
1 

 

 
 

Barrit Vrigsted 

Nyt 
 

 

 

Nr. 2 

Aug 2021 

33. årgang 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_5jtnFvQcDl5M&tbnid=zoCS2h-t1muUnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&ei=-2OaUZqFOcj_4QSvyoHACg&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGfAaGoP2nN01a0J8N7H86cb_i3Tg&ust=1369158967402604
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_5jtnFvQcDl5M&tbnid=zoCS2h-t1muUnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&ei=-2OaUZqFOcj_4QSvyoHACg&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGfAaGoP2nN01a0J8N7H86cb_i3Tg&ust=1369158967402604


2 

 

Indholdsfortegnelse 

Barrit og Omegns Byfest   side 5-6 

Bilorienteringsløb    side 7 

Update Padel    side 9 

Danske Seniorer, Kreds Østjylland  side 11 

Gymnastik    side 13 

Barrit-Vrigsted Seniorer inviterer på tur….. side 13 

Kortspil i BKI / Badminton   side 14 

Sensommertur med Barrit-Vrigsted Lokalarkiv side 15 

Nyt fra vores annoncører   side 22-23 

Æblemosteri    side 23-24 

Den Positive Vinkel    side 26 

Klima og Kristendom – Foredrag Michael Jarnvig side 27 

Referat fra Generalforsamling i BKI  side 28-29 

Nyt fra BKI    side 32-33 
 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER D. 20.09.2021 

UDKOMMER UGE 40 

 

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

Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181 tlf. 61 20 09 40 

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 
 

Sommerferien er slut, når det blad udkommer og det betyder, at der nu er en ny 

årgang i 5. klasse på Barrit Skole. Det er årgangen, som for et par år siden fik 

ansvaret for omdeling af de 7 blade, så de kan tjene lidt ekstra penge til deres 

klasse.  
 

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 i starten af Barrit Langgade, hvor man 

møder en af de mange blomsterkummer i byen. Dannebrostanderne er sponso-

reret af Lokalrådet i Barrit og de må sidde oppe indtil september måned. De er 

betalt af Lokalrådet, men monteret og opsat af BGIF. Billedet er taget af Tor-

ben H. Hansen. 
 

Det lille billede er taget på Barrit Stadion. I hjørnet op mod parkeringspladsen 

og ud mod Kirkebro er den nye padeltennis bane ved at blive bygget færdig. 

Der kan findes et indlæg om banen længere inde i bladet. Billedet er taget af 

Torben H. Hansen. 
 

I dette nummer har vi traditionen tro modtaget en ny udgave af Den Positive 

Vinkel. Den er denne gang skrevet af Peter Kanstrup, der er nyudnævnt for-

mand for Barritskovby Vandværk. Vi har lavet en aftale med Jytte Hansen fra 

Breth, der er formand for Barrit-Vrigsted Seniorer. Hun har lovet at skrive Den 

Positive Vinkel i næste blad. 
 

I dette nummer er der endelig blevet plads til en konkurrence og det er endnu 

en udgave af vores populære sudoku konkurrencer. Vinderen kan se frem til at 

modtage et gavekort på 200 kr. til Ostehullet.  
 

I dette nummer har vi i serien ”Nyt fra vores annoncører” modtaget et indlæg 

fra Horsens Folkeblads lokale redaktion i Juelsminde, som vil lave en præsen-

tation til det næste blad. Vi har i skrivende stund endnu ikke lavet en aftale 

med en skribent til det næste nummer. Men der er heldigvis mange af vores 

annoncører at vælge imellem.  
 

I dette nummer plejer vi at have det fulde program for Barrit & Omegns By-

fest. Byfesten er IKKE aflyst i år, men udsat og lavet en smule om. Der kan 

findes et indlæg om Byfesten længere inde i bladet. 
 

Fortsat god sommer! 
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      BYFEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har glædet os i meget lang tid til igen at kunne afholde Barrit & Omegns 

Byfest. Vi har dog været nødt til at lave lidt om i måden, som vi afholder den 

på og tidspunktet…  

 

 

I år bliver Barrit & Omegns Byfest afholdt i dagene: 

 

fredag d. 8. oktober og lørdag d. 9. oktober 

 

 

En del Corona regler og restriktioner har betydet, at vi har valgt at rykke vores 

aktiviteter og arrangementer fra teltet på pladsen til hallen i BKI. 

