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Side 3 

 

Danmark og resten af verden er desværre stadig påvirket af Corona pandemien.  

 

Landet er i skrivende stund heldigvis ikke lukket ned, som det skete i foråret. 

Men der er rigtig mange regionale retningslinjer, der skal overholdes og efter- 

leves. Det betyder, at der fortsat ikke er særlig mange aktiviteter, der bliver af-

viklet. Det kan mærkes i form af færre indlæg til bladet og dermed færre sider. 

Men det betyder også færre billeder til forsiden i kraft af de færre aktiviteter. 

Dette nummer har flere gange i de tidligere årgange haft et eller flere billeder 

fra Barrit & Omegns Byfest på forsiden. 

 

I sidste nummer havde vi en konkurrence. Vinderen, der bliver den lykkelige 

ejer af et gavekort på 200,00 kr. til Hornsyld Slagter, er Bente Stærk. Hun blev 

fundet i en lodtrækning blandt de mange rigtige svar, som vi har modtaget. Det 

rigtige ord var: håndsprit. 

  

I dette blad har vi ikke et indlæg i serien ”Nyt fra vores annoncører”. I næste 

nummer får vi en præsentation fra mejeribestyrer Brian Madsen, der sammen 

med Helle Madsen driver det historiske Barrit Mejeri.   

 

Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget søndag d. 6. septem-

ber, da der endelig blev holdt konfirmation i Barrit Kirke. På grund af Corona 

virus blev konfirmationen gennemført i to hold og gruppebilledet blev meget 

utraditionel taget udenfor kirken. Billedet er taget af Torben H. Hansen. 

 

Det lille billede er, som det kan ses, taget i dyrenes verden. For en lille hund 

kan køerne, der græsser stille og roligt på marken, godt virke overvældende. 

Men skrækken er dog ikke så stor som nysgerrigheden, så de skal selvfølgelig 

undersøges nærmere. Billedet er taget af Jonas Johansen. 

 

Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Dorthe Andersen, der bor i Breth 

og blandt andet har været centerleder i Barrit Kultur & Idrætscenter. Vi har la-

vet en aftale med Maria Møller Kristensen, der har boet i Barrit i mange år, om 

at skrive Den Positive Vinkel til det næste blad.  

 

God læselyst! 
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Orientering til borgerne om projekt ”Det gode liv i 

hallerne” 

Hedensted Kommune ønsker at der kommer mere liv i kommunens 

idrætshaller. Derfor har kommunen igangsat projekt ”Det gode liv i hallerne”. 

Projektet som BKI er med i betyder, at borgerne kan benytte Barrit 

Legeunivers (herunder idrætshallen) gratis i det tidsrum hvor Legeuniverset 

ikke er optaget af skole, børnehave eller foreninger. 

Projektet er gået i gang 1. september og varer et år frem, men corona virusset 

spænder ben for projektet, for er det forsvarligt at lukke tumlende børn ind i et 

rum fyldt med kontaktpunkter? 

Siden sommerferien har legeuniverset været åbent på alle hverdage kl. 15-20. 

På hverdage kan centerlederen holde øje med, at der ikke er for mange børn og 

at de opfører sig fornuftigt. Der bliver gjort rent dagligt og centerlederen 

rengør de mest udsatte kontaktpunkter en gang i løbet af eftermiddagen  

Nu har BKI bestyrelsen besluttet at udvide åbningstiden fra d. 19. september 

således at Legeuniverset også bliver åbent lørdage og søndage kl. 10-16.  

Åbningen sker under forudsætning af, at der ikke er bekymrende smitteudbrud 

i Hedensted Kommune. Skulle der komme sådan et udbrud før eller efter 

åbningen, vil Legeuniverset blive lukket ned med det samme uden yderligere 

varsel. Orientering om eventuel lukning og genåbning vil ske via BKI´s og 

BV-Nyt´s Facebooksider. 

I weekenderne vil der også blive gjort rent og bestyrelsesmedlemmer vil på 

skift ”kigge ind” en gang i løbet af åbningstiden. Men vi kan ikke være der hele 

tiden, så brug af legeuniverset sker på eget ansvar. Bestyrelsen opfordrer 

forældre til at tale med deres børn om, at de skal spritte eller vaske hænder, 

som det første, når de kommer ind i Legeuniverset og personer, der har 

symptomer på sygdom må ikke benytte Legeuniverset. 

