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* Forsidebilledet: Fra spejdernes dage med Sommerassistancen 
* Program til Barrit og omegns Byfest 
* Opstart af gymnastikhold 
* Oversigt over Hal- og gymnastiksalstider 
 
______________________________________________________________ 
 
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 21. Okt. 2009 
 
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, Toften 15, Juelsminde 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: 
21.09.2009                                          Uge 41 
26.10.2009                                          Uge 46 
23.11.2009                                          Uge 50 
25.01.2010                                          Uge 06 
*************************************************** ************ 

 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen     
 
Det var så næsten den sommer….    
Efteråret nærmer sig med alt det der kan bringe os igennem en lang og mørk 
vinter. Heldigvis er der et væld af aktiviteter så du ikke nødvendigvis behøver 
at tilbringe alle aftenerne foran det firkantede husalter. Er du til badminton, 
kortspil, karate eller til arrangementer i kirken kan du finde meget mere inde i 
bladet. 
 

Så er der også lige byfesten…   
Endnu engang er der en flok mennesker som har brugt en masse timer på at 
skrue en god weekend sammen. Undertegnede kan kun opfordre til at deltage 
for at støtte et godt initiativ. Mere herom inde i bladet.    
 

Så lykkedes det endeligt…   
Inde i bladet kan også læses om Petanquebanen. Den er blevet færdig – og ser 
fantastisk flot ud. Samtidig med færdiggørelsen af banen er der sået græs i 
nogle af hullerne på idrætsanlægget – og alt i alt ser det rigtig godt ud. Det var 
virkelig tiltrængt.    
 

Ildelugtende efterladenskaber…   
Der er mange hundeejere i byen – og alle hundene har noget de skal af med når 
de luftes…  Men det er altså ikke rart når hundene sk….r  på skolens legeplads 
eller på fodboldbanerne. Det må være muligt at lufte sit kæledyr og så tage det 
der bliver efterladt med hjem. Eller finde et andet sted at gå tur… 

   
 

Sankt Hans…   
Hvor var det bare en dejlig aften – med den bedste tale der vist er blevet holdt 
på Teglværkspladsen. Rikke Mai formåede virkelig at få alle tilhørende til at 
føle sammenhold og glæde. 
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Der var mange mennesker- på trods af en lidt mangelfuld annoncering. Jeg ved 
godt at alle os ”gamle” nok skal komme. Men hvad med tilflytterne?    
 

Når vi nu er ved Teglværkspladsen…    
Hvor har badebroen dog været savnet. Vandet har været rigtig godt i år – men 
hvor er det træls at skulle gå de første 20 meter ud over en masse sten. Kan vi 
virkelig ikke finde på en løsning så der kan etableres en ny bro?   
-Derimod skal der være enorm stor ros til ham, hende eller dem der sørger for 
at der er en trappe så vi kan komme ned på stranden.   
  
Lyset er slukket i Barrit…   
En opmærksom læser har spurgt om nogen i redaktionen var bekendt med at 
Barrit var opgivet af Hedensted Kommune?  
Vi havde ikke modtaget nogen meldinger om at byen skulle sløjfes på 
landkortet – men jeg må medgive læseren at det ser sådan ud. Se lige på 
billedet! Andre byer i kommunen får rengjort Deres byskilte, - det kan åbenbart 
ikke betale sig i Barrit…     

 
 

Hvor kan man dog blive ked af det…   
Det er ikke så lang tid siden at et af de mest ambitiøse projekter i Barrit blev 
indviet. Vi fik en bålhytte, - et stiforløb, - et brændeskur, - et toilet, - og en å 
der slynger sig smukt igennem engen. Rolige kreaturer afgræsser arealet og der 
er allerede fundet æg fra ørreder i vandløbet.   
Det blev besluttet på et Formandsmøde at der skulle nedsættes et ”laug” der 
ville tage sig af vedligehold og ”ordensregler” for stedet. Hvornår kommer der 
en melding fra vedkommende som skulle være tovholder? 
Frivillige har ydet en kæmpe indsats og der er givet store midler til etablering 
af projektet.  Men lige nu ligner det mest en busholdeplads i en eller anden 
skummel forstad til en by i det østligste Europa.  
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BYFEST 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÅ ER DET ENDELIG NU ! 
 

