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NYT I BLADET: Kirkesiderne placeres for fremtiden i  midten af bladet, 
således at siderne kan tages ud og gemmes. 
 
* Forside billedet er Barrit Kirke. 
* Byfest  
* Reception for ny centerleder 
* Udviklingsnyt, - samt meget, meget mere…… 
______________________________________________________________ 
 
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 best. 
medlemmerne. 
 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 22. Sep. 2008 
 
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 75 69 16 09 
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61 
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1 tlf. 75 69 14 18 
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 tlf. 75 69 17 00 
  
*************************************************** ************ 
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 8 gange årligt i månederne, juni, august, 
oktober, november, december, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag 
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted sogne. 
Deadline for de næste numre: Bladet udkommer: 
22.09.2008 Uge 41 
27.10.2008 Uge 46 
24.11.2008 
26.01.2009 
23.02.2009 
23.03.2009 
25.05.2009 

Uge 50 
Uge 7 
Uge 11 
Uge 15 
Uge 24 

*************************************************** ***** 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3...........................................................ved Mikael Jacobsen 
 
Det Skæve tårn i Pisa... 
Sommerferien bragte store oplevelser: Den hvide sne på toppen af de svejtsiske 
alper, Como søens blå vand, Toscanas smukke bølgende landskaber, de små 
højtbeliggende klippelandsbyer på Elba og Domkirken i Pisa med det skæve tårn. 
Når vi vælger at tage på ferie langt væk fra hjemmet, er det for at  få nogle 
oplevelser og indtryk som er anderledes end de hjemlige. 
Men det er stadig vigtigt at kunne se "de store ting i det små". Så én af sommerens 
største oplevelser var at komme tilbage til Barrit, og gå en tur ned på engen bag 
kirken. Jeg håber rigtig mange vil bruge muligheden for en dejlig naturoplevelse 
lige uden for vores dør. Bygning af bålhytte og bro går i gang inden efteråret. 
 
Nu går vi over til Odense Pilsner...   
Det er slut med at nyde en kold Tuborg når der laves BV-Nyt... Vi har fået afslag på 
ansøgning til Tuborg Fondet om hjælp til pc-ère og software...    
 
Simpelthen for dårligt... 
Jeg må undre mig en smule over at Idrætsforeningens hjemmeside totalt mangler 
opdatering. Åbenbart er 2006 sidste år man kårede årets leder?! 
Var det ikke her man skulle læse en masse om byfesten? Indtil sidst i juli dette år 
var det byfesten anno 2007 der var omtalt!!! 
- Derimod kunne jeg læse om klubbens petanque baner...!!!  Det lød jo rigtig godt! 
Men hvordan er det at banerne ser ud? I adskillige år er der fra flere sider rykket for 
at få banerne gjort færdige. Var det kun idrætsforeningens penge der var anvendt, 
men både Borgerforening og Formandsforeningen har givet kontant støtte, - så 
skulle man ikke se at få smøget ærmerne op og få gjort banerne spilbare?     
 
Det centrale omdrejningspunkt...   
Med Jeanette Kristiansen som ny centerleder i BKI, må man håbe på at bestyrelsen 
og alle kunderne giver den nødvendige støtte til den nye leder. 
BKI skulle gerne være stedet hvor alle kundegrupper trives og der skabes nye 
aktiviteter. Hvis vi ikke trives i BKI har vi intet fælles omdrejningspunkt i byen. Så 
vi ser frem til en lang vintersæson med en masse kunder i cafeteriet og aktivitet i 
alle lokalerne. Så når indbydelsen til reception for Jeanette kommer, så er det 
vigtigt at hele byen dukker op og viser Deres opbakning. 
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 BYFEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
Så er der igen, igen byfest for Barrit og omegn i uge 35. 
 
I år har vi flere nyheder på programmet. Bl.a. starter vi festlighederne allerede 
torsdag den 28. August. Vi lægger ud med bankospil og revy. 
Vi har fået mange spændende præmier fra vores lokale sponsorer, så der er noget at 
spille om. Når det sidste nummer er råbt op, kan du læne dig tilbage i stolen og 
nyde den splinter nye revy, skrevet lige til byfesten. Så bliver det spændende at se, 
hvem der har gjort sig fortjent til at blive nævnt. 
 
Fredag den 29. august kan vi præsentere en verdensnyhed i Barrit. For første gang, 
direkte fra DM i ballonflyvning, vil en varmluftballon stige op fra fodboldbanerne 
ved festteltet. Så tag børnene med og mød op for og nyd 
synet. 
 
 

 
 
 
 
Lørdag den 30. August starter traditionen tro med optog fra Dagli’Brugsen og op 
gennem byen.  
Forældreforeningen og børnene arrangerer fælles optog sammen med Juelsminde 
Pigegarde.  
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Læs mere om optoget og hvordan du kan deltage. Se forældreforeningens indlæg på 
side 11. 
 
Vel ankommet til festpladsen er der gratis kaffe og rundstykker, som vi plejer. 
 
Og som noget helt nyt, har forældreforeningen gjort det muligt for alle børn i Barrit 
og omegn at komme i teater. 
 
Hatteteater er en anderledes form for teater, hvor børn fra publikum kommer op 
på scenen og vælger en hat. Den voksne historiefortæller improviserer så en historie 
frem med udgangspunkt i børnenes rollevalg. Hverken historiefortælleren, 
publikum eller børnene ved derfor på forhånd, hvilken historie der skal spilles. 
 

 
 
Hatteteateret kommer direkte fra Århus Festuge til Barrit.  
Hvis Århus kan, så kan vi også! 
 
 
Resten af lørdag bliver med masser af muligheder for aktiviteter og underholdning, 
se nærmere i programmet. 
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Kulminationen på byfesten sker lørdag aften med et fyldt festtelt. 
I år leveres maden af Hyrup Kro og det lokale band The Bacon’s spiller op til dans. 
Men inden du skal ud og svinger træbenet, så skal du have rørt lattermusklerne, når 
vores lokale revy løber over de skrå brædder. 
 
Du kan nå at sikre dig en plads i teltet med spisning, revy og dans. Du skal bare 
tilmelde dig på 7569 1783 eller byfest@barritgif.dk. Prisen er 195,- for hele 
arrangementet. 
 
Du kan se hele programmet her: 
 
Torsdag   28. August 208 
18:30 
 
20:30 

Bankospil i teltet, teltet åbnes kl. 18:00 
Amerikansk lotteri i pausen 
Revy med lokale kunstnere,  pris 30 kr. 
Der kan købes kaffe/te og brød samt øl og vand 

Fredag   29. August 2008 
17:00 – 19:00 
 
 
 
19:00 – 20:00 
 
 
Ca. 20:00 
Kom i god tid 

Ungdomsturnering i fodbold 
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold til en 
turnering 
 
Tovtrækning, information og tilmelding på 
75691010/41299247 
 
Ballonopstigning 
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 
 
Radiobiler,  ATV’erne, Hoppeborg, Fald i vandet maskine 

20:00 – 23:00 Sodavandsdiskotek for de unge. Og for de voksne er der en 
plads i teltet, hvor de kan hygge sig, mens de venter på 
børnene.  



