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

 

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

*************************************************************** 
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www.bvnyt.dk 

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

 

Tingene går på mange måder i den rigtige retning. Vi går stadig mod lysere 

tider og længere dage. Der er flere og flere ting, der atter er åbne og forsam-

lingsloftet bliver gradvis hævet og forsvinder helt efter sommerferien. Der er 

heldigvis også fuld gang i vaccinationerne, så flere danskere i skrivende stund 

har fået både første og andet stik.  
 

Den øgede genåbning betyder også, at arrangementer, der tidligere er blevet af-

lyst eller udsat, nu er muligt at afholde. Det er blandt andet tilfældet for Barrit 

Vrigsted Nyt, hvor vi siden seneste blad har afholdt vores årlige Repræsentant-

skabsmøde. Det skete i slutningen af april måned og der kan findes et referat 

fra mødet længere inde i bladet. 
 

I skrivende stund er vi gået fra forårsmåneder til sommermåneder. Man ved,  

at det er overgangen fra forår til sommer, når skoven springer ud og når tem-

peraturerne stiger. Det sidste er dog ikke et parameter, som vi har kunnet bruge 

i maj måned. Ifølge TV2 Vejret er maj måned 2021 den måned, hvor der er 

registreret flest landsdækkende nedbørdøgn og den næst koldeste måned med 

bare 8,9 grader i gennemsnit mod normalt 11,4 for hele måneden. 
 

Forsiden består denne gang af et stort billede, der er taget ud over markerne og 

skovene ved Rand, med et smukt kig ud over vandet og Lillebælt. Billedet er 

taget af Torben H. Hansen. 
 

Det lille billede på forsiden er også et udtryk for, at sommeren er på vej. Når 

solen skinner er det til glæde for både mennesker og dyr, også et par 

farvestrålende sommerfugle. Billedet er taget af Jonas Johansen.  
 

Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Maibritt Davidsen, der i mange 

år har boet i Breth. Hun har blandt andet været aktivt medlem af Barrit GIF’s 

bestyrelse og gymnastikudvalg. Vi har lavet en aftale med en skribent af Den 

Positive Vinkel til næste nummer, som bliver Peter Kanstrup, der bor i Barrit 

og er nyudnævnt formand for Barritskovby Vandværk. 
 

I dette nummer har vi fået en præsentation i vores serie ”Nyt fra vores annon-

cør” fra Dennis, der ejer Hornsyld Slagter. Vi har lavet en aftale med Horsens 

Folkeblads lokale redaktion i Juelsminde, som vil lave en præsentation til det 

næste blad.  
 

Vi vil gerne ønske alle læsere en rigtig god sommer!  
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       Nyt fra PADEL-udvalg 
 

 

 
 

Nu er vi kommet tættere på målet med at få en padelbane på vores stadion. Vi 

har lavet aftale med Padeltotal/Tiebreakinternational om, at de står for alt ar-

bejdet i forbindelse med anlæggelse af banen. Det vil sige udgravning, støb-

ning, aflæsning af lastbiler, opsætning af bane m.m. Hvis tidsplanen holder, så 

rejser de banen i uge 31 – 32. 
 

Derudover undersøger vi også forskellige bookingsystemer, da det er vigtigt at 

få et system, der passer til vores behov. 
 

Vi har også lejet baner på BGI søndag den 27/6 i seks timer, så vi kan få af-

holdt et inspirationskursus for 16 personer fra vores lokalområde. Padelinstruk-

tør, Morten Hedegaard fra DGI kommer og lærer os om padel. Vi håber, de 16 

personer, som deltager i kurset, kan være med til at brede sportsgrenen ud til 

bl.a. deres netværk. 
 

På vegne af padeludvalget 
 

Hanne, Renata og Tove 

 

 

 

 

Tennis i Barrit 2021 
 

Velkommen til den nye sæson, som er godt i gang. 
 

Vi har 2 gode tennisbaner på Barrit Idrætsanlæg, og der er plads til mange flere 

spillere i alle aldre. 
 

Desværre har vi ingen instruktører, hvilket er et stort ønske. 

Har du ikke prøvet spillet tidligere, kan du prøve et par gange gratis for at se, 

om det er noget for dig. 

For yderligere oplysninger kontakt: 
 

Hanne Dyrmose 

Tlf: 23450433 
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Vi har også en idræt for dig  

Læs mere på www.barritgif.dk 
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Skal du på forsiden af Barrit Vrigsted Nyt? 
 

Vi har løbende brug for billeder til forsiden af bladet, som hver gang består af 2 

billeder, et stort og et lille. I de fleste tilfælde har vi selv adgang til de billeder, 

som vi skal bruge. Men i enkelte tilfælde står vi og mangler et billede. 