i dagene d. 27., 28. og 29. august – 
og vi har brug for fuld opbakning… 

 
PROGRAM:  

Torsdag den 27. august 
 

18:00 
 
18:30 

Bilorienteringsløb 
 
Bankospil i teltet for hele familien med sponsorgaver 
Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 

 

 
Fredag den 28. august 

 

17:00 – 20:00 Ungdomsturnering i fodbold 
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold 
til en turnering 
 
Underholdning med elefanten Rambo fra Cirkus 
Benneweis.  
 
Der er mulighed for en ridetur og få taget et billede.  
 
Elefanten Rambo barberer en kendt person. 
 
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 
 
Ansigtsmaling,  ATV’erne (Crossere), Radiobiler, 
Hoppeborg, Fald i Vandet maskine 

20:00 – 23:00 Sodavandsdiskotek for de unge med Diskotek X. For de 
voksne er der en plads i teltet ved siden af, hvor de kan 
slå tiden ihjel, mens de venter på ørnene.  
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Lørdag den 29. august 
 

09:30 Optoget starter ved Dagli’ Brugsen og går op gennem Barrit. 
Kom og støt op – med eller uden motor. 

10:00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 
10:00 – 
12:00 

Lokalarkivet er åbent for interesserede 

10:00 – 
16:00 

Bagagerumssalg 
Børneloppemarked 
Radiobiler  
Crossere 
Hoppeborg 
Fald i vandet maskine 
Spejderne er på pladsen. 
Tovtrækning  
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 

11.00 – 
12.30  

Hop & Spring for børn og voksne 
- kom og prøv springgymnastik på bl.a. Air Track 

11:00 – 
13:00 

Bymesterskab i fodbold 

13:00 – 
15:00 

Ringridning for cykler og havetraktorer 

14:00 Barrit GIF serie 5 spiller kamp 
16:00 Teltet og pladsen lukker 
18:00   
18:30   
 
20:00   
 
21:00   
02:00   

Teltet åbner for aftenens festligheder. 
Spisning 
- Hyrup Kro står for menuen 
Underholdning af Henning The Magic Chief 
- kendt fra TV2 
Bacon’s spiller op til dans. 
Teltet lukker 

 

 
Tilmelding kan ske på tlf. 75 69 17 83 eller byfest@barritgif.dk 
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 KOM OG VÆR MED !    
 
Fredag aften får vi besøg af elefanten Rambo. Rambo og hans familie, 
Bernhard Kaselowsky og Isabella Enoch, rejser til daglig rundt med Cirkus 
Benneweis. Men de ligger sammen med en flok kameler vejen forbi Barrit og 
er på stadion fra kl. 17.00. I den periode er der mulighed for at få en ridetur på 
elefant ryg og få taget et billede.  
 
Men Rambo har også et imponerende talent, Rambo kan barbere en mand. Så 
kom op og oplev Rambo barbere en hemmelig gæst… 
 
 
Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed 
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis 
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag fra kl.10. 
 
Hvis børnene også har et ret stort ”overskudslager”, så kan de også deltage i 
vores børneloppemarked. Det er gratis for børnene at deltage. 
 
Lørdag aften slutter vi traditionen tro af med fest i teltet. Maden bliver igen 
leveret af Hyrup Kro og The Bacon’s har også fået genvalg på musikken. 
Underholdningen bliver i år leveret af The Magic Chief, som vil trylle og 
underholde os med et forrygende show. Pris for indgang, spisning, 
underholdning og dans er 195,00 kr. pr. person. 
 
Husk at vi desværre ikke modtage Dankort i teltet, gælder alle dage. 
 