”Det gode liv i hallerne” 

I Legeuniversets åbningstid bliver der fri adgang til motoriksalen og hallen for 

alle. De som har en chip, der ikke er udløbet kan få ”resterende” penge  
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Vi har også en idræt for dig  

Læs mere på www.barritgif.dk 
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refunderet ved henvendelse til centerlederen inden 1. oktober. Alternativt kan 

de få chippen forlænget, når projektet slutter. 

I hallen er der mulighed for at spille bold eller badminton. Man skal selv 

medbringe bolde og ketcher. Som en del af projektet vil der senere blive 

etableret en ”grejbank” med redskaber til fælles brug. Information om dette 

kommer. 

Når projektet er implementeret vil BKI modtage kommunalt tilskud for de 

timer, hvor der er mindst 4 personer i aktivitet i Legeuniverset. For at kunne se 

aktiviteten er der sat kameraer op. Vi gør opmærksom på, at disse kameraer 

udelukkende viser personer i aktivitet, ikke hvem det er og hvad de konkret 

laver. 

Legeuniverset kan benyttes af alle i det tidsrum, hvor det ikke er optaget af 

skole/børnehave eller foreningsidræt. Hvornår der er ledigt ses på BKIs 

hjemmeside eller i Conventus. 

BKI bestyrelsen glæder sig til at rigtig mange vil benytte sig af vores 

idrætsfaciliteter uden omkostninger blot med omtanke! 
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Kære alle i 7150 Barrit                                                                  

På vores borgermøder tirsdag den 15. september gennemgik vi alle indsendte 

ansøgninger – nogle blev henvist til andre steder, f.eks. til vejafdeling ved 

Hedensted kommune. Andre frasorteret da der er ikke meldte sig en tovholder 

på projektet. 

Forsamlingen bestemte at der skal tilbageholdes ca 75.000 kr til senere brug for 

andre projekter der måtte dukke op, så det samlede beløb der kan bruges til 

projekter er 200.000 kr. 

Projekterne skal fremlægges og stemmes om  

 - tirsdag den 20. oktober klokken 18.00 - 

 i Byens Hus. Alle er velkommen. 

Forsamlingen bestemte at følgende 8 forslag skal fremlægges (max 5 

minutter) og til afstemning. 

 

1.   Hoppepuder/borge der kan bruges af alle indenfor og udenfor – 

BGIF tager sig af opbevaring, udlån og vedligeholdelse. - 35.000 kr – 

BGIF/Jørgen Mikkelsen  

2.  Saturn karrusel fra Kompan – 80.000 kr - Ronnie fra Lokalrådet 

3.  Støtte til etablering af paddel tennisbane - 45.000 kr - BGIF – Hanne 

Dyrmose 

4.  Hjertestarter kurser for borger i 7150 - 10.000kr - Lokalrådet   

5. Plads til hundeluftning og bænk f.eks. Krogrunden – 50.000 kr - 

Mickael Jacobsen    

6. Badebro – 200.000 kr - Mads Paaske 

7. Skolens legeplads – 50.000 kr - Tina fra Lokalrådet 

8. Mosteri – 15.000 kr - Jens Andersen  

Vi håber igen på et stort fremmøde 

Mvh  Lokalrådet for Barrit og omegn 
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Den Positive Vinkel 
 

Fra Wikipedia: Breth ligger i Østjylland og er en lille landsby mellem Hornsyld 

og Barrit. Byen er beliggende i Hedensted Kommune i Region Midtjylland. De 

fleste indbyggere er landmænd eller pensionister. Serupsvej er byens hovedga-

de, og den var tidligere centrum for byens forretningsliv (brugsforening, frisør 

og frysehus). Lingvistisk kommer ”Breth” af ordet bred som igen kan henføres 

til ordet ”rydning”. ”Rydning”, som henviser til byens placering som en sten-

alderlandsby i en skovrydning.  
 

Jeg har boet i Breth siden 1989. 
 

Jeg havde ellers forsvoret, at jeg nogensinde skulle flytte til Breth, da det for 

mig var stedet, hvor kragerne har madpakke med. Men vi flyttede hertil, og det 

har vi ikke et øjeblik fortrudt.  
 

