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* Forsidebilledet: Optoget fra Byfesten 
* Staksrodes frugttræer 
* Nyt fra BKI 
* Barrit Biografforening 
 
______________________________________________________________ 
 
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 26. 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: 
26.10.2009                                          Uge 46 
23.11.2009                                          Uge 50 
25.01.2010                                          Uge 06 
22.02. 2010                                         Uge 10 
22.03. 2010                                         Uge 14 
*************************************************************** 

 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen.   
 
 
Der blev fældet en tåre…    
En god byfest er blevet afviklet - stor ros til arrangørerne.   
Det var en fantastisk oplevelse at være på stadion lørdag formiddag. Andre år 
har optoget været en lidt tynd kop te. Men jeg skal da lige love for at der var 
mange med i år. Dagplejemødre, gamle traktorer, motorcykler m.m.m. Det var 
så overvældende at vi var flere der fik en klump i halsen.  
 
 
Flere tårer…   
Det går ikke godt med Vores Brugs. Uddeleren stopper til december efter en 
menneskealder i Barrit.  
Personalet har indvilliget i at åbningstiderne udvides så indtjeningen måske ad 
den vej kan øges. Men det kræver jo at du lægger flere af dine indkøb i 
Dagli`Brugsen. - For ellers kan vi snart fælde en tåre over at vi skal helt til 
Stouby eller Hornsyld efter mælk og benzin.   
 
 
Endnu flere tårer…   
Vi skal måske også snart til at fælde en tåre over én af byens tidligere store 
foreninger. Borgerforeningen regner med at dreje nøglen om til 
generalforsamlingen i oktober. Der er ikke andre medlemmer end 
bestyrelsen… 
Og det er jo nok et lidt tyndt grundlag at drive en forening på…     
 
 
Skal der også fældes en tåre over Barrit.dk ?  
Efter at have været primus motor for Barrits hjemmeside i adskillige år, har 
folkene bag besluttet sig  til at sige stop fra årsskiftet. Der skal herfra lyde et 
meget stort tak, til specielt Gordon Skov, som har været med fra starten.  
På Barrits vegne håber jeg virkelig at der er nogle ildsjæle som vil tage over. 
Man kan via hjemmesiden melde sig under fanerne.    
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Barrit & Omegns Byfest 2009 
 

Så er Barrit & Omegns Byfest endnu en gang vel overstået. Det er med stor 
tilfredshed og glæde, at vi kan se tilbage på de 3 dage.  
 
Der var meget stor opbakning til samtlige af vores arrangementer og 
aktiviteter, lige fra starten torsdag aften med banko i teltet og bil 
orienteringsløb over fodboldturnering for ungdomshold fredag og hele 
lørdagen frem til festen i teltet lørdag aften.  
 
Uden at fremhæve noget frem for andet, så skal dog lige nævnes vores optog 
lørdag formiddag. Der var i år rigtig mange mennesker, fra vidt forskellige 
foreninger og grupper, med i optoget. Men der var også mange, der fulgte 
optoget på dets vej op til stadion. Vi mener i al beskedenhed, at det er det 
største og flotteste optog i byfestens historie. 
 

 
 
En af de nye aktiviteter, som vi havde på programmet i år, var ringridning for 
havetraktorer. Vores forventninger til antal deltagere blev opnået flere gange 
og der blev bestemt ikke givet ved døren, da de ni havetraktorer og deres ejere 
kæmpede hårdt og koncentreret om at få flest ringe på en bane, der bød på flere 
udfordringer undervejs.  
 
 

Men der var jo desværre også ting, som ikke gik helt som planlagt…  
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Vi blev desværre nødt til at aflyse vores aftale med Elefanten Rambo på grund 
af en tilladelse, som Rambos ejere ikke havde helt styr på. Men det lykkedes 
for os med meget kort varsel at få lavet en aftale med et helikopterfirma, som 
skulle give folk mulighed for en flyvetur over Barrit og nærmeste omegn. 
Desværre kom piloten ca. 1 time for sent, så da mørket sænkede sig over Barrit 
Stadion, stod der stadig folk, som havde betalt for en flyvetur. Det lykkedes for 
os at lave en ekstra aftale med piloten, som ville komme igen lørdag 
eftermiddag. Men en række af uheldige omstændigheder gjorde, at vores 
tidsplan ikke kunne overholdes og vi var derfor tvunget til at aflyse i samråd 
med piloten. Det betød, at vi måtte skuffe en række mennesker, der aldrig fik 
den flyvetur, som de var blevet stillet i udsigt og det er vi i udvalget naturligvis 
meget kede af.  
 
