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Side 3
Den store nedlukning af Danmark kører i skrivende stund på tredje måned. Der
er siden sidste blad taget hul på den gradvise genåbning af landet. Der er udsigt
til, at landet i nærmeste fremtid endnu en genåbning, så blandt andet flere skole elever kan komme tilbage på skolebænken. Vi vil i redaktionen gerne tilslutte os i koret og sige: Det bliver godt igen!
Som så mange andre skal Barrit Vrigsted Nyt også afholde Repræsentantskabsmøde her i løbet af foråret. Helt præcist skal vi afholde det inden udgangen af
april måned i henhold til vores vedtægter. Indkaldelsen til mødet kan findes
længere inde i bladet.
Forsiden består denne gang af et stort billede, som er taget midt i uge 6, hvor
hele Danmark var ramt af flere isdøgn i træk, hvor temperaturen ikke kom over
frysepunktet. Billedet er taget af Jørgen Mikkelsen ved Gert Strand.
Det lille billede viser, at vejret i øjeblikket er meget omskifteligt. Temperaturen
stiger og falder, men solen skinner heldigvis mere og flere timer i døgnet. De
mange flotte forårsblomster viser med deres farver, at foråret er på vej. Billedet
er taget af Torben H. Hansen.
Det er lykkedes for en arbejdsgruppe på tværs af Barrit GIF og BKI at skaffe
det økonomiske fundament for at få en padeltennis bane i Barrit. De har lavet
et indlæg om projektet, som kan findes lidt længere inde i bladet.
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Tove Nielsen, der i flere år har
været medlem af bestyrelsen i Barrit Gymnastik & Idrætsforening, blandt andet
som formand og aktiv i gymnastikudvalget. Vi har endnu ikke lavet en aftale
med en skribent af Den Positive Vinkel til næste nummer, men vi har heldigvis
mange gode kandidater.
I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for
at præsentere deres virksomhed, er det denne gang Mads Hansen, der er ejer af
Hornsyld Bilcenter, der har skrevet om sit firma.
På grund af pladsmangel i bladet har vi desværre ikke plads til en konkurrence
i dette nummer.
God læselyst!
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Padeltennis på vej til borgerne i Barrit
Nu kan alle legesyge børn og voksne glæde sig til at få mulighed for at spille
padeltennis i Barrit. Padeltennis er meget populært i tiden og padelbaner skyder
op mange steder.
En arbejdsgruppe på tværs af BKI og BGIF har det sidste lille års tid arbejdet
på at skaffe midler til at etablere en padeltennisbane i Barrit. Arbejdsgruppen
er i mål med den finansielle del og går nu i gang med at få banen etableret.
Der er modtaget støtte fra følgende donorer:
Lokalrådets pulje (efter afstemning blandt borgerne):
45.000,00 kr.
Inserofonden:
30.000,00 kr.
Landdistrikternes fællesråd:
150.000,00 kr.
Lokale og anlægsfonden:
150.000,00 kr.
Dertil kommer egenfinansiering fra de 2 deltagende foreninger. Den samlede
anlægssum kommer til at ligge på mellem 450-500.000,00 kr.
På vegne af BKI – Renata Carlsen

Papir og pap indsamling
Lørdag den 17/4-21 er der papir og pap indsamling fra kl. 9.00
Hvis der er nogle, der har meget, kan I sende en sms på 25331533.
Det er den sidste indsamling, da kommunen har stoppet det fra d. 1. maj 2021.
Der starter den nye affaldsordning, hvor folk selv skal sørge for pap og papir.
Så fra d. 1. maj 2021 er vores containere også låst og bliver flyttet og de kan
derefter ikke bruges mere.
Jørgen Mikkelsen
Barrit GIF
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Vi har også en idræt for dig

Læs mere på www.barritgif.dk
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Foredrag med Lindy Aldahl
fra Rigtige Mænd