Tilmeld dig før din nabo, men inviter dem med alligevel ! 
 
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest. 
      

      
     Fra tidligere byfest 

Med festlig hilsen       
Udvalget for Barrit 
og Omegns Byfest 
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Aktiviteter i HALLEN sæson 2009 /-10 
Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
14 - 15 Ældre  

Badminton 
  

  Håndbold 
  

15 - 16 Ældre  
Badminton 

  
  Fodbold 

Badminton 
børn 

 

16 - 17  Fodbold 
2. kl. 
drenge 

  5. kl  
  drenge 
   

Badminton 
børn 

Badminton 

17 - 18 Fodbold 
3. – 4. kl. 
drenge 

Fodbold 
1. kl. + 
mini 

   Spring 
   Mix 
  2. – 4. kl 

Gymnastik 
0. - 2. Kl 
piger 

Badminton 

18 - 19    
  Spring  
  gymnastik                  

Fodbold 
7. – 8. kl 
piger 

Badminton 
   
 

Badminton  

19 - 20    5. – 7. kl. 
   piger 

Badminton Springgym. 
  5. kl. - 
  drenge 

Badminton  

20 - 21 Badminton 
 

Badminton Volleyball Badminton  

21 - 22  
 

 Volleyball Basketball  

 
Aktiviteter i Gymnastiksalen sæson 2009 /-10 

Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
16 - 17 Rope 

skipping 
børn 

Gymnastik 
3 – 4 år 
Børnehavebørn 

  

17 - 18  Gymnastik 
5 – 6 år 
Børnehavebørn 

 Gymnastik 
0 – 2. kl 
Superdrenge 

18 - 19 Karate 
nybegyndere 

 Springgymnastik 
5. kl. -   drenge 

Karate 
nybegyndere 

19 - 20 Karate 
Grøn til sort 

Gymnastik 
Motionsdamer 

 Karate 
Grøn til sort 

20 - 21 Karate 
Fri træning 

 Gymnastik 
Motionsherrer 

Karate 
Fri træning 
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Petanque 
 
Nu har vi fået gang i petanquespillet i Barrit. Petanquespillerne havde besøg af 
DGI-instruktøren, Christian 3 gange i sommerferien. Han gennemgik reglerne 
omkring spillet, og lagde desuden stor vægt på de retningsliner der er omkring 
det sociale samvær, når man spiller petanque.  
 
Der spilles petanque ved petanquebanen på Barrit Stadion   hver 
fredag fra kl. 9.30 – 11.30.  
 
Alle kan spille petanque, og det er den eneste idrætsgren i foreningen der er 
gratis.  
 
For de der ikke kan fredag formiddag er petanquebanen åben for alle, der har 
lyst til at spille hver dag. Tag kone, manden, børnene, naboen eller alle mulige 
andre under armen og gå op for at tage et spil.  
Ring for yderligere information eller spørgsmål til 75 68 79 91. 
 
Barrit GIF 
 
Tove 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hjælp 
 
Vi har store problemer med at holde vores fodboldbaner fri for pinde og 
hundehømmer!!!!!!!!! 
 
Leg med hunde og hundeluftning må ikke foregå på banerne 
 
 
 
Banepasser og bestyrelsen 
Barrit GIF 
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Badminton 
 
Sæsonen starter 1. september og slutter 31. marts 2010. 
Tilmelding finder sted i BKI torsdag den 25. August. 
 
 Kl. 18.30 for børn 
 Kl. 19.00 for voksne 
 Kl. 20.00 for nye spillere. 
 
Vi har timer: 
 Mandag kl. 20-21 
 Tirsdag kl. 19-21 
 Onsdag kl. 18-19 
 Torsdag kl. 18-21 
 Fredag kl. 16-18 
 
Børnene spiller torsdag kl. 15-17 
Ældre badminton mandag kl. 14-16 
 
Nyt 
 
Ældrebadminton henvender sig til spillere 60+, som nu har tid og lyst til at 
spille om eftermiddagen. Det kan være, at du nu har god tid og derfor gerne vil 
spille både om eftermiddagen og om aftenen.  
Om eftermiddagen møder du måske nye, andre eller tidligere spillere. 
 