De fleste indbyggere er ikke længere landmænd eller pensionister. Der er kom-

met rigtig mange børn til. Nogle af børnene er nu unge mennesker, som er fly-

veklare – men der er stadig gang i baby-produktionen, hvilket jo er fantastisk 

og særdeles livsbekræftende. I Breth har vi et fantastisk sammenhold. Der invi-

teres bl.a. til ”eftergilder”, og vi har været til bryllup, fødselsdage, og naboerne 

finder også sammen nytårsaften.  
 

Vi har vores egen ”Breth-gruppe” på Facebook, hvor vi kommunikerer med 

hinanden om vigtig info, stort og småt. Vi bor jo på landet og har godt med 

plads, så i Breth er der heste, grise, køer og får, ænder, katte, hunde, kaniner og 

mange andre dyr. Vi bor i en lille landsby, men føler os bestemt ikke isoleret.  

Nogle vintre har vi dog været sneet så meget inde, at vi ikke kunne komme på 

job eller i skole. Så mødtes vi til boller og varm kakao – hyggeligt og uformelt.  
 

Vi har 1,5 km til Barrit Skole, daginstitutioner og fritidsaktiviteter. Vores unge 

mennesker kan nemt tage bussen til deres uddannelsesinstitutioner fra hoved-

vejen – og skolebussen til Barrit Skole kører hver dag igennem byen. Pt. er der 

huse til salg i Breth. Så drømmer du/I om huskøb, så tag endelig et kig eller 2 

på de spændende mulighederne – og få et fantastisk naboskab med i købet.  

Sidst, men ikke mindst, er der – og har været – rigtig mange frivillige fra Breth, 

der på hver sin måde har taget del i udviklingen af Barrit og mulighederne der. 

TAK for det – og TAK for det fortsatte flotte og store arbejde, der bliver gjort 

af frivillige for at skabe fantastiske rammer i Barrit for både børn og voksne.  
 

TAK for ordet - Dorthe Andersen 
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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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Oktober og november i Barrit og Vrigsted sogne 

 

Søndag den 11. oktober klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Søndag den 18. oktober klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 

 

Fredag den 23. oktober klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 25. oktober klokken 9.00 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke v. Ulrik Dige 

 

Torsdag den 29. oktober klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Fredag den 30. oktober klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 1. november - Allehelgen 

• Klokken 10.30: Gudstjeneste i Barrit Kirke 

• Klokken 16.00: Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Fredag den 6. november klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 8. november klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Fredag den 13. november klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 15. november klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Fredag den 20. november klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  
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Søndag den 22. november klokken 9.00 

Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige 

 

Torsdag den 26. november klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Fredag den 27. november klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 29. november klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
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Samtaleterapi hos Tina Schou Grønvang 
 

 

Mit navn er Tina og jeg er 37 år gam-

mel. Som en del af min 4-årige uddan-

nelse til psykoterapeut ved ID Academy 

tilbyder jeg træningsterapi til favorabel 

pris. Kontakt mig for yderligere info. 

 

Grunden til at det kaldes træningsterapi 

er at jeg først til december 2020 er fær-

diguddannet. Som del af uddannelsen 

deltager jeg i en række supervisioner hvor jeg sammen med mine medstuderen-

de og en erfaren psykoterapeut og underviser, taler helt anonymiseret om vores 

klientarbejde. Dette for at sikre, at du som klient kan føle dig tryg ved at benyt-

te mig som terapeut.  

 

Alle kan blive ramt af livet og have svært ved at finde sin retning på egen hånd. 

Måske kæmper du med stress, sorg, vrede, besværlige relationer til andre, 

angst, utilfredshed… Måske vil du gerne være en bedre version af dig selv.  

 

Måske har Corona pandemien vi lever i og med, givet dig uventede udfordring-

er. Det er ikke spor underligt hvis du oplever et behov for at tale og have kon-

takt med nogen i denne tid. Uanset hvad er du velkommen hos mig og jeg vil 

gerne hjælpe dig.  

