
befrielsesdagene og et lille billede fra skovfogedens have i maj 1945. 
Man har spændt en faldskærm ud over 
arrangementet af borde og bænke til en 
fejring af befrielsen og krigens slutning, 
og nogle af deltagerne er ankommet. 
Vi må tro, at fejringen har været for 
gruppen af modstandsfolk – måske 
ægtefæller? At man er samledes for at 
markere afslutningen på aktiviteterne og 
frygten for at blive afsløret – i al  
beskedenhed! For vi har ikke hørt nogen 
fortælle om festen. 
Vi ved fra en efterkommer af en anden 
modstandsmand, hvor efterkommerne  
også - mange år efter krigen - opdagede noget faldskærmssilke i husets 
gemmer, at beskedenheden var bevidst, måske ligefrem aftalt: ”Det skulle der 
ikke tales om. Det kunne være tyskerne kom igen.” 

Officiel fejring. Den 28. maj blev der 
afholdt en parade, hvor frihedskæmperne 
kunne møde op og modtage folks hyldest. På  
billedet her til venstre kan man se både 
 skovfoged Nielsen og skovløber Jensen til 
dette arrangement. 
Efterlysning: Alle direkte implicerede er 
formentlig døde; men skulle der være nogen  

på egnen, der kan fortælle om, hvordan man i øvrigt fejrede befrielsen - ud 
over disse mere officielle arrangementer – så vil vi meget gerne høre om det i 
lokalarkivet. Det er ved at være sidste udkald.             Karsten Bjerreskov 
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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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Referat fra Repræsentantskabsmøde 
Barrit-Vrigsted Nyt  

Onsdag d. 24. juni 2020 i Barrithus 
 
 
 
Dagsorden:  
Valg af dirigent  
Formandens beretning 
Gennemgang af regnskab  
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Valg af suppleant  
Valg af revisor  
Indkomne forslag  
Eventuelt  
 
 
Valg af dirigent: Jørgen Mikkelsen blev foreslået og valgt som dirigent. Han 
kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt. 
 
Beretning: Torben Hansen fremlagde formandens beretning, som der er bragt 
her i forkortet udgave:  
 
Vi skulle have afholdt vores repræsentantskabsmøde i april i henhold til vores 
vedtægter. Men det satte Corona virus og nedlukningen af Danmark en stopper 
for. Vi har nu afsluttet BV-Nyt’s 31. årgang og taget hul på bladet 32. årgang. 
Men det har som tidligere år været et år, hvor tingene har kørt stille og roligt.  
 
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde lavet 8 blade på med masser af go-
de og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. Vi har i gennemsnit haft godt 
35 sider i bladene, sidste år var der kun godt 30 sider i gennemsnit. Vi har fået 
en ekstra side med reklame i bladet.  
 
Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange besvar-
elser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Vi har igen i år haft flere af 
vores populære Soduko konkurrencer i bladet. 
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Vores side på Facebook får stadig flere medlemmer, helt præcist har vi 1123 
medlemmer pt., det er vi er meget glade for. Det er endnu en gang en forøgelse 
på ca. 150 i forhold til sidste år. Den bliver stadig flittigt brugt til mange for-
skellige formål, som kan være alt fra spørgsmål, efterlysninger og oplysninger 
om ting i og omkring Barrit til orientering om kommende eller afholdte arran-
gementer i lokalområdet. Der er desværre også mange ”kreative” opslag fra 
folk og firmaer, der bruger opslagene som skjulte reklamer. De opslag bliver 
slettet med det samme.  
 
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tusind tak for den opbakning, som vi 
igen i år har fået både i form af tilkendegivelser, men i særdeleshed i form af 
mange gode, spændende og alsidige indlæg til bladet. Uden den opbakning 
ville bladet ikke være det, som det er i dag. Vi ser frem til at lave blade i 
bladets 32. årgang. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Gennemgang af regnskab: Det blev gennemgået og viste et driftoverskud på 
8.637,07 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Overskuddet er lidt 
mindre end sidste år, hvilket primært skyldes færre indtægter fra skrot og dåser 
og frivillige indbetalinger. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Jonas Johansen og Sonja Nielsen, 
der begge ønskede at genopstille og blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.  
 
Valg af suppleant: Michael Jensen blev genvalgt. 
 
Valg af revisor: Ingrid Pedersen blev genvalgt. 
 
Indkomne forslag: Ingen. 
 
Referent Torben H. Hansen 
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 C D  A K N I H F H 

Å U O S H L G R Ø 

I C V M N G O T L 

S D T L Æ K E A N 

P V H J Y S U I O 

U T L A I B N M P 

Æ A I S T D A R X 

N T A I N M E D M 

G U T E 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. Husk at bogstaverne skal skrives op, i normal læseretning.  
Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Hornsyld Slagter, blandt alle der 

indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i næste nummer. 
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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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Oplev renoveringen af Byens Hus 
og deltag i generalforsamling for 
Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 
 
Corona slipper langsomt sit greb og 3 måneder efter, at vi lukkede centret ned, 
kom vi i gang igen i starten af juni. I mellemtiden har vi måtte aflyse talrige 
arrangementer inklusiv vores egen generalforsamling. Det råder vi nu bod på 
og inviterer til forsinket generalforsamling  
 

tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.30 
 
Mødet foregår i Byens Hus, hvor vi samtidig gerne vil vise jer, hvor langt 
renoveringen er kommet. For mens samfundet langsomt åbnede op, er et lille 
team af frivillige gået i gang med en fantastisk forvandling af køkkenet. Hvor 
langt de når til generalforsamlingen, kan vi ikke sige, men vi tror, at de når 
langt, og sammen glæder vi os til at vise jer resultatet. 
 
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Dagsorden i henhold til 
vedtægterne.  
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18/8. Forslag kan 
afleveres til formanden enten pr e-mail overgaard.peter@live.dk eller pr brev 
(Barrit Langgade 78). 
 
Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 25. august.  
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 
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Renovering af køkkenet i Byens Hus 
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Frivillig indbetaling til Barrit Vrigsted Nyt 
 
 
Det er efterhånden længe siden, at vi har bragt en opfordring til at lave fri- 
villige indbetalinger til vores blad. Vi modtager alle bidrag, store som små med 
meget stor taknemlighed. Bidrag til bladet kan indbetales til:  
 
Den Jyske Sparekasse, reg.nr.: 8133 og kontonr.: 000 279 1285. 
 
 

Papir/Pap indsamling 
 

HUSK HUSK HUSK HUSK 
 

Vi har papir/pap indsamling lørdag den 5. september fra kl. 9.00. 
Hvis der er nogen, der har meget, som de gerne vil have afhentet, kan I sende 
en sms på telefon 25331533. Så kommer vi og henter det.  

 
Venlig hilsen  
 
Bestyrelsen Barrit GIF 
 
 

SKROT!!! 
 

Husk du kan aflevere dine tomme dåser hos Bruno Nielsen på Vævergade 17. 
Han har en maskine som maser dåserne, så de ikke fylder meget. Pengene går 
til BV Nyt.  
   

 
 

Vi har stadig en container til skrot stående på Barrit Langgade 176. Pengene 
går til BV Nyt. 
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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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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  
Gordon Skov 
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 
Torben G Jensen 
Jytte Hansen  
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Verner Hansen 
Carsten Christiansen 
Lis Laursen 
Malene Hollbaum 
 

 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
20 31 16 66 
40 19 53 20 
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 
21 46 76 86 
25 37 48 54 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
91 53 24 04 
40 88 09 18 
23 37 68 91 
28 59 02 52 
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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


