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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 31.05.2021 

UDKOMMER UGE 25 

 

Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80 

Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181 tlf. 22 95 66 96 

Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11  tlf. 20 87 38 58 

Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151  tlf. 30 13 25 17 

Kasserer:  Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde  tlf. 75 69 14 18 

 

*************************************************************** 

 

BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni, 

august, oktober, november, februar, marts og maj. Bladet udkommer i et oplag 

på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 

sogne. 

Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk  

Opsætning: A4, Top – 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 

cm. Skrift: Times new roman – str. 16. Eller pr. post til et af bestyrelsens 

medlemmerne. 

 

*************************************************************** 

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 

*************************************************************** 

 

BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET: 

www.bvnyt.dk 

 

http://www.bvnyt.dk/
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Side 3 

 

Den gradvise genåbning af landet er i skrivende stund meget langt. Dog er for-

samlingsloftet fortsat relativt lavt, men det går også den rigtige vej efter en helt 

klar plan.   

 

Det betyder, at der stille og roligt bliver mulighed for at afholde arrangementer 

igen, som ikke har været muligt i flere måneder. I dette nummer har vi blandt 

andet en indkaldelse til generalforsamling i Barrit Kultur & Idrætscenter. Den 

kan findes længere inde i bladet. Når dette blad udkommer, har vi afholdt re-

præsentantskabsmøde i Barrit Vrigsted Nyt og der kommer et referat fra mødet 

i dette næste nummer.    

 

De sidste mange måneder har rigtig mange mennesker tilbragt meget mere tid i 

naturen, end vi normalt gør og det fortsætter tilsyneladende ind i forårs måned-

erne. Men det er også lige i øjeblikket, at naturen for alvor springer ud. Vi har 

også haft en fotograf ude i det gode vejr i den smukke natur i vores område.  

 

Forsiden består denne gang af et stort billede, der viser badehuset ved Gert 

Strand med solen smukt spejlende i vandet. Det lille billede er taget i skoven 

ved Teglværkspladsen. Billederne er taget af Jonas Johansen.  

 

Selvom kalenderen siger forår, så oplever vi i skrivende stund store temperatur-

svingerne på helt op til 20 grader mellem dag og nat.  

 

For første gang i meget lang tid har vi desværre ikke Den Positive Vinkel med i 

dette blad. Det er normalt en fast del af bladet og vi tør godt love, at den er med 

igen i det næste nummer. Vi har i skrivende stund ikke lavet en endelig aftale 

med en skribent. Men vi arbejder på højtryk for at få aftalen helt på plads og 

der er heldigvis mange gode kandidater at vælge imellem.  

 

I serien, Nyt fra vores annoncør, hvor vi giver vores annoncører mulighed for 

at præsentere deres virksomhed, er det denne gang home i Juelsminde, hvor 

Malene Juul, der er daglig leder, har skrevet om deres firma. I næste nummer 

får vi et indlæg fra Dennis Ladegaard, der ejer Hornsyld Slagter.  

 

Vi vil gerne ønske vores læsere og annoncører en rigtig god sommer! 
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   BYFEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været mange uforglemmelige oplevelser i forbindelse med Barrit & 

Omegns Byfest. Der er sket mange ting, som vi vil kunne huske i mange år. 

Men på trods af alle de gode oplevelser og minder, så bliver Barrit & Omegns 

Byfest 2020 (byfesten, der blev aflyst) helt sikkert den vi aldrig glemmer. 

 

Vi glæder os, ligesom stort set alle andre, til igen at kunne feste, mødes og hyg-

ge sig sammen med andre mennesker.  

 

Sæt allerede nu et STORT X i kalender den ??-??-2021 

 
 

Som det kan ses, har vi endnu ikke fastsat en endelig dato for årets byfest… 

 

Vi har på nuværende tidspunkt haft flere møder og arbejder i øjeblikket med 

flere forskellige opsætninger og med forskellige datoer. Vi studerer og vurderer 

gældende regler og retningslinjer i forbindelse med forsamlingsantal og lignen-

de, som løbende bliver rettet til.   