 
                        
    Kortspil 
 
    Så starter ny sæson med whist-spil i BKI Centret  
                
 Mandag den 07.09.2009,  kl.19.00.  
   
   Nye som gamle spillere er velkommen 

      Øvrige oplysninger fås ved Palle Nielsen, tlf. 75 69 11 07 
 
Kortspillerne 
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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 Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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Gudstjenesteliste for september og oktober 
 

Søndag den 6. september  Søndag den 13. september 
13. søndag efter trinitatis  14. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 - Børnehøstgudstjeneste 
Barrit kl. 10.30 - konfirmandindskrivning Barrit: ingen 
 
Søndag den 20. september  Søndag den 27. september 
15. søndag efter trinitatis  16. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe 
Barrit kl. 11.00 - høstgudstjeneste  Barrit: ingen 
 
Søndag den 4. oktober  Søndag den 11. oktober 
17. søndag efter trinitatis  18. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 
 
Søndag den 18. oktober   
19. søndag efter trinitatis   
Vrigsted: ingen 
Barrit kl. 9.00 (FRP) 
 
 
Sognepræst Rikke Mai holder fri fra mandag den 12. oktober til og med søndag 
den 18. oktober. Embedet passes i denne periode af sognepræst Fin Rasmussen 
Petersen fra Ørum, som kan træffes på telefonnummer 75 89 53 97. 
 
 

 
Konfirmandindskrivning i Barrit Kirke søndag den 6. september kl. 10.30 

 
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag den 8. september klokken 8.10 i 
konfirmandstuen i præstegården. Derfor inviteres alle konfirmander og deres 
familier til indskrivningsgudstjeneste søndag den 6. september kl. 10.30 i 
Barrit Kirke. Efterfølgende er der indskrivning i konfirmandstuen. Husk kopi 
af dåbsattest. Jeg glæder mig til at møde alle de nye konfirmander. 
Alle er naturligvis velkomne til gudstjenesten – også selv om man ikke har en 
konfirmand i familien. 
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Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke  

søndag den 13. september kl. 10.30 
 

Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) 
inviteres til børne-høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi 
mødes i kirken klokken 10.30 til en kort gudstjeneste, der 
kommer til at handle om dyr. Efter gudstjenesten går vi 
sammen på besøg hos Bente og Lars (Stevnsvej 7) og ser 
på alle de dyr de har. Når vi har set dyrene griller vi pølser 
og spiser sammen. 
 

 
 
 
 
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 20. september klokken 11.00. 

Vi begynder på Barrit Langgade 168 klokken 9.00 
 
 
Søndag den 20. september er der høstgudstjeneste i Barrit 
Kirke. Vi mødes klokken 9.00 hos Lis og Kaj Lauersen 
på Barrit Langgade 168 hvor vi drikker morgenkaffe og 
spiser rundstykker. Herefter finder vi grene, æbler, 
blomster og korn som vi kan pynte kirken med. Når vi 
har fundet pynt går, cykler eller kører vi til Barrit Kirke 
(vi kan også finde pynt undervejs) hvor vi sammen pynter 
kirken og holder høstgudstjeneste. 
Alle er velkomne – og man er selvfølgelig meget velkommen til at komme til 
gudstjeneste klokken 11.00 og nyde den pyntede kirke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Gud og spaghetti i Barrit og Vrigsted sogne 
 

Alle børn og deres familier i Barrit og Vrigsted Sogne inviteres 
til ”Gud og spaghetti”. Vi begynder klokken 17.00 med en kort 
gudstjeneste i kirken og herefter samles vi og spiser spaghetti 
med kødsovs. Senest klokken 19.00 er vi færdige så alle kan nå 
hjem i seng. 
 