 7 

 

Lørdag   30. August 2008 
09:30 Juelsminde Pigegarde starter ved Dagli’ Brugsen og går 

op gennem Barrit med fuld musik. 
Forældreforeningen arrangerer optog, der følger efter 
pigegarden. 

10:00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet. 
10:00 – 12:00 Lokalarkivet er åbent for interesserede 
10:00 – 16:00 Bagagerumssalg 

Radiobiler 
 ATV’erne 
Hoppeborg 
Fald i vandet maskine 
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 
Jagtforeningen og Vin med Smag kommer med 
smagsprøver 
Motorcykel entusiasterne fra Barrit kommer og viser 
deres maskiner 

10:00 – 13:00 Børnekræmmermarked 
11:00 Hatteteateret underholder for børnene 
11:00 – 13:00 Bymesterskab i fodbold 
14:00 – 15:45 Barrit GIF serie 5 spiller kamp mod Hedensted 
18:00 – 02:00 Teltet åbner for aftenens festligheder. 

18:30  Spisning. Hyrup Kro står for menuen: 
Indbagt svinemørbrad 
Farseret ribbenssteg 
Glaseret skinke 
Små smørstegte kartofler 
Grøn salat, paste salat, kartoffelsalat, bønnesalat 
Champignon a’la creme 
Hjemmebagt brød med kryddersmør 
 
20:00  Revy 
21:00 Bacon’s spiller op til dans. 
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Følgende sponsorer har hjulpet Barrit og omegns Byfest med økonomisk støtte til 
arrangementet. De er med til at sikre, at du kan få alle tiders oplevelse. 
 
Det du kan gøre til gengæld, er at tænke på dem, næste gang du har noget, de kan 
hjælpe dig med! 
 
Barrit Murerforretning 
Barrit Autocenter 
Barrit Autoopretning 
Anders Pedersen Maskinfabrik 
Juelsminde VVS og BLIK ApS 
Sydbank 
Stenhøj 
Mobilbyg ApS 
HK Olie (sponsorerer ballonopstigningen) 
Barrit Industrilakering 
Unitek 
Barrit Mejeri 
Skovs Snedkeri v/Erik Skov 
Haco A/S 
Vin Med Smag 
Pibemager John Quist 
Den-Ekstra-Haand.dk 
Lis Kærgaard 
Hornsyld Industrilakering 
Eslund Husreparation 
Den Jyske Sparekasse 
Profiber (sponsorerer hoppeborg) 
Dagli’Brugsen, Barrit 
BKI 
Hornsyld El & Barrit El  
Pizza Mike 
AT Biler 
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Barrit og omegns Byfest 2008.  
 
Igen i år vil Forældreforeningen i Barrit være med til at gøre Byfesten til en festlig 
oplevelse for så mange som muligt i Barrit. Derfor står Forældreforeningen bag 
nogle af de mange aktiviteter: 
 
Lørdag d. 30. august kl. 9.30 ved Dagli`Brugsen er der optog 
Sammen med Juelsminde pigegarde opfordres alle børnefamilier og alle, der i 
øvrigt har lyst, til at deltage i et optog med mottoet ”kom med byens flotteste vogn” 
Og vogn skal forstås i meget bred forstand, man definerer selv hvad en ”vogn” er. 
Deltagere og publikum kårer efterfølgende den flotteste ”vogn” 
Deltagelse koster 10 kr. pr vogn og tilmelding sker senest d. 27. august i Tjørnebo 
eller i Brugsen 
 
Lørdag d. 30. august er der Hatteteater for alle børn. Det foregår kl. 11.00 i 
teltet på festpladsen. 
Marianne Sørensen fra børneteatret Børnekulissen i Århus improviserer historier. 
Det sker på baggrund af børnenes ideer og børnene spiller selv rollerne i 
forestillingen. 
Forældreforeningen har fået midler fra Hedensted kommunes ”minipulje” til 
landdistriktsudvikling Derfor har det været muligt at engagere Børnekulissen. 
Forestillingen er for alle børn og der er gratis adgang. 
 
Lørdag d. 30. august kl. 10-13 på festpladsen er der børneloppemarked 
Her kan alle byens børn gøre en god handel, komme af med noget af det man ikke 
gider at lege med mere eller gøre et nyt fund. 
Festudvalget er behjælpelig med at sætte borde op, så man skal bare møde op med 
det man vil sælge. 
Loppemarkedet er for alle børn og man kan tilmelde sig på skolen i Tjørnebo eller 
til: Renata Carlsen tlf.: 75 69 14 41 eller mail renata@mail.dk Tilmelding skal ske 
senest d. 28. august 
 
På vegne af Forældreforeningen i Barrit 
Renata Carlsen 
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Barrit-Vrigsted Lokalarkiv inviterer til historisk byvandring i Staksrode 
 
Den 6. september kl. 13 vil nogle barnefødte Staksrodeborgere lede en tur, der tager 
deltagerne tilbage til tiden mellem 1930 og 1950. De vil fortælle om steder, 
personer og øvrige lokale forhold i perioden. 
 
Vi mødes ud for Staksrodevej 7 og vil så gå gennem byen til den sydlige udkant. 
Derefter går vi tilbage til Staksrodevej 17, hvor vi har fået lavet en aftale om at låne 
et lokale. Her kan man nyde en kop kaffe, høre lidt om samspillet mellem byen og 
skoven og udveksle erindringer med andre deltagere i byvandringen. 
 
Samme sted vil vi fra lokalarkivets side have lavet en mindre udstilling om området 
i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis nogen ligger inde med billeder, optegnelser eller andet relevant materiale om 
mennesker og ejendomme i området, vil vi meget gerne låne det til kopiering – 
også efter byvandringen.  
 
Henvendelse Karsten Bjerreskov, mobil 22 99 55 97. 
 