 

Vi vil derfor som noget nyt oprettet et billedarkiv, som udelukkende består af 

billeder, som vores læsere har indsendt. Så har vi et arkiv, som vi kan anvende 

billeder fra, hvis vi mangler et billede til et af de kommende blade. 

 

 
 

 

 

 
 

Vi kan naturligvis ikke garanterer, at alle billeder bliver brugt i bladet. Men 

hvis vi bruger et billede, så bliver det honoreret med et gavekort på henholds- 

vis 100 kr. og 200 kr., afhængig af om det er det store eller lille billede på 

forsiden. Der er ikke noget emne eller tema til billederne… 

 

Send dine billeder til bvnyt@bvnyt.dk.  

 

Bestyrelsen i Barrit Vrigsted Nyt 

mailto:bvnyt@bvnyt.dk
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Nyt fra vores annoncører 
 

Hornsyld Slagter, et familieforetagende. 

 
Cathrine og Dennis overtog Hornsyld Slagterforretning den 15. december 

2015, med henblik på at lave en gammeldags, men dog moderne slagterfor-

retning. Vi er tre ansatte i firmaet lige nu: Cathrine, der laver alt smørrebrød, 

mad ud af huset og ekspederer vore kunder i butikken. Dennis, der udskærer 

kødet klar til salg, producerer alt pålæg, grillpølser, spegepølser, leverpostej 

o.s.v. og Pernille, der smører madpakker, sandwichs, ekspederer kunder og 

sørger for at butikken præsenterer sig pænt hver dag. 

 

Vi har også en stor produktion af slagtervarer for andre slagtere og smørre-

brødsforretninger, cafeer, kroer, hoteller, og konferencecentre rundt i landet. 

Det er især slagterforretninger, der ligger i byer, hvor det ikke er muligt at ud-

vide lokalerne, der gerne vil have produceret deres egen leverpostej, dem af-

henter de så frosne og bager dem selv hjemme i deres forretning. Vi forarbejder 

også rigtigt meget vildt for jægere, der kommer og aflevere hele dyr til finpar-

tering eller kød til spegepølser og grillpølser. 

 

De grønnere slagtere, Hornsyld Slagter satser på grøn omstilling. Energibe-

sparelse og miljørigtig adfærd har stor opmærksomhed hos Hornsyld Slagter, 

derfor har vi investeret i ny belysning, både i butikken, men også ude bagved i 

"maskinrummet". Vi har skiftet alt belysning til led og så har vi indkøbt nye 

køle og frysemøbler, der udover de er mindre energi krævende, også er oplyst 

med led. Det er en investering, der efter beregninger har tjent sig ind på blot 

halvandet år. Så til dem, der overvejer om det kan betale sig, er der kun at sige: 

sæt i gang! Ikke kun for pengepungen, men også for miljøet. Besparelsen på 

det første halve år er på 18000 kw og vi gør det samme hver morgen, vi tænder 

lyset.... 

 

Derudover er der indkøbt nye industriovne, også disse er mere energibesparen-

de end de gamle ovne. 

 

Venlig hilsen 

 

Hornsyld Slagterforretning  

v/ Cathrine og Dennis Ladegaard 

  



12 

 

 
 

 

  

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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Juni, juli og august i Barrit og Vrigsted sogne 
 

Onsdag den 9. juni klokken 19.00 

Kor i Kirkehuset 
 

Fredag den 11. juni klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  
 

Søndag den 13. juni klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 

Onsdag den 16. juni klokken 19.00 

Hyggeligt håndarbejde i Kirkehuset 
 

Torsdag den 17. juni klokken 19.00 

Foredrag med Marie Brixtofte i Kirkehuset 
 

Fredag den 18. juni klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  
 

Søndag den 20. juni klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 

Tirsdag den 22. juni klokken 19.00 

Kor i Kirkehuset 
 

Torsdag den 24. juni klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 

Fredag den 25. juni klokken 10.00 

Babysalmesang i Kirkehuset 
 

Søndag den 27. juni klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 

Søndag den 4. juli – ingen gudstjeneste 

Der henvises til nabokirkerne 
 

Søndag den 11. juli klokken 9.00 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 

Søndag den 18. juli klokken 9.00 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
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Søndag den 25. juli klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 

Søndag den 1. august klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  
 

Torsdag den 5. august klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset for Barrit Menighedsråd 
 

Søndag den 8. august klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  
 

Søndag den 15. august klokken 10.30 

Konfirmation i Barrit Kirke 

 

 

 

Korsang i kirken for alle 

 

Vi må nu synge kor igen i kirken, så derfor inviteres alle til sang. Vi synger 

sammen to gange inden sommerferien: 

ons 9 juni og tir 22 juni kl 19-20.30 

 

Det er i Barrit kirke, og alle er velkomne. Efter sommerferien starten vi kor op 

igen mere fast, så her er muligheden for at prøve af, om det er noget for dig. 