Tirsdag den 29. september i Barrit Kirke – spisning i BKI 
Tirsdag den 10. november i Barrit Kirke – spisning i BKI 

Onsdag den 13. januar i Vrigsted Kirke – spisning i Vrigstedhus 
 

Gerne tilmelding til Rikke Mai (75 69 10 29 eller rm@km.dk) men kom også 
gerne selv om du ikke har fået dig meldt til! 

 
 
 

Højtlæsning i konfirmandstuen 
 

 
 

Tre formiddage i oktober og november er der højtlæsning i konfirmandstuen 
med sang og kaffe og kage.  

 
Torsdag den 22. oktober klokken 9.00 - 11.00. 
Torsdag den 5. november klokken 9.00 - 11.00. 
Torsdag den 19. november klokken 9.00 - 11.00. 

 
Kirkebilen kan rekvireres på telefonnummer 70 25 22 42. 

 
Vi glæder os til nogle hyggelige formiddage 

Alle er meget velkomne 
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                              Babysalmesang   
 

Vi vil gerne invitere alle babyer mellem 2 og 9 måneder og deres mor eller far 
til babysalmesang i Barrit Kirke. Ved babysalmesang synger vi salmer og 

sange, danser med de små, laver sanglege og siger rim og remser. Efter ca. 45 
hygger vi os med en kop kaffe/the. 

Forløbet strækker sig over 5 torsdage. 
 

3. september klokken 10.15 – 11.00 
10. september klokken 10.15 – 11.00 
17. september klokken 10.15 – 11.00 
24. september klokken 10.15 – 11.00 

1. oktober klokken 10.15 – 11.00 
 

Vi glæder os til at være sammen med både forældre og børn. 
Tilmelding til Rikke Mai på rm@km.dk eller 75 69 10 29. 

 
Mange gode hilsener 

fra organist Bodil Middelbo og sognepræst Rikke Mai 
 

 
Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirker 

 
I sidste nummer af B/V-nyt skrev jeg at der var konfirmation i Vrigsted den 8. 
maj i 2011. Det var en fejl. Datoer for de kommende år kommer her: 
 
2010: Vrigsted den 30. april kl. 10.30 – Barrit den 2. maj kl. 10.30 
2011: Vrigsted den 24. april kl. 10.30 – Barrit den 1. maj kl. 10.30 
2012: Vrigsted den 4. maj kl. 10.30 – Barrit den. 6. maj kl. 10.30 
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Den dag TV-Syd kom til byen 

 
Så skete det Barrit Spejderne blev sat på danmarkskortet i TV-Syds 
sendeområde. I foråret havde TV-Syd reklameret for deres sommerprogram 
”Sommerassistancen”, hvor man kunne tilmelde sig, hvis man havde et 
interessant projekt. Vores driftige spejderleder Eva sendte en mail til TV-Syd, 
da ”Reden” i Breth længe har trængt til en kærlig hånd. 

 

Og lykken tilsmilede os. Torsdag i  
uge 31 dukkede 4 biler, med  
TV-Syds logo på, op ved ”Reden”.  
Desuden kom spejderne og deres  
forældre. For godt nok hed  
programmet ”Sommerassistance”,  
men arbejdet skulle vi selv klare.  
På forhånd havde der dog været   
gang i at opsøge sponsorer til 
projektet. Der var mange ting vi  
gerne ville have lavet, men midler 

havde vi ingen af. Vi blev dog mødt med velvillighed fra mange sider. 

   

Torsdagen var dagen med øsende regn. Det var også dagen, hvor der skulle 
ryddes op på de udendørs arealer. De store maskiner blev kørt i stilling og der 
blev væltet træer. Trækronerne blev omdannet til et kæmpebål og stammerne 
blev savet op, så der er brænde til næste år. På denne måde kom der masser af 
lys og luft til hytten.  
Der var også et ønske om at kunne lave spejderaktiviteter udendørs i dårligt 
vejr. Til det formål blev der påbegyndt en udbygning med tag og lukket på tre 
sider, så aktiviteterne kan foregå i tørvejr.  
For at stille sulten på alle disse hårdt arbejdende folk, blev der lavet bålmad. 
Dette stod spejderne for. De var jo i god træning, for flere af dem havde kort 
forinden været på Blå Sommer. 
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Dagen sluttede med direkte udsendelse i TV-Syd. Her gjaldt det om for 
spejderne at blive placeret, så de blev fanget af kameraerne. For man skulle jo 
gerne i fjernsynet.  