Med hensyn til den økonomiske del, så har vi endnu ikke det endelige overblik 
over overskuddets størrelse, men Barrit & Omegns Byfest har helt sikkert givet 
et pænt overskud. Et overskud som går til ungdoms- afdelingen i Barrit GIF. Vi 
arbejder i bestyrelsen i skrivende stund på at arrangere en udflugt for vores 
ungdomsspillere, som skal betales af en del af overskuddet. 
 
Vi vil meget gerne sige mange tak for den store opbakning, som vi har fået fra 
hele Barrit og opland. Det har været en fornøjelse at se så mange mennesker på 
stadion alle tre dage. I udvalget ser vi den store opbakning som et udtryk for, at 
vi har sammensat et godt program. 
 
Vi vil også meget gerne sige mange tak for den økonomiske støtte og dermed 
tillid, som rigtig mange lokale firmaer og erhvervsdrivende har vist Barrit & 
Omegns Byfest. Den ekstra økonomiske ”sikkerhed” er med til at give udvalget 
langt større muligheder for at finde på aktiviteter især til glæde for børnene, 
hvor vi kan holde prisen for deltagelse på et minimum. 
 
På vegne af Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
 
Torben H. Hansen 
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Staksrodes Frugttræer 
 
Langs med Staksrodevej, 
Smedskærlund og Randvej 
står der stadig enkelte mere 
eller mindre forblæste 
frugttræer. Der er ikke 
mange tilbage, for deres 
historie går næsten 100 år 
tilbage. 
 
 
Ca. 1910 plantede lærer Mouritzen og Jakob Engelbrecht Pedersen – ”Jakob 
Møller” – 42 frugttræer langs med de nævnte veje. Jeg husker, at der omkring 
1958 stadig stod et forblæst æbletræ næsten ude ved Randvej 14. Det er for 
længst væk; men andre af træerne har stået et bedre sted og overlever stadig.  
I starten blev træerne også passet. Gødningen var ikke langt væk, for man 
brugte de hestepærer, der lå på vejen. Lærer Mouritzen brugte, når han gik tur 
og så nogle hestepærer, at flytte dem ud til træerne og lægge dem omkring 
stammen. 
Så sent som i 1998 blev der igen plantet nogle træer – dengang også buske – til 
at smykke vejene i og omkring Staksrode. Den sidste plantning blev 
foranlediget af Kroen, Staksrodevej 14 og Anna & Jørgen Pedersen, Randvej 
23. 
 

Tanken bag det oprindelige 
initiativ var, at træernes 
frugt skulle sælges til 
selvpluk på en auktion under 
den årlige høstfest. 
Overskuddet fra salget 
skulle bruges til drift og 
vedligeholdelse af ”Salen” i 
den ene ende af Brugsen, der 
også fungerede som byens 
forsamlingshus.  

 

Faktisk var der tale om to sale i Staksrode Brugsforening: ”Store sal” ca. 9 x 8 
m. Væggene var hvide og grønne. ”Lille sal” var lavere til loftet og på ca. 4½ x 
4 m. Overfor var der et køkken og et depotrum. 

 
Pæretræ med Staksrodevej 10 i baggrunden, 2008. 

 
Æbletræ ved Smedskærlund, 2008. 
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Auktionen blev, som nævnt, afholdt under høstfesten. Når stemningen - et 
stykke inde i festen og efter de første snapse – var ved at være god, blev 
træernes frugter sat til salg. De tre veje blev solgt hver for sig. Man var som 
regel flink til at byde på frugttræerne, så der blev en god sum penge til Salen. 
Enkelte år kunne der ligefrem være så meget frugt, at en køber kunne få 
overskud. Således købte lærer Pedersen omkring 1936 en af vejene, og der var 
så meget frugt det år, at han kørte til torvet i Horsens og solgte af den. 
 
Nogle af træerne bugner stadig med frugt, og nu, hvor Brugsen og Salen er 
nedlagt for mange år siden, er de til fri afbenyttelse. Et næsten 100 år gammelt 
fælles gode. 
 