 

Men det er ikke den eneste ændring i den måde, som vi afvikler Barrit & Om-

egns Byfest. Vi har også lavet ændringer i antallet af aktiviteter og antallet af 

dage. Vi har valgt, at årets udgave kun skal strække sig over 2 dage i forhold til 

de tidligere års 3 dage. 

 

Vi har holdt fast i flere af de mest populære aktiviteter i programmet til Barrit 

& Omegns Byfest.  
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BYFEST 
 

 

 

Fredag den 08. oktober 

 

Bankospil i hallen for hele familien med sponsorgaver 

 

Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 
 

Lørdag den 27. august 

 

Optoget starter ved HK’s Tankanlæg og går op gennem byen til stadion. Kom 

og støt op – med eller uden motor 

 

Gratis morgenkaffe og rundstykker i hallen 

 

I løbet af lørdagen vil der være forskellige aktiviteter i hallen og lørdag aften 

afslutter vi som traditionen byder med en fest. Der vil være mulighed for at 

købe aftensmad og der vil naturligvis også være musik og dans efter maden. 

 

Vi er i skrivende stund i fuld gang med at få de sidste detaljer på plads med 

hensyn til de forskellige aktiviteter og tidspunkterne. Der kan ske rettelser 

og/eller ændringer i programmet og vil løbende holde jer informeret på vores 

side på Facebook.  

 

HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort, derudover er der 

mulighed for at betale med MobilePay.  

 

Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en længe ventet, lidt 

mindre, men meget hyggelig og festlig byfest. 

 

Med festlig hilsen 

 

Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
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Bil-orienteringsløb 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-

orienteringsløb. Vi har igen udvalgt et tema for løbet, så deltagerne bliver ført 

rundt i sognene til poster, hvor man både kan blive klogere på lokal-samfundet 

og ”kloge sig” på samme. Turen er planlagt gennem smuk natur og med 

poster/opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og samarbejde.  
 

 

Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 

en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne – og i år lidt ud over 

sognegrænserne. Stoppestederne og posternes opgaver er planlagt over et tema 

– sidste år var det til ”Træmænd og trævirksomheder” rundt omkring i det 

skønne Barrit-Vrigsted. 

 

Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver 

til alle mellem 6 og 80 år. Samarbejde mellem generationer og køn har tidligere 

år vist sig at være en vigtig egenskab ved de vindende hold. 

 
 

Tilmelding og start: 
 

Fredag d. 27. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret 
 

 

Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved 

arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). 

For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 25 

kr. pr. bil. 

 

Vi glæder os til at se jer. Eventuelle spørgsmål til Karsten Bjerreskov: 

karsten@bjerreskov.com, tlf. 2299 5597. 
 

 

 

 

  

mailto:karsten@bjerreskov.com
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Vi har også en idræt for dig  

Læs mere på www.barritgif.dk 
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Update PADEL 

 

 

 

Padelbanen er leveret fra Spanien, og når BV-nyt udkommer skulle opstil-

lingen af banen gerne være sket i uge 31 og 32. Efterfølgende skal der så 

monteres elektriske låse samt opsættes bookingsystem. Vi har købt et skab, 

som kommer til at hænge på en af stolperne på banen. Der vil ligge bat og 

bolde i skabet, og planen er, at man kan tilgå skabet med samme kode som til 

banen. 

Der er forskellige muligheder for at spille på banen. Man kan vælge at blive 

medlem eller spille Pay and Play.  

Der henvises til BKI og Barrit GIF`s hjemmesider for yderligere information 

og priser. 

Vi glæder os meget til at komme i gang med at spille og vi håber, at bane, skab, 

låse og bookingsystem er klar senest uge 34. 