 

Fredag bød på godt vejr. Og det var godt. For det var dagen, hvor hytten skulle 
kalkes, vinduerne males og den nye flagstang skulle også have et lag maling.  
Endnu en gang kom de store maskiner på besøg. Denne gang for at skrabe det 
øverste lag af jorden af i gårdspladsen. Derefter kunne der køres grus på, så 
pladsen ikke bliver en stor mudderpøl, hver gang det regner.  
Den gamle bålplads blev bygget om, så man kan komme ind og sidde i 
nærheden af bålet. Desuden blev der lavet træstubbe og bænke til at sidde på. 
Der blev også lavet en ny bålplads i forbindelse med udbygningen. Denne blev 
bygget op i højden, så den er perfekt til madlavning. Desuden blev der sat en 
kraftig lampe op, så der kan blive lyst op udenfor, når vi går de mørke måneder 
i møde.  

 
Og til slut fik vi penge nok 
til at købe nye madrasser til 
første salen, hvilket betyder, 
at det nu er muligt at 
overnatte i ”Reden” igen. 
Fredag aften kunne vi så 
sammen med TV-Syd skåle 
for veloverstået projekt. Vi 
hyggede os alle, både  
børn og voksne. Der blev 
lavet en masse fysisk ved 
”Reden” og omgivelserne. 
Men der blev også bygget 
raftebord, rejst telt, bagt 
snobrød og andre spejderaktiviteter. Og alle glæder sig til at skulle tage hytten i 
brug igen når sommerferien er slut og en ny spejdersæson starter. Her håber vi 
også at se mange nye ansigter, som har lyst til at deltage i vores spejderarbejde. 
Vi mødes mandag kl. 17.30 – 19.00 
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Og så vil vi gerne takke alle dem der har hjulpet os, Spejdere, forældre og  
bedsteforældre. Tak til TV-Syd, som valgt vores projekt. Og tak til alle vores 
sponsorer 

 

Juelsminde Brugs Barrit Gods / Aarstiderne 

Pizza Mike Hornsyld Slagteren 

Statoil, Juelsminde Juelsminde Trælast 

Hornsyld Købmandsgård Sannes Malersalg, Stouby 

Juelsminde Malerforretning Stark, Thorvej, Horsens 

Stenhøj A/S Rotary, Hedensted 

Henriks Skovservice Entreprenør Ingvar Bie 

P.R.Transport APS  Hornsyld El 

Hornsyld VVS  

 

 

Barrit Spejderne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sommerudflugt til Gram Slot. 
 
Barrit-Vrigsted Pensionistforening arrangerer udflugt til Gram slot d. 15/9-09. 
Start fra Brugsen i Barritskovby kl. 12.30 og Barrithus kl. 12.45. 
Pris 180,- kr. med kaffe og rundvisning. 
 
Tilmelding senest d. 7/9-09 til: 
Svend Ove Jensen, Tlf.: 75 69 12 91 eller 
Helga Bargmann, Tlf.: 75 69 14 02 
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Aktivitetskalender 
 
 

August 
27. Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 
27.-29. Byfest BGIF 
29. Haglbøssens dag Barrit Jagtforening 
30. Haglbøssens dag Barrit Jagtforening 

September 
3. Babysalmesang Barrit Kirke 
4. Fredagsklubben Fredagsklubben 
Uge 37 Gymnastik opstart BGIF 
10. Babysalmesang Barrit Kirke 
13. Holdskydning Barrit Jagtforening 
17. Babysalmesang Barrit Kirke 
24. Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 
29. Gud og spaghetti Menighedsrådet 