 

Så det eneste, vi kan garantere, er, at der bliver en eller anden form for fest i 

Barrit i løbet af 2021. Vi skal nok komme med en udmelding, når vi får styr på 

de nærmere omstændigheder og hvilke muligheder, vi præcist har at arbejde 

med. Der kommer mere information her i bladet og på vores side på Facebook. 

 

Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest. 

 

 

Med festlig hilsen 

 

Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
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Vi har også en idræt for dig  

Læs mere på www.barritgif.dk 
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Byvandring i Løgballe 
 

(Med forbehold for de gældende COVID19-regler☺) 

 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening inviterer til byvandring 

 

Tid: lørdag d. 19/6 Kl. 13. 
 

Mødested: Løgballevej 12 hos Løgballe Camping 
 

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 Løgballe 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 forventer vi, at kunne dele nogle flere erindringer og 

opdatere hinanden, om hvad der senere er hændt over en kop 
 

Kaffe hos Løgballe Camping 
 

Vi har ikke mange billeder fra Løgballe i perioden 1930-1970 – udover Det 

Kongelige Biblioteks luftfotos. Så hvis nogen ligger inde med gamle 

billeder/fotografier eller andre oplysninger, vil vi meget gerne have det at vide 

– også selvom vi kun kan låne materialet til scanning / 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. 

  
 

Løgballe Camping, ca. 1980. 

mailto:karsten@bjerreskov.com
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Bliv opdateret på renoveringen af  

Byens Hus 
og deltag i generalforsamling for 

Barrit Kultur- & Idrætscenter 
 

 

 

I takt med forårets og solens komme, slipper Corona´en forhåbentligt igen sit 

greb om samfundet. I skrivende stund er forsamlingsforbuddet dog stadig på 

beskedne 10 personer, men med seneste udmelding ser det ud til, at der sker 

betydelige forbedringer i den kommende tid.   

 

Vi tager derfor chancen og inviterer til forsinket generalforsamling i Byens 

Hus 

 

 

Mandag 14. juni 2021 kl. 19:30 

 

 

Udover generalforsamlingen vil vi gerne benytte lejligheden til, at de frivillige 

kan vise kælderen frem. Her har de brugt en stor del af 2. nedlukning til at 

istandsætte toiletterne, garderobe og opgang. Om de når helt i mål inden 

generalforsamlingen må tiden vise, men der er allerede masser at vise frem.  

 

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mødet. Dagsorden i henhold til 

vedtægterne.  

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 7/6. Forslag kan 

afleveres til formanden enten pr e-mail overgaard.peter@live.dk eller pr brev 

(Barrit Lang-gade 78). 

 

Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 14. juni.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 

mailto:overgaard.peter@live.dk
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Generalforsamling 2021 og ”billedaften” 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 
indkalder til generalforsamling 

 

Tirsdag d. 25. maj kl. 19 i BKI-Centeret 
Barrit Langgade 4A, 7150 Barrit 

 
 

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 lægger planer for fremtiden. 

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

pkt. 3. 

3. ”Fra arkivets gemmer”: Vi har en mængde meget spændende billeder 

fra livet i BGIF i 1980-erne og 1990-erne, 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. 

  

mailto:karsten@bjerreskov.com
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Formand: 
 

Peter Kanstrup 
 

Tlf. 30594808 
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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 

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. 

 

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 

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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Maj og juni i Barrit og Vrigsted sogne 

 

Fredag den 30. april klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 

 

Søndag den 2. maj klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Torsdag den 6. maj klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Søndag den 9. maj klokken 9.00 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 

 

Torsdag den 13. maj klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Søndag den 16. maj klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Søndag den 23. maj klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Mandag den 24. maj klokken 10.30 

Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen – rundstykker fra klokken 10.00 

 

Torsdag den 27. maj klokken 19.00 

Foredrag med Marie Brixtofte i Kirkehuset 

 

Søndag den 30. maj klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 

 

Søndag den 6. juni klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Søndag den 13. juni klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 
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2. pinsedag 

 

Mandag den 24. maj klokken 10.30 – 

friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen 

Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne 

 

 

Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker. 