 
 
 
 

 
Folk ved Staksrode Brugsforening. Hvem er de? Hvorfor er de der? 
Og hvornår var det? 
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Revy i Barrit 
 
I Danmark er der tradition for at spille revy, og den tradition er næsten lige så 
gammel som Metusalem. Nu rammes også Barrit af fænomenet i forbindelse med årets byfest. 
 Hvert eneste år strømmer folk fra by og land til revyerne for helt frivilligt at blive gjort 
grundigt til grin af professionelle skuespillere eller dygtige amatører. Ja, de betaler endda dyrt 
for at blive "hængt ud" eller endnu bedre, at se andre blive "hængt ud" Og hvorfor nu det? Hvad 
er det, der får ellers helt almindelige og fornuftige mennesker til at opføre sig så fjollet? 
Jo, naturligvis håber man jo på at blive godt underholdt. Der er sikkert én eller måske endda 
flere, der kan synge eller skabe sig tosset. Er man særlig heldig, så er der måske endda nogle 
kønne piger at kigge på, hvis man hører til den slags, der finder fornøjelse i det. Endelig kan det 
jo være, at der bliver sagt ikke bare sjove ting fra scenen, men også vovede ting om de kendte 
og alle de andre kvajehoveder, og det er jo altid godt på en ellers kedelig aften foran fjerneren. 
Er revy da kun skæg og ballade, eller stikker der noget andet under? 
Svaret er enkelt: Revy er også skæg og ballade, men der er altså også en god del alvor bag - på 
den skægge måde, forstås. Vi mennesker opfører os jo ikke altid særligt klogt. Ja, vi gør faktisk 
tit direkte tåbelige ting mod hinanden og mod os selv. Måske fordi vi er lidt dumme og ikke ved 
bedre, eller måske fordi vi udmærket ved, hvad vi gør, men bare ikke er helt så pæne 
mennesker. Og så skader det vel ikke at få det at vide. Det er dog de færreste, der synes, det er 
sjovt at få slynget i ansigtet: "Du er dum! Det, du gør, er ikke bare dumt og fjollet, det er 
utilladeligt dumt og fjollet! Det kan da sagtens være, at det vedkommende siger eller gør, er 
dumt og fjollet, men det er nok ikke lige måden at fortælle det på. Pakker man derimod tingene 
en smule ind, og laver man i stedet lidt sjov om sagen, så accepteres de kedelige 
kendsgerninger meget lettere. I Barrit Revyen vil vi gerne lave sjov med borgermusikken. Vi 
vil gerne udnytte vores tale - og ytringsfrihed på det grummeste og fortælle skatte-ministeren, at 
han er en "træls fyr," der bare vil snuppe vore dyrt tjente skillinger. Vi vil gerne fortælle, at 
Helle - ja, Helle, I ved nok - er både køn og dejlig, men at hendes plan om at rydde Anders af 
pinden, nok ikke er god nok - eller er den? Vi vil gerne.. Og ja, så synes vi også, at vi skal være 
gode og rare ved hinanden også ved dem, "der har en helt forkert farve, lugter af hvidløg og 
yngler som rotter!" (Citat slut) Vi vil i det hele taget gerne - sådan i al venskabelighed og på en 
sjov og hyggelig måde smøre lidt Nutella ud over alle de bitre piller. - Så bliver de meget lettere 
at sluge! 
Udover alle de ubarmhjertige "piller" byder Barrit Revyen naturligvis på fest og farver, finurlig 
sang og smukke piger - og er du bare en lille smule heldig, så kan 
det jo være, at din nabo bliver gjort grundigt til grin - Og det er jo slet ikke så ringe endda! 
 
Velkommen til Barrit Revyen 
"Ska' vi ta' og gi' grinet en chance" 
Torsdag den 28. august 
Lørdag den 30. august 
Karl Erik Nielsen 
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Udviklingsnyt 
 
Mandag den 9. juni 2008 var vi en gruppe fra Barrit, der deltog i dialogmøde om 
udviklingsarbejde i landsbyerne i Hedensted kommune. Fra Barrit var vi repræsentanter fra 
Lokalrådet, BKI, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Skole. Ud over os deltog repræsentanter for 
lokalrådene i Glud/Snaptun/Hjarnø, Hjortsvang/Aale og Korning – alle landsbyer, der på 
baggrund af en ansøgning har fået tildelt midler til at gå i gang med et lokaludviklingsprojekt. 
Barrits projekt er tidligere omtalt i BV Nyt. 
 

Barrit tiltrækker sig i den forbindelse særlig opmærksomhed fra både politikere og 
embedsmænd, fordi vores projekt omfatter såvel institutioner (skole, børnehave, evt. dagpleje) 
som frivillige foreninger – og ikke er begrænset til lokalrådet.  
 

På mødet redegjorde formand for temaudvalget, Erik Winther, for den videre proces. En åben 
proces, hvor alle borgere vil blive inddraget.  
 

I første omgang skal lokaludviklingsprojekterne i udbud. Temaudvalget har valgt nogle 
konsulentfirmaer ud, der skal give deres bud på, hvordan de vil gennemføre processen sammen 
med os. Barrit og Korning bliver udbudt samlet ud fra en økonomisk ramme på 200.000 kr. 
Udbudsmaterialet kan ses på kommunens hjemmeside 
http://www.hedensted.dk/page29156.aspx.  
 

Når konsulentfirmaernes bud ligger klar 15. august, vil vi i både Barrit og Korning se på 
forslagene og tage stilling til, hvilket firma vi kunne tænke os, skal være med i det videre 
forløb. I Barrit er det alle implicerede, der bliver hørt. Vores indstilling skal være temaudvalget 
i hænde senest den 29. august, og den 8. september vil det blive offentliggjort, hvem der er 
valgt.  
 

Den egentlig proces forventes for Barrits vedkommende at gå i gang fra oktober og forløbe til 
ca. 1. februar 2009.  
 

Fra kommunens side er udpeget nogle personer, der skal være behjælpelige i processen. 
Tovholder er planlægger Lindly Tanvig. Landdistriktskoordinator Susanne Ernst og planlægger 
Helle Kallesøe står for det indholdsmæssige, der handler om, hvad der kan lade sig gøre, også 
indenfor en juridisk ramme. Kommunen vil være behjælpelig med trykning af materiale, der 
skal ud til offentliggørelse, samt med at finde lokaler til borgermøder undervejs i processen.  
 

Fra kommunens side er der store forventninger til arbejdet ude i landsbysamfundene. 
Ansøgningerne om støtte til udviklingsarbejde har givet den nye kommune en enestående 
mulighed for at få et større kendskab til den samlede kommune og er derved med til at sikre, at 
Hedensted Kommune ikke er en kommune med en masse ”huller”.  
 

Kommunens arbejde med lokal udvikling har allerede fået en masse pressebevågenhed, og den 
måde at gribe sammenlægningen an på har fået megen anerkendelse. Den store 
pressebevågenhed vil formentlig ikke blive mindre, efterhånden som projekterne sættes i gang.    
 

Souschef Helle Eglin og medlem af forældrebestyrelsen Anne Lund, Børnehaven Tjørnebo. 
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Forargelig bortskaffelse! 
 

Ang. affald i Hedensted kommune og sidst i det lille samfund Barrit. 
 