Oktober 
1. Babysalmesang Barrit Kirke 
2. Fredagsklubben Fredagsklubben 
22. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådene 
29 Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 
30. Fællesspisning Fællesspisningsudvalget 

November 
5. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådene 
10. Gud og spaghetti Menighedsrådet 
19. Højtlæsning Menighedsrådene 
26. Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 

 
 
 
 

Fællesspisning 
 

Sæt kryds i kalenderen d. 30. Oktober, hvor  
Fællesspisningsudvalget indvitere til  
fællesspisning.  
 
 

 



 20 

Vejle-Juelsminde Landevej  
 
v. Erik Nielsen, Rosenvænget 22, 7130 Juelsminde. Tidligere Østergård i Vrigsted 
pr. Stouby. 
 
Vejen blev projekteret i 1938 og påbegyndt som beskæftigelsesprojekt på grund af 
den store arbejdsløshed i 1930-erne. Byggeriet fik stor betydning for en del lodsejere 
her i Vrigsted, fordi den skulle tværs igennem skoven mellem Løgballe og 
Smedskær. Skoven var en partsskov, hvor både Vrigstedgårds, Nørregårds, 
Overgårds og Vrigsted Østergårds skovparter blev berørt af vejbyggeriet. 
Vi skulle have fældet alle træer og ryddet op i løbet af vinteren 1938-39. Der var 
ikke noget, der hed motorsav dengang. Det var ned på knæ, to mand i hver sin ende 
af en lang skovsav og bagefter i gang med skovøksen for at afgrene træerne. 
Man begyndte arbejdet med vejbyggeriet i vinteren 1939-40. Det foregik med skovl 
og trillebør på udlagte brædder. På vores grund skulle der flyttes meget jord. Der 
skulle graves igennem til en udgravning i øst, og jorden skulle fyldes i hullet over 
bækken for at bygge en dæmning op. Man kørte simpelthen med trillebør til man var 
i bund med udgravningen og dæmningen var fyldt op til samme højde. Derefter blev 
der lagt et tipvognsspor ud, så det blev lidt lettere at få lavet bredden på vejen. 
Arbejderne var arbejdsløse og fortrinsvis fra Vejle. De var fattige. Jeg husker bl.a. 
barbersvende, der kom herud i små sko. Det passede ikke særlig godt til det fede ler 
nede i skoven. De blev kørt herud i en gammel rutebil hver dag. Chaufføren deltog 
ikke i arbejdet, så det var en loppetjans for ham. Han så også sit snit til at fælde og 
stjæle en afgrøde kurvepil, som min far dyrkede nede ved skoven. En dag min far 
kom derned, var det hele fjernet. Han havde bundet dem sammen og transporteret 
dem til Vejle på taget af rutebilen. 
En vinterdag, hvor anlægget var begyndt at ligne en vej, havde en gårdmand fra 
Barrit sendt sin karl til Stoubyområdet med hestevogn. Den gamle vej gik omkring 
Vrigsted, så det var en lang tur. Gårdmanden havde advaret karlen om ikke at stikke 
genvej gennem skoven, for leret var bundløst på grund af vintervejret. Men karlen 
trodsede advarslen og stak alligevel ned gennem skoven. Han kom ikke engang ned 
til dæmningen, før heste og vogn gik uhjælpelig fast. Hestene blev bjærget i løbet af 
aftenen; men vognen forsvandt ned i leret, og den sidder der altså endnu. 
Efter krigen blev der så lagt materialer og sten ud, og man begyndte at færdes på 
vejen. Efter et par år – i 1947 – blev den asfalteret. Men siderne, både på 
udgravningen og dæmningen, blev ved med at skride ned. Det kom til at koste amtet 
meget arbejde og mange penge, før det lykkedes at stabilisere siderne. 
 