Eller måske vil du bare være med og synge nogle gode sange disse to 

sommeraftener. Uanset glæder jeg mig til vi ses. 

 

På gensyn! Kristian Bisgaard  

 

 

 

Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 15. august klokken 10.30 

 

Casper Yding Laugesen 

Clara Uldum Bruun 

Lucas Bach Regnar Hansen 

Mads Krogsgaard Utoft Petersen 

Philip Kimi Fuglsig Olsen 

Tim Kjær Clausen 
 



16 

 

Foredrag med Marie Brixtofte 

i Barrit Kirkehus den 17.06.21 
 

 

Alle vidste, hvem Maries far var. Nemlig tidligere borgmester i Farum Kom-

mune, folketingsmedlem og skatteminister Peter Brixtofte.  

 

Peter Brixtoftes misbrug af alkohol var et kæmpe tabu og var derfor ikke et 

emne der blev drøftet over aftensmaden med hans ældste datter.  

 

Marie forsøgte flere gange at få sin far til at indse sit problem, så han kunne 

sætte en stopper for det. Men uden held. I 2016 drak faren sig ihjel.  

 

Alle vidste jo, hvem Maries far var og hun blev derfor nødt til at skjule hans 

tilbøjelighed til at drikke. End ikke Maries mor måtte kende til problemet.  

Derfor gik Marie alene med bevidstheden om sin fars alkoholmisbrug gennem 

barne- og ungdomsårene og kunne blot se til, at det hele tog til.  

 

Marie vil med sine foredrag forsøge at bryde tabuet omkring alkoholisme.  

 

Marie er uddannet psykolog og har haft problemet tæt inde på livet. Marie for-

tæller om at vokse op i en dysfunktionel familie, hudløst ærligt fortæller hun 

om de strategier, hun lærte som barn, for at få mest mulig kærlighed og nær-

vær, og hvordan de selvsamme strategier som reddede hende som barn, har 

spændt ben for hende gennem voksenlivet.  
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Sådanne strategier hedder senfølger og i foredraget vil Marie invitere deltag-

erne til at reflektere over, hvad de selv har med i bagagen. Hvordan vi hver 

især har ansvaret for den bagage, vi nu en gang har fået med os og om hvordan 

vi kommer i gang med at rydde op. 

 

Foredraget er gratis og starter kl. 19 og dørene åbnes 15 min før. Coronapas 

eller negativ Coronatest skal forevises ved indgangen.  

 

Du skal bære mundbind, når du ankommer og forlader Kirkehuset, samt når du 

bevæger dig rundt.  

 

I pausen kan købes en lille forfriskning, som forhåbentligt kan nydes udendørs.  

 

Alle er velkomne. Vi må være ca. 40 personer til foredrag i salen.  

 

På vegne af Barrit Menighedsråd 

 

Maibritt Davidsen 

 

 

 

 

Barrit GIF Gymnastik 

 
Gymnastikafdelingen søger trænere og hjælpetrænere til gymnastik. 

 

Kunne du tænke dig eller kender du en, der vil bruge en eller to timer om ugen 

hen over vinteren, sammen med søde børn og unge, som træner eller hjælpe-

træner, så kom og hør mere tirsdag d. 29.06.2021 kl. 19.00 i Barrithus.  

 

Ring eller skriv til mig på 20976696   

 

                                                                                   Hilsen Yvonne Hermansen 

Gymnastikudvalget 
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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 bevæger os 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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Den Positive Vinkel 
 
Er du træt af Corona? Sandsynligvis og du deler det helt sikkert med mange andre. Det har 

givet mange begrænsninger. Vi har ikke kunnet mødes med venner og familie. Børn har 

haft hjemmeundervisning. Nogle er sendt hjem og arbejde, nogle har mistet job og virk-

somhed. Afsavn har der været mange af.  
 

Mange er sure og frustrerede, føler vi bor i et totalitært samfund. At vores statsminister er 

magtbegærlig. Ordene er mange og hårde. Men vi er godt på vej gennem krisen. Også selv 

om der har været bump på vejen. Min veninde er lige kommet hjem fra 3 år i Malaysia. De 

har levet med udgangsforbud og restriktioner, vi slet ikke kender. Selv droneoverflyvning 

over boligkvartererne for at sikre at folk blev inde. Mon vi på trods kan finde noget posi-

tivt i denne Corona hverdag vi har? Måske.  
 