      Marie Pilskog 
 
 
 

BEVARINGSVÆRDIGE GRAVMINDER PÅ BARRIT KIRKEGÅRD 
 
36 gamle gravsten på Barrit Kirkegård er i foråret blevet registreret og 
katalogiseret. Registreringen er foretaget af Vejle Museum i samarbejde med 
Glud Museum, og der er udarbejdet et kartotek over hvilke gravminder museet 
har anset for at være bevaringsværdige, ligesom der af museet er registreret 
type, udformning, udsmykning og der er skrevet enkle bemærkninger til nogle 
af gravminderne. 
Menighedsrådet har af den grund besluttet, at der etableres et lapidarium 
(gravmindeplads) på kirkegården, hvor nogle gravminder kan placeres.  
Der findes ca. 100 gamle gravsten fra nedlagte gravsteder, som ikke har nogen 
fast placering på kirkegården. Barrit menighedsråd vil derfor invitere 
interesserede evt. pårørende, til at se de gamle gravsten.  
Der bliver mulighed for at bevare gamle gravsten i 10 år for et gebyr på 1000 
kr., som dækker anlæg og vedligeholdelse af lapidarium. Bevaringen kan 
forlænges yderlig 10 år imod et nyt gebyr.  
Gamle gravsten som ikke ønskes bevaret vil efterfølgende blive knust.  
På internettet kan ”Gravsten på Barrit Kirkegård” findes. 
www.joanbedsted.dk/kirke/barrit_kirke.htm 
 
Barrit Menighedsråd indbyder til besigtigelse af gamle gravsten på  
Barrit kirkegård. Lørdag den 7. Nov. 2009 kl. 10 – 12. 
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Nyt fra BKI 
 

Nyt varmeanlæg i Sognegården 
Som mange sikkert allerede har oplevet, har vi længe haft problemer med 
varmesystemet i Sognegården, der ikke kan varme lokalet ordentligt op om 
vinteren. Nu bliver der gjort noget ved det.  
 
Mandag den 5/10 går håndværkerne i gang med at installere et nyt 
varmesystem, der har kapacitet til at klare opgaven selv en kold december dag. 
Det nye system er i princippet blot nogle 14 meter lange radiatorer, som 
hænges op i loftet samt på væggen bag scenen. Udover at få varmen tilbage i 
Sognegården har det nye system også den sidegevinst, at det ikke larmer! 
 
Mens arbejdet står på, håber vi på forståelse fra Sognegårdens brugere. I uge 
41 vil salen være noget rodet og håndværkernes lift vil optage en del af salen. 
Når radiatorerne er monteret skal loftet efterisoleres. Selvom dette arbejde 
foregår oppe fra loftrummet, vil det nok også svine lidt, men vi håber, at 
aktiviteterne i Sognegården kan gennemføres alligevel.        
 
BKI har fået en hjertestarter 
Som mange sikkert allerede har set, har vi fået opsat en hjertestarter ved 
indgangen til hallen. En hjertestarter er et apparat, der kan genstarte hjertet, 
hvis en person pludselig falder om med hjertestop. Vi håber naturligvis ikke, at 
vi får brug for hjertestarteren, men sker det, kan en hjertestarter redde liv. 
 
Hjertestarteren er udlånt af Trygfonden, og indtil videre har vi en 3 års aftale, 
men vi håber selvfølgelig, at vi kan beholde hjertestarteren endnu længere. 
Repræsentanter fra skolen, Tjørnebo & BGIF har været på kursus i brugen af 
hjertestarteren. Herudover vil Trygfonden hvert år gennemføre et kursus i 
hjertestarteren. 
 
Det er Karl Rasmussen fra Pensionistforeningen, der har taget initiativet og 
sammen med Poul Christensen fra BKIs bestyrelsen ansøgt Trygfonden om 
hjertestarteren. En stor tak til Karl fra bestyrelsen.   
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Overgaard 
�  
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Sponsorer til spejderne                                    
Vi må beklagelig vis konstatere, at der var smuttet nogle af de sponsorer der 
støttede spejderne ved Sommerassistancen. Dette vil vi gerne råde bod på, ved 
at vise sponsorlisten endnu en gang.  
 