 

Hos mig kan du forvente fuld fortrolighed, rummelighed og nærvær. Det er 

muligt at være i terapi hos mig og overholde myndighedernes retningslinjer og 

anbefalinger i forhold til Corona. Vi kan være i mit lokale på Barrit Langgade 

110, gå en tur sammen eller benytte videoopkald. Der er masser af muligheder. 

Og jeg har håndsprit og rengør fælles kontaktpunkter før og efter hver klient.  

 

Er du blevet nysgerrig? 

 

Du er velkommen til at kontakte mig på 2945 1048 eller på min mail: 

samtale.terapi110@gmail.com. Du kan finde mig på Facebook på siden, der 

hedder ”Samtaleterapi hos Tina Schou Grønvang”.  
  

mailto:samtale.terapi110@gmail.com
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Gymnastik  2020-2021 

 

Så er gymnastik sæsonen startet så kom frisk der er stadig plads på holdene 

 

Mandag : Forældre barn kl. 16 -17 

 

Tirsdag : Turbofræs kl. 16 - 17 

                 Ropsipping kl.17- 18 

 

Onsdag : Senior damer  kl.10-11 

                Spring/ gynastik kl.17-18 

 

Vi står og mangler en spring træner, det er måske dig. 

Du er velkommen til at kontakte mig  

 

Hilsen gymnastik udvalget  

Yvonne Hermansen 

 

 

Generalforsamling i Barrit Gymnastik- og idrætsforening 

Torsdag den 29. oktober 2020 i BKI Kl. 19.30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen og aktivitetsudvalg 

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen efter 

indstilling fra de forskellige udvalg 

6. valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 

Indkomne forslag skal sendes til formanden enten pr brev eller på mail. 

Adressen er Jørgen Mikkelsen  

Bakkesvinget 11. 7150 Barrit.  

Mail: jm@barritgif.dk 

Senest 21 oktober 2014. 
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Fra byvandringen i Smedskær og Smedskærlund 
 

Det blev en dejlig dag! Folk havde hørt om byvandringen, og man kom fra et 

stort område. Silkeborg var vist det det fjerneste. 50-60 personer mødte op. 

Mange havde ikke set hinanden i 30-40 år, så der blev fortalt og man 

mindedes!! Mennesker, forhold og begivenheder blev vendt både under 

byvandringen og ved den efterfølgende kaffe i Barrithus. 

Nogle af de mere markante institutioner, der markerede det lille lokalsamfund, 

er værd at fortælle om - for havde de ikke været der, var der ikke noget 

lokalsamfund at fortælle om. 

Navnet ”Smedskær” stammer 

selvfølgelig fra en smedje, der lå, 

hvor nuværende Ferdinandsvej 7 

ligger. Området var smedens kær og 

strakte sig ned til bækken. Smeden 

fik selskab af andre husmænd, der 

ved den store jordfordeling i 

slutningen af 1700-tallet, fik jord i 

udkanten af Vrigsted Sogn. Hvis 

man skulle længere væk fra begivenhedernes centrum og fællesskabet omkring 

gadekærene skulle man til Smedskærlund – eller endnu fjernere til Løgballe og 

Breth Surmose.  

Folk i Smedskær og Smedskærlund var fattige, og alligevel var der handel nok 

til en købmand. I slutningen af 1800-tallet fandt en entreprenant gårdejer og 

købmanden sammen om at udvikle et udflugts-, forlystelses- og gæstgiversted i 

Smedskærlund: Skovlyst 
 

Skovlysts historie: 

Skovlyst lå omtrent på 

nuværende Smedskærlund 4’s 

placering. 

1875: Laurs Sørensen blev træt 

af at være gårdejer og solgte 

ejendommen til en søn. Han 

beholdt et stykke jord i 

Smedskærlund, hvor han 

byggede hus/gæstgiveri og 

opførte en pavillon, kaldet ”Skovlyst”.  

Ca. 1885: Jens Jacobsen, der ejede købmandsforretningen i Smedskærlund 9, 

blev ansat som bestyrer for Skovlyst. Han drev og udviklede Skovlyst de næste 

25 år til ca. 1911 – under skiftende ejere. 

 
Skovlyst, ca. 1910. 