Barrit Gymnastik- og Idrætsforening holder gratis foredrag med Lindy Aldahl
fra ”Rigtige Mænd”.
Fredag den 7. maj kl. 18.30 i Barrit Kultur- og Idrætscenter.
Foredraget kommer til at handle om hans oplevelse med tv-programmet
”Rigtige Mænd”, samt om den livsstil, som han har nu.
Da der er et max antal på, hvor mange der må være inde i hallen, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmeldingen bliver først åben den 3. april fra kl. 12.00 og det er først til mølle.
– Der er 300 billetter til rådighed.
Man kan kun tilmelde sig på telefon og på mail fra dette klokkeslæt.
Telefon: 20873858/40317654
Mailadresse: jm@barritgif.dk
Mails sendt før dette tidspunkt bliver ikke registreret. Man har først billetter,
når man har fået bekræftelse på det.
Ved tilmelding skal navn og telefonnummer oplyses på alle deltagere. Dette er
i forhold til Corona restriktioner.
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Nyt fra vores annoncører
Hornsyld Bilcenter - dit lokale bilcenter
Hornsyld Bilcenter er et lille, traditionsrigt værksted,
der ligger mellem Horsens og Juelsminde. Værkstedet
er ledet af den lokale indehaver Mads Hansen og er et
frit bilcenter under Bosch Car Service, hvilket betyder,
at vi forpligter os på en række kvalitetskrav, så vi bedst
muligt sikrer og imødekommer kunden.
Udover kvalitet er troværdig og gensidig tillid to nøgleord for os og derfor har
vi et motto, der hedder: ”Vi gør, hvad vi siger og vi siger, hvad vi gør.”
For os er det absolut vigtigste, at kunden har tillid til os, vores arbejde og de aftaler, vi indgår. Hvis vi har aftalt at skifte en forlygte, men opdager, der også er
noget galt med bremsen, går vi aldrig i gang med at reparere den, før vi har talt
med kunden om det.
Vi kan det meste
På værkstedet reparerer og servicerer vi både nye og brugte biler, og har kunden været ude at investere i en helt ny bil, bevarer man stadig sin garanti, selvom der bliver lavet service hos os.
Hvis uheldet er ude og man får en skade, er vi også skadescenter. Vi laver al
papirarbejde i forbindelse med taksering af bilen og reparerer skaden. Er der
tale om stenslag eller hvis der skal skiftes en rude i bilen af anden årsag, klare
vi selvfølgelig også det.
Følger den grønne udvikling
I Hornsyld Bilcenter har vi en ambition om
at være hele lokalområdets bilhus – det
gælder også for den stigende gruppe af elog hybridbiler. Derfor vil vi i 2021
investere massivt i både efteruddannelse af
vores mekanikere, så vi kan servicere og
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reparere den typer biler, mens vi også vil købe en ladestander, så vi er klar til
den udvikling og efterspørgsel, der kun går en vej de kommende år.
Hvad end der er tale om nye biler, brugte biler eller elbiler, bruger vi udelukkende Bosch kvalitetsprodukter til reparationen.
Kom ind og få et tilbud på service af din bil eller hvis du bare vil have en bilsnak, du er altid velkommen i vores bilhus.
Jeg håber, at vi ses!
Mads Hansen

BKI Generalforsamling
Ifølge vores vedtægter skulle vi afholde generalforsamling i marts, men i skrivende stund er forsamlingsforbuddet stadig på blot 5 personer.
En enig bestyrelse har derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen indtil
det bliver muligt at mødes minimum 50 personer. Vi håber, at alle har forståelse for denne beslutning.
Aktivitetsmæssigt har det seneste år været meget specielt, men med den delvise
åbning i februar er der kommet gang i udendørs idrætsaktiviteter, ligesom vi
har skolen tilbage.
Samtidigt har de utrættelige frivillige brugt tiden til at kaste sig over garderobe
og toiletter i kælderen under Byens Hus. Vi glæder os til, at de forhåbentligt senere på året, kan vise resultatet frem for os alle.
På bestyrelsens vegne
Peter Overgaard
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

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

Kirkelige Adresser:

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
Spangager 7,7120 Vejle Ø
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Kirsten Bjørke
Høkervej 8, 7150 Barrit
Tlf. 2081 2740
Graver:
Bernt Kramer
Staksrodevej 45, 7150 Barrit
Træffes på tlf. nr. 21249943
Mandag - torsdag 8 - 16.
Fredag 8 - 13.