Juelsminde Brugs Barrit Gods / Aarstiderne 
Pizza Mike Hornsyld Slagteren 
Statoil, Juelsminde Juelsminde Trælast 
Hornsyld Købmandsgård Sannes Malersalg, Stouby 
Juelsminde Malerforretning Stark, Thorsvej, Horsens 
Stenhøj A/S Rotary, Hedensted 
Henriks Skovservice Entreprenør Ingvar Bie 
P.R.Transport APS  Barrit / Hornsyld El 
Hornsyld VVS/Blik          

              

Hyrup Maskinstation 
Flügger, Juelsminde 
Yding, Bråskov 
Barrit Murerforretning 

                                                                    

 

 
 

Generalforsamling 
i Barrit GIF 

torsdag den 29. oktober 2009 
kl. 19.30 i BKI 

 
Er vores kontingent for højt eller lavt? 

Bruger vi for mange penge på ungdommen? 
Spiser vi for godt til bestyrelsesmøderne? 

Bruger vi penge nok til uddannelse af vores instruktører/ledere? 
Har de voksne i klubben for dårlige tider i hallen? 

Eller har du et eller andet du undrer dig over? 
 

Mød op og giv din mening til kende!!!!! 
�  
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gammelt messinghåndtag i Vrigsted 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 oktober og november 
 

Søndag den 25. oktober  Søndag den 1. november 
20. søndag efter trinitatis  Alle helgens dag 
Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted kl. 19.30 
Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 
 
Søndag den 8. november  Søndag 15. november 
22. søndag efter trinitatis  23. søndag efter trinitatis 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 
Barrit kl. 10.00   Barrit: 10.30 
 
Søndag den 22.november   
Sidste søndag i kirkeåret   

Vrigsted: ingen    
Barrit kl. 9.00 (FRP) 
 
Sognepræst Rikke Mai holder fri fra den 20. til den 22. november. Embedet 
passes i denne weekend af sognepræst Fin Rasmussen Petersen som kan 
kontaktes på telefonnummer 75 89 53 97.  
 

 
I anledning af ”Syng dansk dagen” den 29. oktober 2009. 

 
Inviteres alle til sangaften i konfirmandstuen i Barrit præstegård torsdag den 

29. oktober 2009 fra kl. 19.00 til 21.00 hvor vi vil synge danske sange og 
salmer. 

 
Søndag den 8. november 2009 vil ”Danmarks radio” transmittere gudstjenesten 

fra Barrit kirke kl. 10.00. 
 

De salmer vi skal synge den dag vil vi selvfølgelig også synge igennem så vi 
kan dem rigtig godt. 

 
Velkommen til en hyggelig aften i sangens tegn den 29. oktober 2009 kl. 19.00 

til 21.00 i konfirmandstuen Barrit præstegård. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Organist Bodil Middelbo 
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Alle helgens dag – søndag den 1. november 
Gudstjeneste i Barrit klokken 10.30 og i Vrigsted klokken 19.30 
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Dette fine digt om Alle Helgen har Holger Lissner skrevet. Det handler om den 
sorg og smerte vi oplever, når vi mister en vi holder af og om det håb og den 
trøst som Kristus og troen på det evige liv kan give os.     
Og den sorg og smerte og det håb vi oplever når vi mister en vi holder af 
springer ud af den glæde vi oplever ved at have andre mennesker at dele vores 
liv med; fordi vi har oplevet glæden ved at have et andet menneske at dele 
vores liv med, oplever vi også smerten og sorgen når vi mister det menneske.    
Og vi fejrer netop Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for 
dem han har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os.  
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Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et 
familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid.  

 
 

Radiotransmitteret gudstjeneste i Barrit Kirke 
søndag den 8. november klokken 10.00 

 

”Gudstjeneste i radioen 

På alle søndage og helligdage transmitteres den danske højmesse (kl. 10.00-gudstjenesten) fra en af 
landets kirker. 
 
Der transmitteres fra landsbykirker, forstadskirker, bykirker og storbykirker, ligesom de forskellige 
kirkelige retninger i dansk kirkeliv vil komme til orde i løbet af året.” 

Sådan står der på Danmarks Radios hjemmeside. Og søndag den 8. november 
klokken 10.00 transmitteres der fra Barrit Kirke. Så kom og vær med til at 
synge kirken op, så det kan høres! 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Bemærk at gudstjenesten begynder klokken 10.00. 
 