 

På vegne af padeludvalg 

Hanne, Renata og Tove 
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Danske Seniorer, Kreds Østjylland 

 Kreds generalforsamling med frokost og Morten DD  

Torsdag 16.09.2021 - kl. 10.00  

på Pejsegården 

Søndergade 112, 8740 Brædstrup 

Alle foreningsmedlemmer og personlige medlemmer i kredsen kan deltage 

med taleret. Medlemsforeningernes delegerede har både taleret og stemmeret. 

 

Efter generalforsamlingen er der frokost 

& 

Morten DD Hansen 

Museumsinspektør på Naturhistorisk Museum Aarhus 

Frokost ca. kl. 12.00 og foredrag kl. 13.00 

En naturnørds bekendelser "Stand-up show" med biolog 

og kratlusker Morten DD Hansen - kendt fra TV og 

andre medier. - manden med klare holdninger til naturen 

og dens samspil med mennesker.  

Selv om det altid er naturen, det handler 

om, byder tilværelsen som kratlusker i 

sandhed på sære tildragelser. Morten har 

været kratlusker sammen med andre 

skøre kratluskere i mere end 20 år, så der 

er samlet mange historier, som fortjener 

at blive genfortalt.  

 

Du behøver ikke at deltage i generalforsamlingen, for at være med til 

frokost og foredrag.  

 

Pris 50 kr. for frokost, drikkevarer, eftermiddagskaffe og Morten DD.   

 

Tilmelding senest torsdag 2. september til Jytte Hansen på tlf. 25374854 

eller til Anker Sørensen på mail: anker-s@privat.dk, eller tlf. 5188 6012  

  

mailto:anker-s@privat.dk
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Gymnastik  

 

Så nærmer gymnastik sæson 2021 med opstart i uge 36, hvor vi mødes i hallen 

i Barrit 

 

                     Mandag 16-17 forælder/barn med Karina    

Tirsdag 16-17 Turbofræs med Anna, Vibeke, Yvonne. 

                     Tirsdag 17-18 Ropskipping med tove. 

                      Onsdag 10-11 senior damer med Hanne. 

                      Onsdag 16-17 krudtuglerne med Heidi. 

                      Onsdag 17-18 spring  mangler træner 

 

Vi står og mangler trænere. Som det ser ud lige nu, har vi ingen 

træner/hjælpetræner på spring holdet. Håber der kommer en eller flere. 

Vi mangler nogle som vil bruge nogle timer sammen med de unge mennesker i 

Barrit.  

Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på 20976696. 

 

Følg med på www.barritgif.dk 

   Gymnastik udvalget 

                                                                                  Yvonne Hermansen 

 

Barrit-Vrigsted Seniorer 

inviterer på tur med ”SALATFADET” 

Torsdag den 26. August 2021, kl. 13.00 

fra Multihuset, Stouby 

Turen går til Træskohage fyr, og da vognen kun på transportere 28 deltagere,  

 er det først til mølle-princippet. 

Efter turen kaffe i Multihuset. Pris i alt 50,- kr. 

Tilmelding senest den 17. august til Annelise på tlf. 52380023 eller Jytte på 

25374854 

 

Barrit-Vrigsted Seniorer 
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  Kortspil i BKI Centret  
 

 

 

Sæsonen starter mandag den 6. september 2021 kl. 19.00 i mødelokalet i BKI 

Centret. Nye samt gamle spillere er velkomne. 

 

Ønskes oplysninger ring til Per Damgaard tlf. 23718307 eller 75691423. 

 

Vel mødt! 

 

Kortspillerne 

 

 

 

            Badminton         

 

Tilmelding for voksne til den kommende sæson – 01.09.21-31.03.22 – finder 

sted i BKI: 

 

Tirsdag den 24. august kl. 19.00 

 

Vi har timer: 

 

Mandag kl. 20-21 

Tirsdag kl. 18-20 

Onsdag kl. 18-21 

Torsdag kl. 16-17 (her er timen for både børn og voksne) 

 

Med sportslig hilsen 

 

Barrit GIF’s Badmintonafdeling 

Ingrid – 42392333 
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Sensommertur med Barrit-Vrigsted Lokalarkiv september 2021. 