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2496 1364
Kirkesanger:
Maibritt Davidsen
Kirkebro, 13, 7150 Barrit
Organist:
Kristian Bisgaard
Spangager 7,7120 Vejle Ø
Tlf.: 2095 2096
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 2945 6039
Graver:
Bernt Kramer
Staksrodevej 45, 7150 Barrit
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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April i Barrit og Vrigsted sogne
Søndag den 28. marts klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Torsdag den 1. april klokken 19.00 - skærtorsdag
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 2. april klokken 10.30 - langfredag
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 4. april klokken 10.30 - påskedag
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 11. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Søndag den 18. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 25. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
Fredag den 30. april klokken 10.30
Gudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 2. maj klokken 10.30
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke
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INVESTERINGSMULIHED
Vi er en kreds af investorer, som er gået sammen om at skabe et kapitalgrundlag, der skal have det formål at bygge og udleje nye boliger i Barrit.
Det er ikke en forening, der som Dagli`Brugsen og Gadelysforeningen bare
lukkede over natten og kapitalerne forsvandt. Man hæfter alene med sin aktiekapital.
Vi etablerer et aktieselskab, hvor aktierne ejes af interesserede borgere, der
ønsker at være med til denne byfornyelse.
Da vi synes pengeinstitutterne er blevet for griske. Med negative renter og et
uendeligt krav om gebyrer for selv den mindste ydelse og i øvrigt yder en ret
middelmådig service og betjening, finder vi tiden inde til at gå nye veje.
Samtidig er der mangel på gode lejeboliger.
Vi har set på mulighederne for byggeri i Barrit og finder der er gode muligheder for attraktive beliggenheder. Vi har kontakt til borgmester Kasper
Glyngøe, som er positiv for vore tanker og arrangerer et møde med ham i
nærmeste fremtid.
Til dato er 5 personer/selskaber deltagere i projektet, med tilsammen tegnet
kapital for kr. 1.000.000.
Er du/I interesserede i at være med i ejerkredsen da kontakt undertegnede:
møllerInvest
Flemming Møller
Bakkesvinget 36
7150 Barrit
Tlf.: 4233 9076
e-mail: post@fmrevision.dk
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Den Positive Vinkel
Jeg bor i Vrigsted og er født og opvokset i Barrit. For mig har fysisk fællesskab
altid betydet meget og været en vigtig del af mig. Det har altid været nemt at
få et fællesskab eller at være en del af et fællesskab i de arenaer, jeg har opsøgt
gennem mit nu efterhånden lange liv. Det startede med gymnastik som hel lille.
Derefter kom håndbold, fodbold, badminton, tennis med som aktiviteter. Alle
fritidsinteresser, ikke kun idrætsaktiviteter (Greenteam, bestyrelsesarbejde,
syklub, kortspil m.m.), skaber fællesskaber, hvis man er åben.
Den følelse man har, inden man går ind til kamp, eller den glæde og spænding
der er, de sidste to gange man øver, inden man skal til den traditionelle forårsopvisning, kan være svær at sætte ord på. Vi har desværre måtte aflyse gymnastikopvisningen nu for andet år i træk, men den summen af liv, der er i hallen,
når alle gymnaster, inklusiv karate og evt. efterskolehold står klar til indmarch,
er en fantastisk fællesskabsfølelse og også en læring for livet. Det kræver sin
mand/kvinde at gå ind på halgulvet foran mor og far plus 300 andre tilskuere,
men sammen kan man.
Fællesskab er også når vi, der bor i vores små byer mødes. Det kan være til
fester, men også ved sygdom, til en kop kaffe eller en øl. Det kan også være,
når vi er ude at går eller cykle, at vi så lige husker at sige hej, og måske har to
minutter til lige at stoppe op og høre om stort og små. I sådanne tilfælde er man
med til at kærre sig om hinanden og fællesskabsfølelsen får et nyk opad. Men
hvordan lærer man at være en del af et fællesskab? Jeg tror, man lærer det fra
ens forældre. Hvis man har set fra lille, at man er en del af andre, har brug for
andre og bekymre sig for andre, så tror jeg det kommer ind fra barnsben. Også
i modgang. Livet er ikke kun rosenrødt, men hvis man har nogen at være fælles
med også i modgang, så er det nemmere at komme igennem.
Jeg har lige oplevet et fantastisk ”arbejdsfællesskab” med Hanne Dyrmose og
Renata Carlsen. Vi har de sidste otte måneder søgt fonde og puljer til en padelbane og vi er nået i mål. Det er dejligt, når noget igen lykkes på tværs af foreninger. Det har vi altid været gode til i Barrit. Vi har i vores ansøgninger lagt
vægt på at ville skabe fællesskaber gennem en ny sportsgren i Barrit, for de der
bor i vores område. Vi håber, derfor I tager godt imod og booker tid, når vi får
banen op til sommer.
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Mit ønske er derfor for alle i vores område, at man sørger for selv at være en
del af mange fysiske fællesskaber, men også at forældre lærer deres børn at
være en del af fysiske fællesskaber. Vi har gennem det sidste år alle oplevet,
set eller hørt at online fællesskaber ikke helt er så stærke, som mange gik og
troede.
Vi og vores område bliver helt sikkert endnu stærkere på sigt, jo mere vi kan
være fælles om tingene.
Mange fællesskabshilsner
Tove Nielsen