 
 
 

Salmesangens søndag – søndag den 15. november 
Vrigsted klokken 9.00 og Barrit klokken 10.30 

 
Søndag den 15. november er det Salmesangens Søndag i 
Haderslev Stift. Det betyder at der er udvalgt to salmer som 
bliver sunget i alle kirker i stiftet – også i Barrit og 
Vrigsted, nemlig ”De dybeste lag i mit hjerte” og ”O Gud, 
du ved og kender”. 

I anledning af Salmesangens Søndag har 4. klasserne på Barrit Skole lovet at 
”tegne en salme”. Det betyder at de laver billeder til en bestemt salme og til 
gudstjenesten i Barrit Kirke klokken 10.30 bliver billederne udstillet. 
 

Alle er velkomne til gudstjeneste og udstilling. 
 



15 
 

Rettelse til ”Gud og Spaghetti” 
 

I sidste nummer af B/V-nyt stod der at der skulle være ”Gud og 
Spaghetti” den 10. november. Men det er Mortens Aften og derfor har 

vi valgt at flytte det til den 3. november klokken 17.00, hvor vi kalder 
det ”Gud og pizza”. Vi bestiller pizza hos Pizza Mike, som vi spiser i BKI 

efter gudstjenesten. 
 
 

Høstgudstjenester i Barrit og Vrigsted Kirker 
Søndag den 13. september var der børne-høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. 
Efter gudstjeneste besøgte vi Lars og Bente og alle deres dyr på Stevnsvej 7. 
Søndag den 20. september var der høstgudstjeneste i Barrit Kirke. Her indledte 
vi dagen med kaffe og rundstykker hos Lis og Kaj på Barrit Langgade 168. 
Efterfølgende blev kirken pyntet med høst fra både mark og have. 
Vi havde to rigtig gode søndage og jeg vil gerne sige tak til alle der var med til 
at gøre de to gudstjenester sjove, hyggelige og flotte. 

Gode hilsener 
fra Rikke Mai 
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        Pensionistforeningen afholder bankospil 
 

Søndag den 8. November, kl. 14.00 i Barrit Sognegård 
 

Vi siger tak til dem der gav ting og sager, og til dem der støttede salget ved 
vores loppemarked! Det gav 9.000,- kr. i overskud 
 

Vi satser på at gøre det igen om 2 år, så der er plads til tingene foran garagen 
hos Karl Rasmussen, Serupsvej 1, hvis I har noget I vil af med. 
 
 
 
 
Forsvundne bord/bænke sæt 
 

BKI Centrets bord/bænke sæt og Idrætsforeningens bord/bænke sæt – er på 
mystisk vis pludselig forsvundet. 
 

Bord/bænke sættene plejer at stå på stadion, men ugen op til byfesten, var der 
andre der syntes de havde mere brug for dem end Barrits befolkning. 
Vi vil frygtelig gerne have dem retur igen – så hvis nogen har set dem, kan 
henvendelse ske til BKI på tlf. 75691566. 
 

PS:   BKI Centrets bord/bænke er mærket, så man burde kunne kende dem.  
 
 
 

 
Fællesspisning 

 
Sæt kryds i kalenderen d. 30. Oktober, hvor  
Fællesspisningsudvalget indvitere til  
fællesspisning.  
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Skal vi have en dagligvarebutik i Barrit i år 2010 ??? 
 
Vores brugs har gennem længere tid mistet salg i butikken. Vi 
mister grundlaget for eksistensen. 
 
Vi står over for flere ændringer, som kan få betydning for 
overlevelsen. 
 
Benzintanken skal renoveres senest 2010. 
Vores uddeler har valgt at gå på efterløn december 2009. 
 
Vi mener alle, at det er en stor fordel for byen at have 
Dagli´Brugsen, så vi har alle en interesse i at bevare den. 
 
En nedlæggelse af Dagli´Brugsen vil medføre: 
 

• Ingen indkøbsmuligheder af dagligvarer i byen. 
• Ingen muligheder for køb af benzin m.v. 
• Ingen muligheder for afhentning af pakker m.v. 
• Et af mødestederne forsvinder. 

 
Lad os stå  sammen om at bevare Dagli´Brugsen til glæde og 
gavn for byen og os selv. 
 
Mød bestyrelsen i Dagli`Brugsen den 3. og 4. oktober, hvor også 
ændringerne i åbningstiden vil blive markeret.  
 