 

 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har modtaget invitation fra Dansk Historisk 

Forening: DHF og Visit Fredericia omkring 2 ture, hvor der er mulighed for at 

komme med på guidede historiske rundvisninger i Fredericia. 

 

Der er tale om 2 forskellige rundvisninger: 

 

A. Militær historie  

B. Indvandring og kirke historie 

 

Turen med flest deltagere forgår: 9. september kl. 14 

Den anden tur foregår: 23. september. 

 

Der er krav om 15 deltagere pr. tilmeldt gruppe, da det er særlige tilbud til 

Lokalarkiverne, og det er historisk uddannede guider. 

 

Arrangementerne kan der læses mere information om på BVL`s 

hjemmeside. 

 

Personer der er interesserede, skal enten tilmelde sig via mailadressen: 

barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com eller til Karsten Bjerreskov på tlf. 

22995597 senest den 20. august. 

Der skal ved tilmelding oplyses tlf. nr., i tilfælde af at vi bliver nødt til at aflyse 

arrangementet. 

 

Arrangementet skal betales af Barrit-Vrigsted Lokalhistorisk Forening, mindst 

750,- kr. og så må vi opkræve 50 kr. pr. deltager. 

 

Vi foreslår kørsel i egne biler – evt. samkørsel fra Byens Hus kl. 13. 

 

Vi håber på mange har interesse i arrangementet. 

 

 

 

 

 

  

mailto:barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.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: 

 

 

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: 

 

 

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 20. august klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke 

 

Søndag den 22. august klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Onsdag den 25. august klokken 19.00 

Opstart kor for voksne i Barrit Kirke  

 

Fredag den 27. august klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 29. august klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Torsdag den 2. september klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Fredag den 3. september klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 5. september klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Tirsdag den 7. september klokken 19.00 

Foredrag med Michael Jarnvig i Byens Hus 

 

Fredag den 10. september klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 12. september klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Fredag den 17. september klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 19. september klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke. Med guldkonfirmation for årgang 1971 
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Fredag den 24. september klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 26. september klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Søndag den 3. oktober klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke. Med guldkonfirmation for årgang 1970 

 

Søndag den 10. oktober klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke 

 

Tirsdag den 12. oktober klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Søndag den 17. oktober klokken 19.00 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

 

Så begynder kor for voksne igen i Barrit kirke. 

Første gang er onsdag 25. august kl. 19. Derefter mødes vi hver anden onsdag i 

ulige uger. 

Koret er åbent for alle, der har lyst til at være med.  

Kontakt organist Kristian for mere information, eller mød op 25. august til en 

prøvegang.  

 

 

Velkommen til babysalmesang i Barrit Kirke 
 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 

synge, danse og lege med sit barn 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. Vi mødes følgende 

fredage  
 

Den 13. august, den 20. august, den 27. august, den 3. september, den 10. 

september, den 17. september og den 24. september 
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Vi mødes klokken 10.00 i Barrit Kirke og synger og leger i ca. 40 minutter. 

Herefter er der tid til hyggelig snak og lidt at spise. 
 

Tilmelding til Rikke på telefon/sms 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk. 

 
 

Kære alle sammen 

Fra den 1. juli er jeg gået på 50 % orlov fra min stilling som 

sognepræst her i Barrit og Vrigsted sogne, da jeg har fået 

muligheden for at prøve at være hospitalspræst i Horsens i et 

barselsvikariat. Det glæder jeg mig til at prøve. Samtidig 

glæder jeg mig også dagligt over at være sognepræst her i 

vores to fine sogne, hvor jeg selvfølgelig stadig vil løse 

præsteopgaver i fællesskab med min vikar Janne Sneistrup. 

Kærlig hilsen fra Rikke 

Præsentation af Janne Sneistrup Thomsen 

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Jelling Statsseminarium i 

1998, i 2019 blev jeg cand.theol. fra Aarhus Universitet, og 

siden maj 2020 har jeg været præst i Odder Grundtvigske 

Valgmenighed.  