_______________________________________________________________

Stor tak
Stor tak til alle som har været med til gymnastik sæson 2020/21.
Som desværre sluttede brat før jul.
Men vi håber, at alle er klar til en ny sæson til september.
Vi vil også lige i den omgang sige stor tak til alle de søde trænere og hjælpetrænere, som har brugt mange timer i hallen.
God sommer til alle!
Venlig hilsen
Yvonne Hermansen
Gymnastikudvalget
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HUSK – HUSK – HUSK
Barrit Vrigsted Nyt’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI
Tirsdag d. 27. april kl. 19.30
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Gennemgang af regnskab
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i
hænde senest d. 13. april 2021.
Forslag kan sendes til bvnyt@bvnyt.dk eller Torben H. Hansen, Nørregade
26B, 8700 Horsens.
Vi tager naturligvis forbehold for myndighedernes gældende regler med hensyn til forsamlingsantal og andre retningslinjer.
Med venlig hilsen
Barrit Vrigsted Nyt’s Bestyrelse
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Natalie Zahles forbindelse til Barrit?
Lokalarkivet udgav i 2015 et årsskrift om ”Bemærkelsesværdige kvinder
fra Barrit og Vrigsted sogne”. Da vi hørte en historie, der fortalte, at Natalie
Zahle, der grundlagde Zahles Skoler og Seminarium, skulle have opholdt sig i
Barrit på et vigtigt tidspunkt i forhold til sit senere liv, måtte det naturligvis
undersøges – havde vi overset noget?
Opholdet skulle oven i købet have præget den unge Natalie Zahle væsentligt i
forhold til det, der blev hendes livsværk: En dannelses- og
uddannelsesinstitution, der udviklede kvinders selvstændighed og viden til
ligeværdig deltagelse i familie- og samfundsliv - alene eller ved siden af
manden!
Natalie Zahle (1827-1913) var i sidste halvdel af 1800-tallet en af de mest
markante kvindeskikkelser i Danmark. Hun tog uddannelse som
privatskolelærerinde og institutbestyrer og grundlagde allerede i 1851 N.
Zahles Skole i København. Hun udviklede sig til en dansk forkæmper for
kvinders ret til uddannelse og selvstændighed og udviklede sin skole til et
flagskib for sine holdninger.
På hendes skole gik dannelse og uddannelse hånd i hånd, og der blev taget
hånd om elevernes udvikling fra skolestart til færdiguddannet kvinde, der
kunne indtage sin plads som mandens ligeværdige partner i hjemmet eller som
selverhvervende kvinde i det offentlige rum – efter kvindens eget valg!
I hvilken grad Natalie Zahles livsværk lykkedes understreges af en lang
liste af tidligere elever fra Zahles Skole, der har manifesteret sig i det offentlige
liv siden skolens start. Man kan også nævne, at da kong Frederik IX og
dronning Ingrid skulle vælge skole til deres 3 piger, Margrethe, Benedikte og
Anne Marie, faldt valget på Zahles Skole.
Ida Charlotte Natalie Zahle blev født i 1827 i As
Præstegård nord for Juelsminde som datter af
sognepræst Ernst Sophus Zahle og hustru
Wilhelmine Bøttger. Natalies mor var svagelig af
krop, men stærk af sind, så den lille Natalie lærte
hurtigt dels at klare sig selv, men også at være noget
for andre.
Da Natalie var et par år gammel flyttede
familien til Sjælland, og i 1836 blev faderen udnævnt Natalie Zahle, ca. 27 år
til hofpræst; men allerede i 1837 døde begge
forældre, først moderen og 1½ måned senere faderen. Natalie beskriver selv
hjemmets påvirkning med ord som lydighed, lærevillighed, fromhed,
oprigtighed, opmærksomhed og frimodighed og vurderer i det hele taget
21
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hjemmets indflydelse som den væsentligste faktor i beslutningen om sit
fremtidige pædagogiske liv og også som inspirationskilde til sit pædagogiske
virke.
Natalie flyttede ind hos moderens forældre Frederikke og Melchior
Bøttger, der ejede en silke- og klædehandlerforretning i København, og hun fik
sin skolelærdom i Døtreskolen af 1791. Hos bedsteforældrene oplevede hun et