Fra 1. oktober 2009 udvides Dagli´Brugsen´s åbningstider til: 
 
Mandag – fredag   8.00 – 18.00 
Lørdag og søndag  8.00 – 16.00 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Dagli´Brugsen i Barritskovby  
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Dagsorden samt referat fra mødet i formandsforeningen  
onsdag d. 9. september kl. 19.30 – 21.00 i BKI 
 
Pkt. 1: Valg af ordstyrer, Renata Carlsen er referent og Bent Clausen er 
mødeleder 
 

ordstyrer: Peter Overgård 
 

Pkt. 2: Godkendelse af referat 
 

Godkendt 
 

Pkt. 6: Barrit.dk(GS) 
 

Gordon og ”Snullik data” ønsker at stoppe med at drive hjemmesiden. 
Der var meget ros til Gordon for en til stadighed opdateret hjemmeside.  
Den skal opdateres ugentligt og det tager ca. 1 time. Der ligger en opgave i jævnligt 
at have kontakt til annoncører. 
 

Man ønsker at stoppe ved årsskiftet, der vil være penge nok til betaling af udgifter i 
2010 
 

Alle formænd spørger i deres foreninger om der er nogle som kunne gå ind i 
arbejdet. Der annonceres også på barrit.dk. Punktet tages op på næste 
formandsmøde som fremrykkes til 3/11 kl. 19.30 i BKI. Hvis der er optaget i BKI 
holdes mødet på Barrit skole. Mødeleder (Bent) undersøger om der er plads i BKI 

 

Pkt. 3: Nyt fra foreningerne! 
 

Borgerforening: få penge, ingen medlemmer, ingen forslag til arrangementer. 
Der planlægges ekstraordinær generalforsamling 7/10 med det formål at nedlægge 

foreningen 
 

Biografforening: forsøger opstart igen med en film i efteråret. Man starter op igen 
som filmklub, hvilket betyder at film kan lejes billigere. Der søges midler til nyt 

udstyr. 
 

BV-Nyt: Har haft problemer med kontingentbetaling efter at der ikke sendes 
girokort. BV-Nyt deltog i byfest og fik mange støttekontingenter. Vil gentage 

successen. 
 

Skolen: der er mange børn og der sker meget. Der er skolebestyrelsesvalg til foråret 
BKI: fornuftig økonomi, der skal nyt varmesystem i Sognegården, start 5/10. 

Renata spørger Susanne Ernst om det er muligt at søge landdistriktsmidler til 
projektet. 
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Der er opsat en hjertestarter, repræsentanter fra skole og Tjørnebo er instrueret, 
men den kan bruges uden instruktion. 
 

Menighedrådet: mange aktiviteter. Stor ros til Rikke Mai.  
Der er 200 gamle gravsten, det skal findes ud af om de er bevaringsværdige. Der 

planlægges en mindelund. Der holdes et  åbent arrangement i november i den 
anledning. 
 

Lokalarkivet: der kommer nogle stykker på åbningsaftner. Der er 4 aktive. Ønsker 

flere aktive. 
 

Jagtforeningen: der sendes kalender og aktivitetsoversigt ud. Samarbejder med 
nabo foreninger. 
 

Forældreforening: Ny bestyrelse vil arbejde på at få flere medlemmer. 
 

Pkt. 4: Nyt fra velkomstbrochuren. 
 

Der deltog ingen repræsentanter for arbejdsgruppen i mødet. 
 

Pkt. 5: Opsamling på det sidste landsbymøde. 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skole, børnehave, BKI og 

lokalråd. Kommunale medarbejder vil søge midler til ansøgning om ansættelse af en 
person som kan analysere muligheder for at udnytte ressourcer i området. 
 

Der er indledt et samarbejde mellem BKI, Tjørnebo og skole, bla. samarbejde om 

pedeltimer. 
 

Kommuneplan: Der er informationsmøder d. 14/9 og 15/9 i hhv. Stouby og As om 
forskellige temaer. Se opslag.  
 

30. september er der frist for ændringsforslag til kommuneplan. Kan hentes på 
kommunens hjemmeside  
    
Pkt. 7: Næste møder 25/11, 17/2, 27/5 
 

Næste møde 3. november jf. punkt 6 
 
Pkt. 8: Evt. 
 