Vi ved ikke hvor mange på Barrit Langgade der har en ny Citroen, men hænge en 
ud så flere kan føle sig skyldig uden grund, synes vi ikke om. 
Det undre os at en smule røg fra en plastik pose, næsten kunne slå benene væk 
under så stærk en mand som Mikael, når man tænker på, han kan gå den farlige vej 
i mørke hen til skolens container med sit affald, fordi han ikke selv vil betale. Tænk 
på faren Mikael ujævnheder, fortovskanter, biler der holder parkeret, forhøjning 
over rundkørsel, hvad kunne der ikke ske ved sådan en bortskaffelse? 
 
Forunderlig verden og skraldeordning. 
Men det gør da Barrit Vrigsted Nyt mere spændene med en lille krimi. 
 

Dora og Børge, Barrit Langgade 71. 
 

 
Udhængte Citroen ejere... 
Svar til Dora og Børge Andersen. 
 

Det var ikke ligefrem meningen at Citroen ejere på Barrit Langgade skulle føle sig 
skyldige uden grund. Heldigvis er der ingen andre, af de adskillige ejere af dette 
udmærkede franske bilmærke, der har givet udtryk for at de har følt sig hængt 
uskyldigt ud. Jeg kunne jo også bare have bragt navn og billede af vedkommende. – 
Og jeg ved godt at angiveri til både Politi og Toldvæsen er ved at blive moderne. 
Men denne tendens er vel ikke så behagelig?! 
Nu var der mere end en smule røg fra en enkelt plasticpose, - hvad man tydeligt 
have kunnet se hvis billedet var blevet bragt i bladet. - Det var jo heller ikke selve 
røgen der slog benene væk under mig. Det var tankeløsheden - og den manglende 
respekt for naturen og vores åndehul på Teglværkspladsen. 
Nu har jeg aldrig betragtet vejen til skolen som farlig. For det første har jeg ikke så 
langt - og Gadelysforeningen har sørget for at der er vellysende gadelamper på 
gader og stræder.  
For nu lige at berolige Barrit Skole, er det kun sket et par enkelte gange at der er 
"røget" en plasticpose i containeren. Og det vil ikke ske igen. 
 
Mikael Jacobsen  
 



 14 

 

GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Døbefonden i Barrit Kirke 
 

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

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Elvin Kristiansen 
Vangevej 11, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1586 
Kirkesanger: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205  
Kirkeværge: 
Jytte Hansen 
Kirkebro 9, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1355 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Bodil Østergaard-Hansen 
Skulsballevej 13, 7140 Stouby 
Tlf.: 7569 1147 
Kirkesanger: 
Laurits Madsen 
Vejlevej 80, 7140 Stouby 
Tlf.: 7589 7264 
Organist: 
Bodil Middelbo 
Bystedparken 64, 7080 Børkop  
Tlf.: 7592 6205 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 7568 7215 
Graver: 
Frode Smidstrup 
Torve 4, Juelsminde  
Tlf.: 7569 4401 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 
Man skal blot ringe til Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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Gudstjenesteliste september og oktober 

 
 
Søndag den 7. september  Søndag den 14. september  
16. søndag efter trinitatis  17. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: 09.00   Vrigsted: Ingen 
Barrit:10.30: Indskrivningsgudstjeneste Barrit: 10.30 
    
   

Søndag den 21. september  Søndag den 28. september 
18. søndag efter trinitatis  19. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: 10.30: Høstgudstjeneste m.  Vrigsted: Ingen 

kirkekaffe  Barrit: 10.30: Høstgudstjeneste m. 
Barrit: Ingen     kirkekaffe 
  
 

Søndag den 5. oktober  Søndag den 12. oktober 
20. søndag efter trinitatis  21. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: 09.00   Vrigsted: Ingen 
Barrit: 10.30   Barrit: 09.00: Poul Erik Sørensen 
 
Søndag den 19. oktober   
21. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: 09.00: Fin Rasmussen Petersen 
Barrit: Ingen 
 
 
Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 11. oktober til og med søndag den 19. 
oktober. Embedet varetages i denne periode af Fin Rasmussen Petersen, 
telefonnummer 7589 5397. 
 

 
Minikonfirmander – første gang den 27. august 
Vi vil gerne indbyde alle børn i 3. klasse til at være minikonfirmander. Hver 
onsdag klokken 12.30 henter Tove børnene ved Barrit Skole og går sammen med 
dem til kirken, hvor vi vil synge sammen med Bodil, som spiller på orgelet, høre 
historier fra Bibelen, tegne, opleve kirken, spise boller og drikke saftevand og have 
det hyggeligt sammen.  
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Klokken 14 følger Tove børnene tilbage til skolen. Tilmelding til Rikke Mai på 
7569 1029 eller rm@km.dk. 
 

 
 
 

 
Indskrivningsgudstjeneste 
Konfirmandundervisningen begynder tirsdag den 9. september klokken 8.15 i 
konfirmandstuen i præstegården. Søndag den 7. september inviteres alle 
konfirmander og deres familie til gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 10.30. 
Efterfølgende er der indskrivning i konfirmandstuen. Husk kopi af dåbsattest. Jeg 
glæder mig til at møde alle de nye konfirmander. 

 
 
 

Tirsdag den 7. oktober klokken 17.00: Gud og spaghetti i Barrit Kirke 
 
 

 
 

 
Alle børn i Barrit og Vrigsted sogne inviteres til børnegudstjeneste i Barrit Kirke 
den 7. oktober klokken 17.00 sammen med deres forældre og bedsteforældre. 
Gudstjenesten varer ca. 25 minutter og bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs 
sammen. Søskende der er for store til børnegudstjeneste og forældre der kommer 
sent hjem fra arbejde er meget velkomne til at komme og spise med, så hele 
familien kan spise sammen. Senest klokken 19.00 er vi færdige så alle kan nå hjem 
i seng. 
Vi håber at se mange børn, forældre og bedsteforældre. Tilmelding enten til Dora 
Damgaard 7569 1423 eller Rikke Mai 7569 1029 eller rm@km.dk.  
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Sangaften i konfirmandstuen torsdag den 11. september  
2008 er udnævnt til sangens år. Det vil vi i Haderslev Stift gerne markere med 
”Salmesangens Søndag” (søndag den 9. november) hvor det er salmesangen der er i 
fokus. Alle menigheder, der deltager synger, ”Dybt hælder året i sin gang” og 
”Flammerne er mange” denne søndag. I anledning af sangens år og Salmesangens 
Søndag vil vi gerne invitere alle der har lyst til en sangaften i konfirmandstuen, 
torsdag den 11. september klokken 19.00, hvor vi vil synge forskelligt fra 
salmebogen og højskolesangbogen. Undervejs drikker vi kaffe. 
Alle er meget velkomne. 

 
 

Sogneudflugt den 28.august 
Sæt kryds i kalenderen den 28. august hvor menighedsrådene inviterer på 
sogneudflugt. Nærmere information følger i dagblade og på opslag. 
 