kærligt og overbærende miljø; men da bedstemoren døde i 1839, skulle der
igen træffes beslutning om hendes videre tilværelse. At lade en 12-årig pige af
god familie afslutte sin opvækst i et hjem uden en kvindelig opdrager /
plejemor var utænkeligt. I første omgang blev Natalie sendt på en lang ”ferie”
hos sin jyske familie. Den blev dels tilbragt hos morbroren pastor Bøttger i
Barrit og dels hos farbroren pastor Zahle i Hveissel vest for Uldum. Men
beslutningen om pigens fremtid blev, at hun blev optaget i et tredje hjem hos
fysiologen og zoologen professor Eshricht og dennes tyske hustru i
København. Her var opdragelsen, især fra plejemorens side, præget af
strenghed.
Natalie sammenfattede senere sine erfaringer fra sine tre hjem med ordene:
alvor, flid, hæderlighed, overbærenhed og strenghed. Med disse egenskaber
drog hun i 1842 – som 15-årig – ud i verden for at afprøve sine evner som
lærerinde.
Natalies første plads blev hos morbroren, sognepræst Rasmus Bøttger og
hustru Eleonora i Barrit. Der skulle hun bistå dem med undervisning og
opdragelse af deres børn.
Barrit Præstegård var egnens største gård efter Barritskov Hovedgård, og
præstens kone var datter af forvalteren på Barritskov. Forvalteren og præsten
udgjorde lokalsamfundets absolutte top og havde nærmest total råderet over
sognenes ledelse og økonomi.
Natalie flyttede ind i præstegården med en jobbeskrivelse der lød på
huslærerinde. Hun omtalte sit ophold hos morbroren meget kort i sine
erindringer:
Efter min konfirmation tilbragte jeg et halvt år hos min onkel, pastor Rasmus
Bøttger i Barrit ved Horsens, hvor jeg gjorde mine første famlende forsøg som
lærerinde.
Jeg skulle efter fattig evne undervise mine to fætre, tvillingbrødrene Frederik
og Christian og min lille 6-årige kusine Alvilda. Jeg lærte dem at stave, læse,
skrive og regne, medens jeg udenfor skoletiden fortalte dem historier, snart
gamle og kendte, snart digtede. Den lille opvakte Alvilda var især modtagelig
for, hvad jeg kunne yde ad denne vej.
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Natalie arbejdede som huslærerinde i præstegården i Barrit i ca. et halv år
fra efteråret 1842. Derefter kom hun 1½ år til familien Merwede i Bjerre Mølle
og 4 år til en familie Holst i Nyborg. I løbet af disse 5-6 år skærpedes både
hendes evner og interesse for lærergerningen, og hun udviklede tidligt idéen
om vekselvirkning mellem uddannelse og dannelse i samklang med en vekslen
mellem metoder i regulær undervisning og fri fortælling. Onsdagen var
”fortælledag”, som både hun og børnene glædede sig til.
Det er svært at se en påvirkning fra præstefamilien eller lokalsamfundet i
Barrit af den endnu usikre, uskolede og unge Natalie Zahle. Tvært imod! På et
tidspunkt efter Natalies bortrejse lod pastor Bøttger Staksrode Skoles lærer,
Hans Pedersen, overtage børnenes undervisning. Lærer Pedersen var tidligt
kendt for med flid at tæve lærdom ind børnenes hoveder - og pastor Bøttger
støttede den håndfaste kurs.
Ingen kilder antyder dog, at der var et personligt modsætningsforhold mellem
pastor Bøttger og Natalie Zahle. Hun tog sig af hans drenge – hendes første
elever - da de flyttede til København, og pastor Bøttger støttede hendes
skolebyggeri økonomisk. Familiebåndene var absolut intakte; men pastor
Bøttgers ideer om opdragelse og undervisning har ikke været lysende
forbilleder for Natalie Zahle.
Natalie Zahle dannede i meget høj grad sine egne erfaringer. Hun
udviklede – samtidig med Grundtvig – et skolesyn og tog resten af livet
konsekvenserne af det i både sit arbejdsliv og sit privatliv. Hun kæmpede sin
egen kamp for kvinders selvstændighed og ligeberettigelse og lod sig ikke
engagere i politiske partier og organisationer, der arbejdede i samme retning.
Natalie Zahles livsværk begyndte godt nok i Barrit; men designet havde ingen
forbindelse til personer eller institutioner i landsbyen i 1840-erne. Det må være
konklusionen på gennemgangen af kilderne.
Karsten Bjerreskov