Mit hjerte banker for søndagens højmesse; den er blid og 

ubegribelig som et roligt åndedrag, og samtidig husker jeg alt 

for godt, hvor tung den var at danse med, da jeg som ung 

voksen, fik brug for kirken; jeg forstod ikke, hvad det var, jeg 

ikke behøvede at forstå, men Jens Rosendals salme De dybeste lag i mit hjerte 

DDS28 fik mig til at føle, at der var mindst én, der forstod mig. Her 25 år efter, 

i mit første år som præst, er der ikke ret meget, der har været som forventet, men 

der har været rig mulighed for at afprøve alternative gudstjenesteformer. Jeg har 

lært at værdsætte den korte form, med færre ord og mere tid til eftertanke.  

Som præst eksperimenterer jeg med prædikenens form og stil, men min 

kærlighed til billedsprog og fortælling fornægter sig ikke. Biblen er en bog, jeg 

ikke bliver færdig med, for den sætter noget i gang. Det er som at spejle sig i en 

dyb sø, hvor dråber fra oven skaber ringe i vandet, og det er ikke til at vide, 

hvornår billedet af Kristus toner frem og sætter skræmmebilleder og forundring 

i et nyt lys.  

Jeg kan godt lide at undervise børn og unge, deres nysgerrighed og umiddelbare 

tilgang til livets store spørgsmål gør det sjovt at være præst, og jeg tror på, at en 

levende kristentro næres gennem et kreativ udtryk, evangeliefortælling og den 

frie samtale.  

J.S.T. 
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Nyt fra vores annoncører 
 

Fra papiravis til digitalt mediehus. 

 

Du kender måske lyden af Horsens Folkeblad, der bliver smidt i din postkasse 

hver eneste eftermiddag. Sådan har det været i 156 år, og papiravisen lever 

stadigvæk i bedste velgående. 

 

Lyden af Horsens Folkeblad er dog meget mere end avisen, der dumper ind ad 

brevsprækken. Avisen er nemlig blevet et digitalt mediehus, som operer på 

mange andre platforme. 

 

Går du ind på hsfo.dk, finder du nyhederne i digital form som onlineartikler. 

Nogle kan du læse gratis, andre ligger bag en betalingsmur, som du har 

abonnement på, ligesom du vil have det på den trykte avis. 

 

Her finder du også nogle af de nye måder, vi er begyndt at fortælle historier på. 

Vi skriver nemlig ikke kun artikler, men bringer historier i form af podcasts 

eller videoer samtidigt med, at vi hjælper læserne til at forstå artiklerne bedre 

ved hjælp af kort, grafer og andre digitale tilføjelser. 

 

Både i den trykte avis og på nettet er vores mission stadigvæk at holde dig 

opdateret på alle de vigtigste begivenheder, der forgår i vores dækningsområde. 

Det gælder både inden for erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og 

selvfølgelig kommunalpolitik. Det bliver ekstra spændende her til efteråret, da 

der er kommunalvalg. For første gang kan vi tilbyde læserne en kandidattest, så 

du kan blive klogere på, hvem du kan stemme på i din kommune. 

 

Vi vil gerne have input fra vores læsere til, hvad vi skal beskæftige os med, så 

derfor finder du under hver eneste artikel på vores hjemmeside en boks, hvor 

du kan stille dit spørgsmål eller komme med input til, hvilke emner, du synes, 

vi skal skrive om. 

 

Lokalt i Hedensted Kommune gør vi det som altid med udgangspunkt i fysiske 

redaktioner i Juelsminde, Hedensted og Tørring, så vi kan komme hele vejen 

rundt blandt de mange lokalsamfund, vi dækker - også Barrit. Det gælder, hvad 

angår jeres lokale virksomheder, jeres nye padelbane eller en spændende 

personlighed. Så kontakt os endelig, hvis du har en god historie, du synes, vi 

skal skrive om. 
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Nogen vil måske stille spørgsmålet, om papiravisen ikke snart hører fortiden 

til, men det er ikke det billede, vi ser. Vi har heldigvis mange trofaste 

abonnenter på den fysisk avis, og interessen for vores digitale nyheder og vores 

onlineabonnementer er kraftigt stigende.  