Medbring selv drikkevarer og tæppe / stol at sidde på. 

 

 

Alle er velkomne. 
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Nyt fra vores annoncører 
 

home: Fra 0 til 150 på 26 måneder 

 

Siden starten i januar 2019 har vi haft fuld fart på hos home Juelsminde og 

ligger nu i front i feltet af lokale ejendomsmæglere 

 

Fra 0-150 på 26 måneder. Det lyder måske som en Citroën 2CV, men det er 

faktisk den acceleration i antallet af bolighandler, som vi i home Juelsminde 

har opnået siden åbningen af forretningen den 1. januar 2019. 

 

Det seneste år har vi fået ca. 150 handler i hus for lokale boligejere, og her i 

2021 er vi kommet ud af start-gridden med samme fart som en rød Ferrari.  

 

Det betyder, at vi er forrest i feltet af områdets ejendomsmæglere – såvel i 

Barrit-Vrigsted, hvor vi står for knap halvdelen af handlerne, som i Juelsminde 

med en markedsandel på ca. en tredjedel af bolighandlerne de seneste 12 mdr.* 

 

Boligmarkedet er stadig rødglødende, selv om corona endelig er ved at slippe 

sit tag i samfundet. 

 

Vi møder fortsat mange og ivrige købere, og vores store udfordring er faktisk 

at have boliger nok at tilbyde dem. 

 

Køberne er både lokale og ikke mindst familier fra andre steder i landet, der 

gerne vil bo her på vores skønne halvø - og meget gerne omkring Barrit. 

 

Barrit ’den levende landsby’ lokker med nærhed til skov og strand, lige som 

hyppige busforbindelser, gode institutioner og egen skole er et super 

fundament for et godt familieliv. Kombineret med den centrale placering i 

området trækker det køberne til Barrit og Vrigsted. 

 

Her har vi i home Juelsminde en stor styrke i at være en del af et team med syv 

forretninger alle med samme indehaver, der samarbejder på kryds og tværs i 

området. Med vores mange kundekontakter kan vi lede køberne i retning af den 

helt rigtige bolig for dem.  

 

På vores ’værksted’ i Søgade 5 er vi fem lokale ’servicefolk’, der brænder for 

at få dit boligsalg op at køre hurtigst og bedst muligt, og vores høje kundetil- 
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fredshed viser, at vi i al beskedenhed klarer det ganske godt… 😊 

 

Flere end 9 ud af 10 af de kunder, vi har solgt for, vil anbefale os til andre. Vi 

får især ros for at holde boligejerne godt orienteret i salgsforløbet, og for vores 

rådgivning i forbindelse med den afsluttende forhandling. Det er vi stolte af. 

Kom godt hjem med home Juelsminde! 

 

*Boligsiden – Find mægler – 16.04.2021 

 

 

Malene Juul 

Daglig Leder home Juelsminde 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelse vedr. Barritskovby Vandværk 
 

Jeg er udtrådt som bestyrelsesmedlem og formand. Efter mere end 40 år har jeg 

valgt at takke af. 

 

Mit mål har altid været, høj vandkvalitet, stor driftssikkerhed, god økonomi og 

billig vand. 

 

Det har været spændende at være med til at forny og udvikle det til et moderne 

vandforsyning både over jorden og i jorden. 

 

Jeg vil gerne takke vandværkets forbrugere for godt samarbejde. 

 

Til den siddende bestyrelse vil jeg ønske god arbejdslyst fremover. 

 

Venlig hilsen  

 

Elvin Kristiansen 
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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  

Peter Kanstrup 

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 

 

 

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 

30 59 48 08 

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 

 

 

  



24 

 

 

 