Jeg prøver. Det bliver ikke fyldestgørende og der kan være mange nuancer af de samme 

oplevelser. Jeg sidder i Breth og er glad for min hverdag, selv om den har været ander-

ledes. Jeg har arbejdet hjemmefra i sammenlagt snart 12 måneder. Men jeg er heldig, at 

jeg har haft denne mulighed. Min familie har det godt og er kommet godt igennem pan-

demien.  Jeg har kunnet gå ture rundt i vores dejlige områder, nogle gange i behørig af-

stand sammen med en nabo. Jeg har gennem det sidste år i høj grad kunnet følge naturens 

gang, fordi jeg har givet mig tid til at nyde det, der er lige for næsen af mig. Det er blevet 

en ny god vane.  
 

Jeg har kunnet mødes med naboer til vinterbadning. Og denne vinter med isflager i Juels-

minde bugten. Det var et kick. Jeg har kunnet tage ud og handle frit. Køleskab og fryser 

har været fyldte. Næ, jeg har i lange perioder ikke kunnet købe nyt tøj i forretningerne. 

Hov, så fik jeg jo brugt det jeg alligevel havde i skabet. Win, Win. Og garn har jeg kunnet 

købe på nettet. Win, Win. 
  

Jeg nyder at have givet mig selv tid til at skrive til en gammel penneveninde og jeg fik et 

rigtigt brev i postkassen tilbage. Mit hjerte smilte, da jeg så den gamle velkendte hånd-

skrift. Jeg har kunnet synge Fællessang med hele Danmark og helt sikkert sammen med 

mange af jer. Fantastisk oplevelse.  
 

Jeg har oplevet, at når det gælder, så kan vi stå sammen i Danmark. Vi kan drage omsorg 

for og passe godt på hinanden. Vi er heldige at kunne blive vaccineret ganske gratis. Vi 

kan igen komme ud og mødes. Vi kan se måske se frem til en mini byfest. 
 

Jeg kender, så mange mennesker som trænger og ikke mindst fortjener de største kram-

mere, jeg kan give. Og det skal de få.  
 

Tak fordi I har passet på mig. Tak fordi I har passet på hinanden. Corona har været og er et 

livsvilkår lige nu. Lidt kan vi gøre hver for sig. Sammen kan vi gøre en masse.  
 

Der er dejligt i Breth. Her er lys og højt til himlen. God sommer til alle og pas fortsat godt 

på jer selv og hinanden. 

 
Maibritt fra Breth 
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Referat fra Repræsentantskabsmøde 

Barrit-Vrigsted Nyt  

Tirsdag d. 27. april 2021 
 

 

 

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 er nu lavet alle blade i BV-Nyt’s 32. årgang. Det sidste blad er sendt til 

trykning, men ikke uddelt endnu. Det har som tidligere år, været et år hvor 

tingene har kørt stille og roligt, måske lidt for stille og roligt. 

 

Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde lavet 6 blade på med mange gode 

og alsidige indlæg fra vores lille lokalområde. De 7 blade i 32. årgang, har vi i 

gennemsnit haft godt 28 sider i bladene, mindste antal sider var to blade med 

24, sidste år var der godt 35 sider i gennemsnit. En del af forklaringen kan 

naturligvis findes i Corona og de mange arrangementer, som er blevet aflyst 

eller udsat.  

 

Vi får i langt de fleste tilfælde meget positiv respons i form af mange besvar-

elser på de konkurrencer, som vi laver i bladet. Den mest populære er fortsat 

Soduko konkurrencerne. Vi har på grund af pladsmangel ikke haft en kon-

kurrence med i de seneste blade.   
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Vores side på Facebook får stadig flere medlemmer, helt præcist har vi 1267 

medlemmer pt., det er vi er meget glade for. Det er endnu en gang en forøgelse 

på knap 150 i forhold til sidste år. Den bliver stadig flittigt brugt til mange 

forskellige formål, som kan være alt fra spørgsmål, efterlysninger og oplys-

ninger om ting i og omkring Barrit til orientering om kommende eller afholdte 

arrangementer i lokalområdet.  

 

Der er desværre også mange ”kreative” opslag fra folk og firmaer, der bruger 

opslagene som skjulte reklamer eller indlæg med politisk indhold. De opslag 

bliver naturligvis slettet, så snart det bliver opdaget.  

 

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 33. 

årgang. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

Gennemgang af regnskab: Det blev gennemgået og viste et driftsoverskud på 

11.065,60 kr. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. Overskuddet er lidt 

større end sidste år. Det skyldes primært lavere udgifter til trykning af bladene. 

Det skal derudover bemærkes, at vi har købt computere for ca. 10.500,00 kr. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Torben H. Hansen, Rene Her-

mansen og Jørgen Mikkelsen, der alle ønskede at genopstille og blev genvalgt. 

Valget gælder for 2 år.  

 

Valg af suppleant: Monica Haarby Hansen blev foreslået og valgt. 

 

Valg af revisor: Ingeborg Jørgensen blev genvalgt. 

 

Indkomne forslag: Ingen. 

 

Referent Torben H. Hansen 
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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 
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