Kirkeskovslauget er ikke etableret som følge af kommunikationsvanskeligheder.  
Elvin er menighedsrådets repræsentant, der mangler fra Tjørnebo og skole. 
Der er ikke rodet på pladsen for øjeblikket. 
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Aktivitetskalender 
 
 

Oktober 
7. Generalforsamling Barrit Borgerforening 
22. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådene 
29. Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 
29. Generalforsamling Barrit GIF 
30. Fællesspisning Fællesspisningsudvalget 

November 
3. Formandsmøde  Formandsforeningen 
3. Gud og pizza Menighedsrådet 
5. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådene 
5. Generalforsamling Barrit Jagtforening 
6. Fredagsklubben Fredagsklubben 
7. Julemarked i Sognegården Gitte Iversen 
8. Bankospil Pensionistforeningen 
12. Vildtspil Barrit Jagtforening 
19. Højtlæsning Menighedsrådene 
26. Lokalarkivet har åbent kl. 19-21 Lokalarkivet 

December 
12. Rævejagt Barrit Jagtforenig 
 
 

Er der stadig FREDAGSKLUB i Barrit ?  
 

JA, det er der…….. Vi mødes den første fredag i måneden hele 
året rundt, undtagen i december og i sommerferien.  
Som mange jo ved og har læst i avisen har Juelsminde og Hornsyld 
også startet Fredagsklubber op, og de har brugt vores ”opskrift” her 
fra Barrit. Vi er stolte over at kunne give noget videre til de to store 
byer, men derfor holder vi ikke op med at eksistere.  
Vi prøver hele tiden at forny os og finde på nye ting. Næste gang vi har 
fredagsklub bliver det en sund aften, med masser af sund mad, frugt og 
motion. Det er noget vi prøver at lave hvert år fordi vi selv syntes det var så 
sjovt sidste år. � Så må I spise jeres fredags-slik når I kommer hjem!! 
SÅ selvom Juelsminde har være meget i avisen og har delt sedler ud på 
vores skole – ER DER STADIG FREDAGSKLUB I BARRIT – OG 
NÆSTE GANG MØDES VI 2. OKTOBER  � 
 
Hilsen Alle gule voksne. 
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Beskidte byskilte 
 
Der har været en del snak omkring de beskidte skilte i Barrit. 
Heldigvis er der nogen der valgte at tage sagen i egen hånd. 
 

 
 

Derfor gik Solveig Klærke og Anette Jensen i gang med skurebørsten. 
Her har du FØR og EFTER billeder. Vi takker på byens vegne for indsatsen. 
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Min mening om Barrit. 
 
Jeg mener Barrit er en fantastisk by. Faktisk en af de bedste landsbyer: bare det 
at høre fuglene om morgenen - det at sidde i haven med en cola eller en kop 
kaffe i hånden er bare lækkert - især i weekenden.  
 
At sidde udenfor om aftenen er pragtfuldt samt at nyde aftensolen og sidde 
stille og roligt for at nyde livet er faktisk en drøm. 
 
Om vinteren er der koldt og typisk meget sne men stadig dejligt at høre fuglene 
pippe. 
 
At byen ikke er ret stor er kun lidt træls efter min mening. 
 
Derfor mangler vi kun lige en lille cafe og at Dagli`Brugsen bliver der og 
holder længere åbent. 
 
En skovsti er også en mangelvare. 
 
En perfekt landsby efter min mening og en skøn by: jeg kan kun sige til byens 
borgere at vi kun kan være meget stolte af Barrit. 
  
Her er mine forslag til byen Barrit: 
1. Fortov 
2. Købmanden 
3. Lille cafe 
4. Bedre skov og sti som i Hornsyld.   
 
Michael Ørris 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
 

Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
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 
Forældreforeningen for Barrit Skole 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
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 
Jeanette Kristiansen 
Gordon Skov 
Michael Laursen 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Peter Andersen 
Ida Harttung 
Aage Rørbye 
Jan R. Pedersen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Kristian Winther Nielsen 
Karsten Bjerreskov 
Mikael Jacobsen 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Christian Schrøder  
Anne Mette Kristensen 
Renata Sloth Carlsen              
Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
Jenny Kjærgaard 
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 69 15 66 
75 69 13 20 
24 85 41 94 
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 13 56 
 
75 69 14 56 
75 69 16 44 
75 69 14 56 
75 69 14 24 
22 42 62 10 
22 99 55 97 
75 69 16 09 
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 14 41 
75 69 18 60 
75 89 71 71 
75 69 54 87  
75 69 10 92 
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 
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