 
 
Menighedsrådsvalget i Vrigsted Sogn. 

  
Menighedsråd vælges for 4-årige perioder; d.v.s. at de, der vælges ind sidder i 
perioden 2008-2012. 

Vrigsted Menighedsråd består af 5 valgte medlemmer og præsten. Antallet af valgte 
medlemmer bestemmes af sognets størrelse. 

Det nyvalgte menighedsråd træder i funktion ved kirkeårets begyndelse, første 
søndag i advent. 

Hvad arbejdet i menighedsrådet går ud på, kan du få et indblik i ved at møde op til 
orienteringsmødet, der afholdes i Vrigstedhus tirsdag d. 9 september kl. 19.30. 

I forbindelse med orienteringsmødet afholdes der opstillingsmøde, hvor 
menighedsrådet er vært ved et let traktement. 

  
 
Menighedsrådet. 
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Er kirken bare for sjov? 
Dit valg - menighedsrådsvalg. 
 
Barrit og Vrigsted er to sogne, og der skal afholdes valg til menighedsrådet begge 
steder. Datoen for valget er 11. november 2008. 
 
Det er muligt at stille op til menighedsrådsvalget i dit eget sogn, hvis du er fyldt 18 
år og er medlem af folkekirken. 
 
Yderligere oplysning om valget og blanketter til kandidatliste kan du få ved 
henvendelse til formanden for valgbestyrelsen i dit sogn. 
 
Menighedsrådene i både Barrit og Vrigsted sogne holder et orienteringsmøde, hvor 
du kan komme og høre hvad arbejdet i menighedsrådet går ud på, og hvad 
proceduren er omkring valget. 
 
Samme aften umiddelbart efter orienteringsmødet, vil der i begge sogne blive 
afholdt opstillingsmøde med henblik på at lave en kandidatliste til valget. 
Så har du måske lyst til menighedsrådsarbejde, kender du nogen, eller er du bare 
nysgerrig så mød op. 
 
Orienteringsmøde og opstillingsmøde: 
 

For Vrigsted sogn: Vrigstedhus, Stevnsvej 15, Vrigsted, 7140 Stouby 
                               Tirsdag, den 09.09. kl. 19.30 
 
For Barrit sogn:     BKI Centret, Kirkebro, 7150 Barrit 
                               Tirsdag, den 09.09. kl.19.00 
  
Formand for valgbestyrelsen: 
                               Vrigsted: Kirsten Weile, Overvej 12, 7140 Stouby  

                                                                     Tlf. 7568 8090           
      

                              Barrit: Dora Damgaard, Skerrildgaardvej 9, 7150 Barrit 
                                                                                                 Tlf. 7569 1423 
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Reception  
 
I anledning af, at jeg er ny centerleder pr 1-8/2008 i Barrit Kultur- og Idrætscenter, 
vil det glæde mig at se "gamle" samt "nye" brugere, forretningsforbindelser, venner 
og bekendte.  
 
BKI´s mødelokale fredag den 19/09 kl. 14-17. Indgang Barrithus.  
Der vil blive serveret et let traktement + øl og vand. 
 
Glæder mig til at se Jer alle sammen. 
 
Med venlig hilsen  
Jeannette Kristiansen 
 
 

Efterårs foredrag. 
 

Barrit og Vrigsted Menighedsråd inviterer til foredrag i BKI-Centret Barrithus  
tirsdag den 30 september kl. 19.30. Aftenens gæst er Teolog Thomas Uhre Fenger. 
Han vil ud fra sin bog Flakkerliv fortælle om en række personlige nedslag i sit liv. 
Store og små begivenheder og hændelser, der tilsammen giver en nærværende 
skildring af en omskiftelig og indholdsrig tilværelse. Thomas U. Fengers liv og 
gerning har i de mellemliggende år bragt ham til forskellige steder her i landet bl.a. 
på Endelave og til fjerne himmelstrøg som sømandspræst. 
 
Der er gratis adgang og alle er velkommen 
 
 

Høstgudstjeneste 28.09.2008 Barrit Kirke 
 
Traditionen tro pyntes kirke til høstgudstjeneste og til 
denne tradition mangler jeg nogle M/K, til at gøre kirken festlig. Vi mødes i kirken 
kl. 08.00. Meld jer til Dora Damgaard tlf.: 75 69 14 23 helst en lille uge før, så jeg 
ved hvor mange vi kan blive, det er en rigtig hyggelig sensommer morgenstund. 
 
Venlig hilsen 
Barrit menighedsråd 
Dora Damgaard 
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Gymnastiksæsonen 2008-2009 
I Barrit Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Så er gymnastikudvalget med såvel nye som ”gamle” instruktører klar til at byde børn og 
voksne på en spændende ny sæson med masser af sjov, fornøjelig og god motion for både 
store og små. 
Vi starter ud i uge 36, mandag den 1-9-08 med nedenstående program. 
Vel mødt til alle. 
 
MINIMOYSER.  
Mandag kl. 17-18 i gymnastiksalen.   Instruktører : Jonas, Amanda, Helle D, Inge. 
 
Velkommen til et nyt og aktivt børnegymnastik år. Vi vil i år tilbyde masser af musik 
lege, flere spring øvelser og masser af redskabsbaner. 
Vi har været så heldige at få to hjælpeinstruktører. Jonas og Amanda. 
Vel mødt. 
Helle Dahm 75691128 
Inge Krog Pedersen 75691010 
 
FORÆLDRE/BARN.  
Tirsdag kl. 16-17 i gymnastiksalen.  Instruktør : Helle J 
 
Få en fritime sammen med dit barn.  
Vi løber, leger, og bruger gymnastikredskaber.  
Alt foregår til sjov musik for børn.  
Kom og vær sammen med andre børn og voksne, der har det sjovt.  
Vi glæder os til at se jer.  
 
ROPE SKIPPING VOKSNE 
Tirsdag kl 17-18.   Instruktør : Tove 
 
Kom og få pulsen op ved at hoppe i sjippetove.  
Vi hopper bl.a. i almindelige sjippetove, i single  
tove, i forskellige længder tove og i double dutch. 
Vi øver til opvisning fra 1. februar. Du skal møde op i gode sko. 
Du skal også købe dit eget sjippetov den første gang. Det koster 30 kr. 
Vel mødt til en hoppende sæson. 
 
PILATES  
Tirsdag kl 17-18 i hallen.  Instruktør : Lene 
Opstart i uge 43. Se nærmere i Barrit/Vrigsted Nyt i septembernummeret. 
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SPRING MIX I, 0.-1.Klasse 
Onsdag kl 16.30-17.30 i hallen.     Instruktører : Karen, Niels, Helle P, Linda. 
 