 

Horsens Folkeblad er så heldige at have lokale ejere, som netop går op i at 

styrke lokalsamfund i hele landet, og alt overskud går til at udvikle nye måder 

at bedrive god lokaljournalistik på, så vi kan leve op til vores motto: "Sammen 

om det lokale liv". 

 

Egnsredaktør Elisabet D. Hyttel 

Horsens Folkeblad 

 

 

Æblemosteri 

Så har vi bestilt et æblemosteri fra Nordisk Selvforsyning, som kan lånes af 

alle med bopæl i Barrit/ Vrigsted sogn.  

Da vi besluttede det på mødet i september, 

ringede jeg til Ole Lyse fra Stouby, for at 

høre om deres erfaringer. Han var meget 

behjælpelig, og fortalte om hvordan deres 

fungerede. Vi var bl.a. inde på om der skal 

betales et depositum, bl.a. for at mindske 

risikoen for at modtage et urengjort 

maskineri etc. Ole påpegede, at så er vi 

nødsaget til at være hjemme og modtage 

og kontrollere udstyret. Så vi har fravalgt depositum i første omgang. Hos dem 

i Stouby, kører den ene låner det tit videre til den næste. De havde ca. 25 udlån 

sidste år. Det vil dog altid kræve kontakt til Lone eller mig, hvor vi skal have 

navn, adresse og telefonnummer på låneren. Som udgangspunkt bliver det 

sådan at man reserverer mosteriet for 1 dag. Man står selv for at hente og 

bringe udstyret. Når vi bliver kontaktet af dem der ønsker at låne, har vi en 

kalender til at styre reservationerne. Vi sender så en sms med oplysninger om 

hvor anlægget skal hentes og evt. afleveres bagefter. 
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Vi har selv presset æblemost i mange år på et delvist hjemmelavet anlæg. Jeg 

vil her prøve at videregive nogle af vores erfaringer.  

For det førte kræver det en vis portion æbler, da der er en del arbejde med ikke 

mindst slutrengøring. Personligt ville jeg ikke starte op uden at have mindst en 

trillebør fuld med top. Det må gerne være nedfaldsæbler med stødmærker. Men 

der må ikke være råd og dårligdom i dem Når æblerne er samlet, skal de vaskes 

i koldt vand. Hertil er der indkøbt 2 murerbaljer der kan lånes med. Det kan 

være en god ide at halvere dem for lige at tjekke for insekter og råd. Jeg forstod 

på Ole Lyse, at med frugtkværnen skal motoren startes inden man påfylder 

æbler, Hvis tragten fyldes op med slukket motor, kommer der for meget vægt 

på knivene, og de herved ikke kan trækkes i gang, og motoren brænder 

sammen.  

Som bekendt bliver et overskåret æble brunt da ilten går i forbindelse med 

æblesyren. Dette gælder også for mosten. Dette kan delvis modvirkes ved at 

tilsætte en smule rabarber i kværnen. Det giver en mere lys most. Vi høster 

rabarberne og gemmer dem i fryseren til det er most tid. Pas på med ikke at få 

for meget rabarber i, da de har en gennemtrængende smag!!! 

Efter æblerne har været igennem kværnen skal pulpen/ æblemassen opbevares i 

rene og fødevaregodkendte beholdere indtil den kommes i presseren. Vi sier 

som regel mosten gennem klæde 2 gange for at reducere mængden af bundfald.  

Vi justerer smagen så den passer til os ved at varme mosten op til ca. 60 – 70 

grader mens vi tilsætter sukker og vand. Disse mængder afhænger af sæsonens 

æbler. Herefter hælder vi mosten på atamonskyllede plastflasker. Husk ikke at 

fylde flaskerne helt op, da der skal være plads til udvidelse i fryseren. Mosten 

kan sagtens holde sig et år i fryseren, og ca. en uge i køleskabet. Er der 

kommet overtryk i flasken er den gæret, og skal kasseres. 

God arbejdslyst til alle der har lyst til at prøve. 