 
Smedjen i Smedskær, 1907. 
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Skovlyst efter Jens Jacobsen: 

1912: Skovlyst blev tinglyst som ”landbohjem”, et samlingssted for 

landboungdommen – på linje med soldaterhjem, højskolehjem og afholdshjem. 

Et sted, hvor man kunne mødes til arrangementer og fester, og et sted hvor man 

kunne opnå spiritusbevilling! 

1914-1922: Med 1.-Verdenskrigs udbrud ændredes vilkårene for 

etablissementer af Skovlysts karakter. Fogedudlæg fulgte på fogedudlæg. 

Etablissementet skiftede ejer med stigende hast. 

1922: Skovlyst brændte og blev aldrig genopført. 

1924: Jens Peter Larsen købte ruinerne af Skovlyst, ryddede grunden til have 

og hønsegård og byggede hus på den anden side af vejen, Smedskærlund 13.  
 

Vrigsted Savværk 

Vrigsted Savværk fik meget stor betydning for lokalsamfundet i Smedskær / 

Smedskærlund. Daglejerne og husmændene kunne pludselig få fast arbejde. 

Udviklingen blev også hjulpet i gang af den nye Vejlevej, som man begyndte at 

anlægge før krigen som beskæftigelsesarbejde for de mange arbejdsløse; men 

vejen blev først færdig efter krigen.  
 

Vrigsted Savværks historie: 

1935: Et mindre savværk ved Stenhøj Led blev nedlagt og afløst af Vrigsted 

Savværk. 

1936: Vrigsted Savværk blev opført af A/S Jennsen-Tusch, der byggede 

adskillige savværker rundt i landet. Savværksbyggerne flyttede med, men én 

blev tilbage og blev gift med købmandsenken Agnes E. Jørgensen i 

Smedskærlund. 

1938: Peter Karl Schrøder (1912-1995) købte savværket.  

Under krigen (1940-45) producerede savværket bl.a. bøgebrænde til gengas-

generatorer. 

1952: Savværkets 

drivkraft blev omlagt fra 

en stor dieselmotor med et 

tonstungt svinghjul til 

elmotorer, der blev 

forsynet med kraft fra en 

nyopført transformator på 

den anden side af 

Hornsyldvej. 

Smedskærlund fik indlagt 

strøm i samme omgang. 

Da det gik bedst for savværket var der 15-16 ansatte. 

 
Vrigsted Savværk, ca. 1963. 
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1981-82:Beretning fra en besøgende (fortalt 2020): Vrigsted Savværk var et 

veldrevet savværk dengang- først i 1980-erne. Ejeren hed Schrøder, og der 

var ca. 10 ansatte. Deres kunder var mest faste kunder, men også private 

med specialordrer. De var overraskende alsidige i deres produktion: De 

lavede både halvfabrikata, færdige produkter og ordrer til private.  

Opsavningen foregik i 2 linjer – en til store og en til små emner. Der var, så 

vidt jeg husker, en afbarker i begge linjer, og savene var rundsave. De havde 

også mulighed for at høvle produkterne. Produktionen med indføring, 

opsavning og udføring til lager var velplanlagt og rationel. 

1984; Savværket blev omdannet til et aktieselskab, og Peter Schrøders søn, Jan 

Peter Schrøder, overtog 1988 ledelsen af Vrigsted Savværk A/S. 

1998: Vrigsted Savværk A/S lukkede og blev erklæret konkurs – som 

adskillige andre savværker på den tid. 
 

På nuværende Smedskærlund 8 

lå der 1915-40 et savskæreri, 

der blev drevet af et enormt 

vandhjul: 

Nikolaj Ole Nikolajsen 

oprettede savskæreriet, og det 

døde med ham – på et 

tidspunkt, hvor Vrigsted 

Savværk var oprettet og kørte 

for fuld kraft. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Barrit – Vrigsted Seniorer 
 

Kære medlemmer 

 

Vi havde håbet at kunne afholde vores generalforsamling i oktober, men som 

smittespredningen ser ud lige i øjeblikket, har vi valgt at udskyde både 

generalforsamlingen og andre arrangementer foreløbig frem til foråret 2021. 

Den siddende bestyrelse fortsætter uændret frem til næste generalforsamling. 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
 

 

 
Savskæreriets vandhjul efter lukningen, ca. 1950 
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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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