 

En sport for alle, der har lyst til at få hovedet nedad og lette fra jorden... 
Børnene skal ikke være gode til vejrmøller eller andre krumspring men det er vigtigt at 
de har lyst til at bruge kroppen på en ny og spændende måde. 
Vi vil arbejder med grundlæggende spring, hvor børnene  får mulighed for at møde 
udfordringer med udgangspunkt i deres egne forudsætninger. Vi har i år fået en ny blød 
madras, der kan være med til at give børnene den nødvendige tryghed for at de udfordre 
sig selv. Udover spring og leg på måtte, airtrack, trampolin og redskab arbejder vi med 
grundlæggende øvelser, der udvikler kropsbevidstheden og kropsbeherskelsen.  
Vi glæder os til at se alle der vil være med til at gi´ den gas. 
 

SPRING MIX II, 2.-3. Klasse 
Onsdag kl. 17.30-18.30 i hallen. 
Instruktører: Anne Sofie, Susanne, Gunni, Rúni, Maibritt 
 

Har du gået til gymnastik før, eller har du bare lyst til at prøve noget nyt så er du 
velkommen til Spring Mix II. Vi skal have nogle sjove timer sammen, hvor vi bevæger 
både på gulvet og i luften. Vi skal lære nogle grundlæggende spring, og udfordre os selv. 
Vi har nemlig fået en ny madras, så man ikke slår sig, når man lander efter spring. 
Airtrack, måtter, trampolin og meget andet står på programmet. Vi skal også lære og 
bevæge os til musik, og bare have fart på. 
Vi glæder os til at se jer til en god omgang leg og spring. 
Holdet deltager i DGI´s opvisning på Flemming Efterskole og selvfølgelig i Barrit til 
foråret, for vi vil rigtig ud og vise hvad vi har lært. 
 
☺ Hej alle sammen ☺ 
Vi er to piger fra Barrit spring mix 2, der gerne vil fortælle jer noget om vores år på 
springholdet her i Barrit. 
Vi har gået til spring sammen med mange andre her fra Barrit Skole og nogle fra en 
anden skole. 
Vi havde 3 søde lærere i år til spring. De hedder Linda Overgaard, Cecilia Overgaard og 
Runi Davidsen  
Vi lærte meget forskelligt f.eks. ruller, saltoer, kraftspring, overslag, araberspring m.m. 
Vi lavede også rytme til vores opvisning. 
Vi har været til 3 opvisninger; vi var i Fredericia, på Flemming efterskole og her i Barrit. 
Det var kun vores hold fra Barrit, der var til opvisning i Fredericia, da det var springtime. 
Til opvisning her i Barrit og på Flemming efterskole, gik det ikke lige så godt som i 
Fredericia, for vi havde lavet en ny serie til Barrit og på Flemming Efterskole. 
I Fredericia måtte vi kun bruge 4 minutter, i Barrit og på Flemming måtte vi bruge 10 
minutter. 
Hilsen Ida og Jessica fra Barrit Skole 
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SPRING MIX III, 4.Klasse og op. 
Onsdag kl. 18.30-20 i hallen.  Instruktører : Cecilia, Linda, Rúni 
 
Hej piger og drenge, nye som ”gamle” gymnaster. Vi vil arbejde med grundspring og der 
udfra videre udvikle jeres spring teknikker og færdigheder. Håndstand, vejrmøller, 
araberspring, flikflak, kraftspring, m.m. Vi skal arbejde med trampolinen, overslag og 
saldo, måske får du mod på at kaste dig ud i skruer, da vi har fået en ekstra blød 
springmåtte, så du ikke slår dig ved landinger. Vi vil også arbejde med 
springmodtagning, så I selv kan tage imod hinanden, når I springer.  
Desuden skal vi udvikle vores rytmiske sans, og lave nogle små serier til musik. 
Til foråret deltager vi i nogle opvisninger, som I hører nærmere om. 
Vi glæder os til at se jer til en ny og springende sæson. 
 
 
MOTIONSHERRER.  
Onsdag kl. 20-21 i gymnastiksalen.      Instruktør : Rúni 
 
SÅ DRENGE. Nu er det på tide at lægge fjernbetjeningen og rejse jer op af lænestolen. 
Nu starter motionshold for voksne mænd i alderen 30-90 år. Alle uanset vægtfylde, Small 
til XXXL, højde, hudfarve eller politisk farve er velkomne. 
Det bliver de store muskelgrupper, der skal arbejdes med, også latter og sangmusklen får 
en tur. Bare rolig, vi er ikke et opvisningshold. 
Tag nu roligt din nabo med, det bliver både sjovt og hyggeligt. 
Glæder mig til at se jer til en gang OLD BOYS GYMNASTIK i gymnastiksalen. 
 
 
ROPESKIPPING. 3.-5. KLASSE 
Torsdag kl 14.15-15.15 i gymnastiksalen.      Instruktør: Tove 
 
Har du set filmen JUMP IN?  
Vil du lære nogle af hoppene fra filmen plus lidt mere? 
Vi skal lave tricks i almindelig sjippetov, hoppe i single rope,  
og lære double dutch (hoppe i to tove på en gang). 
For at være med på holdet, skal du have gode sko med.  
Du skal også købe dit eget sjippetov den første gang. Det koster 25 kr.  
Jeg glæder mig til at lære jer nogle tricks fra filmen. 
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TURBO I.   4-5 ÅR 
Torsdag kl. 16-17 i gymnastiksalen Instruktører : Sophie, Sille, Gitte (voksen) 
 
Turbo 1 er for børnehavebørn der kan gå til gymnastik uden far og mor. Til Turbo 1 
gymnastik skal vi hoppe, kravle, springe, høre god musik og lege en hel masse. Vi laver 
gymnastik hver torsdag fra kl. 16 – 17 i gymnastiksalen. Du skal huske at have 
gymnastik sko på. Vi mødes første gang torsdag d. 4 september – 08 
 
TURBO II, 5-6 år, 0.klasse 
Torsdag kl. 17-18 i gymnastiksalen 
Instruktører: Anna, Sille, Gitte (voksen) 
 
Turbo 2 er for de ældste børn i børnehaven og dem der går i 0. og det er uden mor og far. 
Til Turbo 2 gymnastik skal vi hoppe, kravle, springe, høre god musik og lege en hel 
masse. Vi laver gymnastik hver torsdag fra kl. 17-18 i gymnastiksalen. Du skal huske at 
have gymnastik sko på. Vi mødes første gang torsdag d. 4 september – 08 
 
MOTIONSDAMER + 30. ( opvisning) 
Torsdag kl. 19-20 i hallen.        Instruktør : Maibritt 
 
Velkommen til motionsgymnastik for kvinder, der gerne vil have god motion, som ikke 
er bange for at udfordre sig selv og prøve noget nyt. Vi vil lave en god, ”gammeldags”  
opvarmnings grundgymnastik til musik. Vi vil arbejde os  igennem de store 
muskelgrupper og smøre de måske lidt stive led. Vi skal opbygge 2-3 rytmiske serier, og 
holdet deltager i BGI´s egen opvisning. 
Så kom og vær med til en fritime midt i ugens jag, sammen med andre gæve kvinder fra 
Barrit og omegn. 
 