Venlig hilsen  

Lone og Jens Andersen 

Lykkevej 4 

Lone tlf.: 20 96 75 90 
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Den positive Vinkel 

Jeg er født og opvokset i Barrit. 

Min opvækst var dejlig og tryg, da vi alle kendte hinanden i byen, gik i 

børnehave og senere skole sammen. 

Min uddannelse foretog jeg også i byen, først som arbejdsdreng ved Anders 

Pedersens maskinfabrik, men valgte i stedet at blive smed ude ved Klejs-Barrit 

smede og vvs. 

Barrit var i mine ungdomsår en by med gang i. Vi havde mange butikker, 

fabrikker, banker, sparekasser, en kro og ikke mindst Hulen. Hulen står meget 

tydeligt i vores generation for et sted hvor vi unge mødtes. En del er dog 

forsvundet igennem tiden, hvilket har været en naturlig del af udviklingen, 

selvom man savner noget af det landsbyliv der var på det tidspunkt, da man 

ikke møder folk så tilfældigt længere. 

Der har gennem årene været flere spændene aktiviteter i Barrit, især husker jeg 

tydeligt Barrit open air, hvor vi også var med, med vores band Bacons i det 

store telt. Det var nogle fede år, som man kunne overveje om at genoptage, i 

mindre målestok. 

Barrit Byfest kom efterfølgende, og her har jeg også haft fornøjelsen af at 

deltage, både i bestyrelsen, men også som leverandør af musik og lyd med 

vores band. 

I de senere år, er jeg blevet en del af bestyrelsen i Barritskovby vandværk, og 

da den tidligere formand valgte at udtræde af bestyrelsen her i 2021, blev jeg 

udnævnt til formand for vandværket, hvilket jeg har kastet mig ud i. 

Det er spændende og lidt udfordrende, at få det til at køre, men vi er som 

bestyrelse kommet godt i mål med det, og har et fantastisk godt og åbent 

samarbejde i vandværket, samt mange fremtidsvisioner for udviklingen. 

Vi har utrolig mange gode foreninger i byen, og der bliver lagt meget frivillig 

energi mange steder, som vi alle skal huske at sætte stor pris på, da det er med 

til at holde vores by i gang. Det er også dejligt, at se, at de huse der bliver sat til 

salg, bliver solgt så der kommer nye folk til, der kan bidrage med noget nyt til 

byen. 

Barrit er en levende og spændende landsby og ikke mindst, et godt og trygt 

sted at vokse op.  

 

Peter Kanstrup 
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Referat af 

Generalforsamling i 

Barrit Kultur- & Idrætscenter 

mandag den 14. juni 2021 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent: 

Jens Erik Iversen valgt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

3. Bestyrelsens beretning 

2020 var præget af corona og diverse nedlukninger. Mens idræt var lukket 

ned har en lille gruppe frivillige haft travlt med at renovere kælderen i 

Byens Hus, så huset nu fremstår som gennemrenoveret. TUSIND TAK FOR 

INDSATSEN TIL DE FRIVILLIGE. Vi ser frem til at kunne invitere alle 

frivillige til at fejre indvielsen. 

 

Trods corona har vi haft en omsætning over 2019 niveau grundet 

Hedensted Kommunes håndtering af situationen, især har vi nydt godt af at 

vi har modtaget et fast ”Åben hal” tilskud i efteråret 2020. 

 

Beretning blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af regnskab 

Omsætningen er godt 1,4 mio hvilket er lidt mere end i 2019. 

Økonomien i 2020 har været rigtig sund hvilket giver mulighed for 

yderligere at afsætte midler til bygningsvedligehold. 

Årets resultat efter betaling af renter ender på 29.500. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

5. Fremlæggelse af budget 

Vi forventer et højere aktivitetsniveau, herunder håber vi på at vi får gang i 

Barrit Legeunivers hvor vi fremadrettet kommer til at få tilskud efter 

aktivitet, hvor kameraer registrerer antal personer i hallen og/eller 

legeuniverset og yder tilskud når der er 4 personer pr. time. 
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NB! Kamera registrerer udelukkende aktivitet, personer vil ikke kunne blive 

genkendt på de billeder der bliver taget. 