      Erik Nielsen 
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Agnes E. Jørgensens købmandsbutik,  

 

 
Gunnis frisørsalon 

 
Efter Vejlevejs færdiggørelse forventede flere lokale en øget byudvikling og 
handel langs vejen. Det medførte, at Gunni Pedersen opførte en ny bolig og 
frisørforretning ved krydset mellem den nye Vejlevej og vore dages Kirkebro, 
der forbinder Over Barrit med kirken. Af samme grund flyttede Agnes 
Jørgensen sin købmandsforretning fra Smedskær syd for den nye Vejlevej op 
til Vejlevej ved krydset med Smedskærlund og Hornsyldvej. Gunni Pedersen 
drev frisørforretning ved Vejlevej fra 1950 til 1965, og Agnes Jørgensen drev 
købmandsforretning ved Vejlevej fra 1947 til 1975. 
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                               Gymnastik for store og små 
 
Så er gymnastikafdelingen ved at være klar med tilbud om god og sjov 
motion,hop og spring, grin og latter og samvær med en masse dejlige børn og 
voksne sæsonen 2009-2010. 
 

Få en forsmag på hop og spring til byfesten. 
Beskrivelsen af de enkelte hold vil kunne ses på Barrits hjemmeside og på 

hjemmesiden for BGIF i løbet af august. 
 

ALLE HOLD STARTER I UGE 37.  
 

HALLEN : 
Mandag  18.30-20.00   Pige spring - piger fra 5. Klasse og op 
                 Instruktører : Cecilia, Niels, Michael, André, Linda 
 
Onsdag 09.30-10.30   FREDAGSDAMERNE bliver til onsdagsdamerne.
 Instruktør : Dora 
 
      OBS SÆSONSTART ONSDAG DEN 16-9-09 
 
Onsdag 16.30- 18.00  Spring Mix - spring drenge og piger 2. – 4. Klasse 

Instruktører : Anne Sofie, Jonas, Erik, Helle, Susanne, Gunni, Rúni 
og Maibritt.. 

 
Onsdag  18.30-20.00   Drenge Spring - drenge fra 5. Klasse og op.  

OBS  - Holdet starter med opvarmning i gymnastiksalen og springer 
derefter 1 time i hallen. 
Instruktører : Niels, Daniel, Rúni 

 
Torsdag 17.00-18.00   Piger 0. – 2. Klasse  
 Instruktører : Katrine, Mathilde, Cille, Gitte 

 
 



 23 

GYMNASTIKSALEN: 
 
Mandag 16.00-17.00    Rope Skipping for børn. Aldersgruppe.  

Se beskrivelse på Barrits hjemmeside. 
 
Tirsdag 16.00-17.00   Børnehavebørn 3-4 år  
 Instruktører : uafklaret på nuværende tidspunkt.  
 
Tirsdag 17.00-18.00   Turbofræserne. Børnehavebørn 5-6 år.  
 Instruktører : Anders, Amanda 
 
Tirsdag  19.00-20.00   Motionsdamer. 
 Instruktør : Maibritt 
 
Onsdag 20.00-21.00    Motionsherrer 
 Instruktør : Rúni 
 
Torsdag 16.00-17.00   Superdrengene. Drenge fra 0.-2. Klasse. 
 Instruktører : Cille, Amanda 
 
Vel mødt til alle. 
Gymnastikudvalget. 
 
Amanda  22 81 75 75 
 
Gitte 75 69 18 60 
 
Linda 75 69 17 12 
 
Maibritt 75 69 17 20 
 
Vi mangler instruktør til et forældre/barn hold, og til holdet for de 
mindste børnehavebørn. Så skynd dig at melde dig som instruktør til 
et af disse hold. Så spørg i mødregruppen, dagplejen, forældrene i 
børnehaven om I ikke sammen skal tage opfordringen op og være med 
til at give disse dejlige unger et godt tilbud. Vi hjælper jer gerne i 
gang, og der tilbydes relevante kurser. 
 
 