”FREDAGSHOLDET” ( ældre gymnastik)  
Fredag kl 9.30-10.30 i hallen.        Instruktør: Ketty Bräuner, Dora Damgaard. 
Ketty og Dora vil skiftes til at undervise hver anden uge. 
OBS. OBS.  SÆSONSTART fredag den 3-10-08 OBS. OBS. 
 
Alle som har lyst, kan deltage på holdet. Der lægges vægt på, at der er sjov motion. 
Det sociale samvær spiller en vigtig rolle. Det er vigtig for ældre stadigvæk at træne bl.a. 
styrke, smidighed, balance, koordination, stabilitet, kondition, åndedrættet og latter 
musklerne. Disse ting trænes med hensyntagen til aldersgruppen. Individuelt bestemmer 
man selv arbejdsindsatsen. 
Vi bruger skolens småredskaber, bolde, sjippetove, rør, tøndebånd, ærteposer o.l. Vi 
synger og danser. Musikken spiller en vigtig rolle. 
Vi kombinerer motion med socialt samvær. Derfor slutter vi altid af med ca. ½ times 
fælles hygge og sang. 
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Kom og dyrk idræt med rabat 
 
Som noget nyt giver vi rabat i Barrit GIF.  
 
Hvis du vælger at deltage i mere end en aktivitet i vintersæsonen,  
betaler du for den dyreste og efterfølgende 200 kr. pr. aktivitet.  
 
Afhængig af alder kan der f.eks. vælges mellem spring, rytmisk,  
motionsdamer, forældre/barn, volleyball, motionsherre, fodbold  
og badminton. Se alle mulighederne i bladet. 
 
Vel mødt til en vinter med mange muligheder for motion. 
 
 
Bestyrelsen, Barrit GIF 
 

 
 
 
Badmintontræner søges 
 
Til denne sæson har vi træningstider til børnene torsdag kl. 16.00 – 18.00. 
 
Hans Peter Christensen og Frede Madsen har lovet at hjælpe med træningen og vil 
således være i hallen hver træningstime. 
De giver udtryk for, at de ikke selv føler de kan regler og spilleteknik godt nok, og 
vil derfor gerne have hjælp fra en spiller, der kan hjælpe dermed. 
 
Henvendelse til: 
Ingrid Pedersen   Tlf.:  75 69 10 96 
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DET   DANSK E   S P E JDERKO R P S  
BARR IT   S P E JDERN E  

 

Husk   
 

 
 

Avisindsamling 
 

Lørdag d. 6. septemper 
 

Vær med til at gøre en forskel 
 

Læg jeres aviser, reklamer og pap ud til vejen 
inden kl. 9.00 

2008 avisindsamlinger er 06.09, 08.11 
Se mere på vores hjemmeside 

www.barritspejderne.dk 
 

eller kontakt Formand Jan Revsbech Pedersen på 
e-mail: janrp@mail.dk eller tlf. 75691644 
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Sensommer tur med pensionistforeningen. 
 
I år bliver sensommer turen en eftermiddags tur. Onsdag d. 17. september kører vi 
til Gammelby mølle ved Fredericia, hvor vi får en rundvisning og drikker kaffe. 
Pris for turen er 160,00 kr. 
 
Opsamlingssteder: 
Brugsen i Barrit kl. 12.30 
Barrithus (BKI) kl. 12.45 
 
Tilmelding senest d.12-9 til: 
Svend Ove Jensen, tlf.: 75 69 12 91 
eller 
Helga Bargmann. Tlf.: 75 69 14 02 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Loppemarked. 
 
Pensionistforeningen har planer om at arrangere et loppemarked til foråret. Så hvis 
der er nogen som har ting og sager de gerne vil af med, blot ikke større møbler og 
hvidevare, modtager vi det meget gerne. 
 
Henvendelse til: 
Karl Rasmussen, tlf.: 75 69 11 09 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Kortspil 
 
HUSK kortspil begynder mandag den 1/9 2008 kl. 19.00 i BKI Centret, 
Såvel nye som gamle kortspillere er velkommen. 
Ønskes orientering ring til Palle Nielsen, tlf.: 75 69 11 07. 
 
Kortspiludvalget. 
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Spændende efterår på Aktivitetscenter Møllevang i Hornsyld! 
 
Der er lagt op til et spændende efterår på aktivitetscenter Møllevang i Hornsyld med 
foredrags- rækker, aktivitetsgrupper, lysbilleder fra fjerne egne og som noget helt nyt en 
netcafé med adgang for alle pensionister i Hedensted Kommune. 
I august lægges ud med 3 på hinanden følgende onsdage med 2. verdenskrig som den 
røde tråd. Lillian Nørgaard fortæller om løgne og fortielser. Hvordan det er at opdage, at 
man er tyskerbarn. Tidligere leder af pensionisthøjskolen i Uldum, Dagny Høy, holder 
foredrag om  ”Den forkælede generation” og sidst i rækken fortæller Ketty Breuner; 
Barrit om sine barndomsår under krigen. 
Som tidligere nævnt i Horsens Folkeblad har Møllevang modtaget fondsmidler fra 
velfærdsministeriet til netcaféen, men også til en foredragsrække om sundhed og 
forebyggelse. Der er lagt vægt på en munter formidling uden løftede pegefingre. Dette 
burde  sognepræst Anders Bonde, Lyngå  være garant for den 11. september med 
foredraget ”Alderdommen – er det noget at grine af” fulgt af aldringsforsker og læge 
Henning Kirk 14 dage senere med ”Kunsten at blive 100 år.” De kendte tvillinger Tyt og 
Frans fra Juelsminde deler ud af deres livsglæde den 1. oktober.  
September byder også på modeshow med lokale mannequiner og Danmarks Seniorshop, 
som medbringer meget smart tøj, også til yngre. Den 8. sept. fortæller tidl. 
Folketingsmedlem Irene Simonsen samt ægtefællen, Peter, om Irak og viser lysbilleder 
fra en tur til Kurdistan i det nordlige Irak efter invitation fra den kurdiske regering med 
henblik på at få investorer til landet. 
 