Barrit Præstegård, ca. 1870. Efter oprindelig tegning af Natalie Zahles fætter Frederik Bøttger.
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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.

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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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
Barrit-Vrigsted Seniorer
Barritskovby Vandværk
Bjerre Herreds Havekreds
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Kirkeskoven
Over Barrit Vandværk
Venstre Vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning
Vrigsted Bylaug

Brian Kristensen
Jørgen Mikkelsen
Peter Overgaard
BKI Cafeteria
Gordon Skov
Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Michael Kristensen
Hans Peter Christensen
Kasper Rønsholt Borg
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
Lilly Troelsen
Jytte Hansen

75 69 12 92
20 87 38 58
75 69 17 12
20 31 16 66
40 19 53 20
20 87 38 58
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
25 37 48 54

Ellen Kristine Jørgensen
Tom Thomsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
BKI Cafeteria
Torben G Jensen
Arrild Pedersen
Lars Lomholt Poulsen
Verner Hansen
Carsten Christiansen
Lis Laursen
Malene Hollbaum

51 80 39 48
21 26 99 32
75 89 71 71
75 69 54 87
20 31 16 66
21 46 76 86
75 69 10 10
24 96 13 64
91 53 24 04
40 88 09 18
23 37 68 91
28 59 02 52

27

28