 

Budget for 2021 blev godkendt 

 

6. Behandling af forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg fra bestyrelsen 

Peder Langager 

Bo Lemming 

Majken Schousboe 

Peter Overgård 

Alle ønsker genvalg 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Peter Langager 

Bo Lemming 

Majken Schousboe 

Anja Hoyos 

 

 

8. Valg af suppleanter 

 

Tina Kammer blev valgt til ny suppleant 

Arietta Abrahamsen er fortsat suppleant valgt på sidste generalforsamling 

for 2 år 

 

9. Eventuelt 

 

Forslag til vedtægtsændringer til generalforsamling 2022:  

- En ændring således at fuldmagter ikke kan anvendes i forbindelse med 

afstemning på generalforsamlingen 

- En ændring således at suppleanter vælges for 1 år 

- En tilføjelse således at centrets ansatte ikke kan vælges til bestyrelsen 

hverken som ordinære medlemmer eller som suppleanter 

-  

 

Referent: Renata Carlsen 
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

 

Sudoku 
 

 C D  G K J I H F H 

Å U O S E L U R Ø 

I L V M N G O N L 

E Å T L Æ K E A N 

P V H J Y S U I B 

U T L N I B N M P 

I A I S T Æ A R X 

N T A I N M N E M 

G U T E O G 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 Ostehullet, blandt alle der indsendt 

det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i næste nummer. 

  

mailto:bvnyt@bvnyt.dk
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Nyt fra BKI 
 

I juni tillod Corona situationen endeligt, at der kunne holdes generalfor-

samling i BKI. Referatet af generalforsamlingen kan ses andetsteds i dette blad. 
 

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse holdt et møde, hvor 

bestyrelsen bl.a. konstituerede sig med undertegnede som formand. Henry 

Simonsen blev valgt som næstformand og kasserer og Tina Egelund blev valgt 

som sekretær. 
 

Bestyrelsen vil tage fat i en række opgaver, bl.a. er de foreninger, som er 

brugere af BKI inviteret til et dialogmøde i slutningen af august. På mødet 

ønsker BKI bestyrelsen at drøfte brugernes forventninger til BKI samt drøfte, 

hvordan de pågældende foreninger kan og vil medvirke til at skabe aktivitet i 

BKI. 
 

En anden opgave vil være en revision af BKI’s vedtægter, generalforsam-

lingen afdækkede et behov for en sådan revision. Etablering af padelbanen er 

også en opgave, der har bestyrelsens bevågenhed. Padelbanen forventes, som 

omtalt i bladet her, meget snart at stå færdig. 
 

Sidst men ikke mindst skal der planlægges en fest til at indvielse af Byens Hus 

og til at hylde de frivillige ildsjæle, der har lagt et kæmpearbejde i den 

gennemgribende renovering af byens Hus med et meget, meget flot resultat. 

Stort TAK til alle der har medvirket fra hele byen! 
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Hvad BKIs drift angår kan siges, at Helle Potempa så småt er ved at gen-

optage arbejdet efter en længerevarende sygemelding.  

 

I forbindelse med Helles sygemelding er Kira Karlsen blevet ansat som 

centerledervikar på 20 timer/uge. Kira har været tilknyttet Rårup Hallen og har 

derfor en del erfaring med området, hvilket kommer BKI til gavn. Det vil være 

Kira, man kommer til at tale med, når man ringer til BKI. Hun står overvejende 

for lokalebooking og for tilsyn med Legeuniverset. 

 

Ansættelsen af Kira har bl.a. gjort det muligt at holde Legeuniverset åbent i 

skolernes sommerferie, forhåbentlig til glæde for børn og unge i området. 

 

Legeuniverset vil være åbent også når skolerne starter i næste uge. Se åb-

ningstider på BKIs hjemmeside og Facebook. Og fra 1. september kan vi 

forhåbentlig slå dørene op for alle indendørs aktiviteter. 

 

På vegne af BKI Bestyrelsen 

 

Renata Carlsen 

 

 



34 

 

 

 

  



35 

 

 

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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