De seneste 2 år har Møllevang afholdt bedste-/oldedag i børnenes efterårsferie, hver gang 
med deltagelse af  25 børn. Alle pensionister kan være sammen med børnebørn og 
oldebørn om forskellige aktiviteter. Dagen er efterspurgt og vil finde sted igen i år , 
denne gang onsdag den 15 oktober. Årets sidste 3 mdr. byder desuden bla. på høstbal, 
lysbilleder fra Tyrkiet, bustur til Bindeballe, juledekorationer v. Karen Andersen, 
sangeftermiddage, bankospil samt et besøg af efterskolelærer Bjarne Christensen, som 
gennem 3 år frem til efteråret 2007 underviste danske børn i Peru.  
Aktivitetsgrupperne , maleri, strikkecafé og Nørklerne, som startede op i foråret 
fortsætter og en ny kommer til, idet 2 af vore brugere er blevet enige om at starte en 
kniplegruppe. Indtil andet evt. bliver vedtaget fortsætter også omsorgsklubben og 
miniklubben. Den nyanlagte petanquebane er blevet flittigt brugt, men er stadig ledig for 
alle pensionister i området. 
Udførligt program med dato, tidspunkt  og beskrivelse kan hentes på Møllevang eller 
rekvireres ved henvendelse til aktivitetspersonalet på tlf. 75 68 76 98. Vi glæder os til at 
se ”gamle” som nye brugere af huset. 
Tilmelding til arrangementer på tlf.  75 68 7698. 
 
Aktivitetspersonalet på Møllevang 
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Målaktievinder forår 2008 
 
 

Gudrun Helstrup 
Barrit Autoopretning 

Ketty Brauner 
Astrid Kjeldbjerg Mathiasen 

Bodil T Pedersen 
Simon Zacho Sørensen 

Torben Nielsen 
Erland Jepsen 
Poul Jessen 

Karl Røjkjær 
Dan Lykke Jensen 

Sophie Kjeldbjerg Mathiasen 
Rasmus Persson 

Jens Nielsen 
Christian Schrøder 

Lis Laursen 
Uffe Pedersen 

Christian Schrøder 
Karin Pallesen 
Gordon Skov 
Jørgen Jensen 

Anne Birgit Madsen 
Haco 

Emma Lumholtz 
Anne Marie Brund 

Gitte Iversen 
Per Mogensen 
Poul Laursen 
Gitte Iversen 

Søren Smidstrup 
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Volleyball i Barrit GIF 
 

 
Så er det igen blevet tid til at starte volleyball træning i Barrit GIF. Vi  
starter tirsdag d. 2. september og træner hver tirsdag fra kl. 20.00 til kl. 22.00. 
Ansvarlig er Torben H. Hansen 
 

I Barrit GIF spiller vi volleyball på motionsplan. Det vil sige, at vi har plads til dig, 
der gerne vil spille volleyball, uanset om du kender spillet i forvejen eller gerne vil 
lære det.  

Vi lægger vægt på, at vi skal have det sjovt, når vi træner og spiller. Det betyder 
bl.a. at vi har en fri omgangstone, hvor humøret har den største plads. 

 

Vi har igen i år planer om at tilmelde et hold DGI’s motionsturnering  
i Horsens. Vi har deltaget i turneringen de sidste 8 sæsoner og har klaret os godt. 
Der er ikke noget krav om, at du skal deltage i turneringen. Du er velkommen til at 
deltage i træningen uden at deltage i turneringen. 

 

Hvis du er interesseret, så mød op og få en prøvetime eller to… Du er også 
velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål eller bare vil vide 
mere. 

 

På volleyball udvalgets vegne. 

Med sportslig hilsen 
 
Torben H. Hansen 
 
tlf.: 40 40 08 80  
mail: haarby@stofanet.dk 
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Aktivitetskalender 
 

August 
28. Åbent fra kl. 19.00-21.00 Lokalarkivet 
28. Byfest i Barrit BGIF 
29. Byfest i Barrit BGIF 
30. Byfest i Barrit BGIF 

September 
5. Fredagsklub Fredagsklubben 
6. Byvandring i Staksrode Kl.13.00 Lokalarkivet 
9. Orienteringsmøde og opstilling til 

menighedsrådsvalg  
Barrit Menighedsråd & 
Vrigsted Menighedsråd 

11. Sangaften i konfirmandstuen Præstegården 
14. Holdskydning med 

naboforeningerne 
Barrit Jagtforening 

16. Høstfest på stuerne Tjørnebo 
17. Høstfest på stuerne Tjørnebo 
18. Høstfest på stuerne Tjørnebo 
19. Reception for ny centerleder BKI 
25. Åbent fra kl. 19.00-21.00 Lokalarkivet 
30. Foredrag v. Thomas U. Fenger Barrit & Vrigsted Menighedsråd
   

Oktober 
3. Fredagsklub Fredagsklubben 
7. ”Gud & spaghetti” i Barrit Kirke 
30. Åbent fra kl. 19.00-21.00 Lokalarkivet 
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Kontaktpersoner  /  Foreningsliste     -      August  2008 
Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur & Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Legestue 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit Rollespil 
Barrit Skolebestyrelse 
Barrit Skoles Elevråd 
Barrit Hytteforening 
Barrit Spejderne 
Barrit St. Vandværk 
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
Barrit-Vrigsted Nyt 
Barritskovby Brugsforening 
Barritskovby Vandværk 
BGIF Tennisafdelingen 
Bjerre Herreds Folkedansere 
BKI Centret 
Blæsbjerg Vindmøllelaug 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Handicapidræt 
Juelsminde Karateklub 
Omsorgsklubben 
Over Barrit Vandværk 
Pensionistforeningen 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Claus Thau 
Tove Nielsen 
Peter Overgaard 
Henrik Sørensen 
Sonja Friis 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Pia Littau 
Peter Andersen 
Ida Harttung 
Aage Rørbye 
Jan R. Pedersen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Kristian Winther Nielsen 
Karsten Bjerreskov 
Mikael Jacobsen 
Ingeborg Jørgensen 
Lars Kr. Nielsen 
Christian Schrøder  
Anne Mette Kristensen 
Gitte Iversen 
Jens Bak Andersen 
Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 
Kaj Tonsberg 
Henrik Herum 
Edith Pedersen 
Niels Tønning 
Svend Ove Jensen 
Camilla Collatz-Hansen 
Bent Rørbye 
Bodil Ø. Hansen 
Rasmus Nielsen 
Poul Laursen 
Holger Frederiksen 

75 69 17 67 
75 69 15 38 
75 69 12 92 
75 69 14 44  
75 68 79 91 
75 69 17 12  
75 68 72 16 
75 89 78 86  
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 08 35 
75 69 13 56 
 
75 69 14 56 
75 69 16 44 
75 69 14 56 
75 69 14 24 
22 42 62 10 
75 69 11 75 
20 25 95 66 
75 69 15 73 
75 69 11 82 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 15 66 
75 89 72 72 
75 69 18 60 
75 89 71 71 
75 68 50 74 
75 69 54 87  
75 69 10 33 
20 68 16 61 
75 69 12 91 
75 69 01 25 
75 69 11 62 
75 69 11 47 
75 68 73 73 
75 68 88 89 
75 89 74 86 

 


