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* Forside billede – Barrit strand 

*  Julemotion 

*  Om Staksrode Vandmølle 

*  Salg af juletræer 

*  Juletræsfest 

______________________________________________________________ 

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 24.01.2011 

 

Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 27 87 17 52 

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 7 gange årligt i månederne, juni, 

august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag 

på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 

sogne. 

 

Rettelse fra sidste nummer: 

Velkomstfolderen for Barrit er udarbejdet af Anne Lund Pedersen, Anne Mette 

Kristensen og Renata Carlsen. 

 

Deadline for de næste numre: 

 

Bladet udkommer: 

 

Bemærk intet nummer i december 

24.01.2011   Uge 6  

21.02.2011   Uge 10 

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

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 
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Side 3 ………………………………………………………ved Mikael Jacobsen 
 

Så swinger det i Barrit….. 

Med nyheden om de store planer på Barrit Kro, ser det ud til at der kommer 

godt gang i byen…. 

Jeg ser virkelig frem til at hente min kone fra badminton torsdag aften, og 

derefter tage til cabaret og swingerklub… 
 

Folkeaktier… 

I andre mindre landsbysamfund har man, som regel med mindre succes, prøvet 

at ”sælge” den lokale købmand på folkeaktier. Men mon ikke der er basis for 

salg af kroen?  Hvem vil ikke være med til at investere i et så lovende 

projekt… 

Når det nu ser ud til at vi ikke får broen, er det rigtig godt med andre store 

planer i sigte (det vil garanteret gavne huspriserne!!) 
 

Mere succes… 

Lad de rigtige mennesker sammensætte menuen, så skal folk nok komme. 

Fællesspisningsudvalget fyldte Sognegården med langt over 200 mennesker. 

Virkelig godt gået! 
 

Snart mere succes… 

Stort juletræ, glade børn og voksne i BKI…. Fredagsklubben afholder igen den 

traditionsrige juletræsfest for alle egnens beboere.  
 

Pizzasucces… 

Med stor glæde kan det konstateres,  - at der er et sted folkekirken lykkes. Det 

er i Barrit og Vrigsted sogne. 

Menighedsrådene og præst Rikke Mai har skabt en succes. Der kommer børn, 

unge og ældre til arrangementerne. Seneste kæmpesucces var Gud & pizza. 
 

Også succes for BV-Nyt… 

I hvert fald på nogle punkter. Mange private og foreninger har indbetalt penge. 

Rigtig godt…, men det der kniber ”lidt” med vores annoncører. Vi har mistet 3 

annoncører siden sidste nummer. Selv byens største dagligvarebutik har trukket 

sig… 
 

Intet nummer af bladet i december… 

Som følge af vores økonomi, har vi sparet december nummeret,  -så selv om 

det er tidligt, vil vi ønske vore læsere og annoncører en god jul og et rigtig godt 

nytår. 
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Mød op når du har tid og lyst. Det er gratis at deltage. 

Tirsdag den 28. 

december 

Kl. 13 - 17 Fodbold for alle 

Vi laver en 

juleturnering for alle 

dem som møder op – 

børn og voksne. 

Medbring 25 kr. 

hvis du vil spise 

Inges fantastiske 

mad undervejs. 

Onsdag den 29. 

december 

Kl.9 – 12 Badminton for 

voksne 

Vi spiller alle mod 

alle i så mange kampe 

I har lyst. 

Fra 8. klasse. 

Vi starter med 

kaffe og 

morgenbrød. 

Pris 25kr  

 

 Kl. 16 – 18 

 
Gymnastiksjov 

Tag dem du kender i 

hånden og kom til 

sjov og super 

hyggelig gymnastik. 

Alle kan være med. 

Hvis man har lyst 

serveres der pizza 

undervejs til 25 kr.  

 Kl. 19 – 21 Volleyball for alle 

(kom og prøv) 

 

Torsdag den 30. 

december 

Kl. 11 - 12 Julezumba 

Fra 7. klasse 

Kom og prøv zumba 

og få sved på panden. 

Husk vand 

 

 

 

 

  

Vi glæder os til at se jer 

Barrit GIF 

http://www.barritgif.dk/
http://www.barritgif.dk/
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Referat af fællesformandsmøde den 11/10-10 
 

Bordet rundt: 
Lokalarkivet: Er blevet en forening: Barrit Lokalhistoriske Forening. 

Fredagsklubben: Alt går planmæssigt, der bliver juletræsfest d. 12. dec.   

Forældreforeningen: Det kører ikke så godt, den mangler medlemmer. 

Menighedsrådet: Der er mange gode arrangementer i efteråret. Gud og Pizza 

var en stor succes. 
 

BV Nyt: Økonomien er p.t. stabil. 
 

Lokalrådet: Der er givet penge til en sti mellem Gramtange og Barrit by. Jens 

Erik Iversen er tovholder på projektet. Der er kommet låger op i Kirkeskoven, 

med hjælp fra Karl Rasmussen. Kort orientering om ”den levende landsby”. 
 

Skolebestyrelsen: Nye mennesker i bestyrelsen, og Vibeke er blevet formand. 

Der bliver bygget og lavet om på skolen – se planen for ombygningen på 

skolen. 
 

Brugsen: Søren fortæller om en Brugs i fremgang, og det er positivt. Et godt 

samarbejde med den nye brugsuddeler og folk i butikken er med til at vi kan 

beholde vores lille nærbutik – bliv ved med at handle i Barrit Brugs. 
 

Barrit.dk: Hjemmesiden er i gang igen med Peter Andersen og Karl Erik 

Nielsen ved roret. Den er længe ventet, og vi er alle enige om at støtte op om 

siden med billeder og tekst. Der mangler penge til driften af siden, og dette 

problem blev der talt frem og tilbage om. Peter prøver at sende regninger ud til 

annoncører på siden og så må vi se hvad fremtiden bringer. 
 

Skal fællesformandsmøderne bestå? 
Ja, det var der enighed om. Vores økonomi er ikke overvældende, da der ingen 

indtægter er mere.  

Næste møde 

Tirsdag den 18/1 – 2011 (mødelokalet) 

 

Tilstede: Michael Laursen (Lokalrådet), Søren Sølvhøj (Brugsen), Niels Peter 

Kjerkegaard (Lokalarkivet), Mikael Jacobsen (BV Nyt), Elvin Kristiansen 

(Menighedsrådet), Vibeke Kjeldbjerg (Skolen), Renata Carlsen 

(Forældreforeningen, BKI), Peter Andersen (Barrit.dk), Gitte Hansen 

(Fredagklubben, BKI) 

Afbud fra: Gordon Skov(Jagtforeningen), Peter Overgaard (BKI) 
Referent: Gitte Hansen 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Udsnit fra altertavlen 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: 

Susanne Krysiak 

Korsbækdal 4, 7150 Barrit 

Tlf.: 3178 9740 

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 november, december og januar 
 
Søndag den 14. november  Søndag den 21. november 

24. søndag efter trinitatis  Sidste søndag i kirkeåret 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 10.30   Barrit: ingen   

 

Søndag den 28. november  Søndag den 5. december 
1. søndag i advent   2. søndag i advent 

Vrigsted kl. 10.30 - børnegudstjeneste Vrigsted: ingen  

Barrit kl. 19.00 – kor-gudstjeneste  Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 12. december  Søndag den 19. december 
3. søndag i advent   4. søndag i advent 

Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen  

Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 - salmesangsgudstjeneste 

 

Fredag den 24. december  Lørdag den 25. december 
Juleaften    Juledag 

Vrigsted kl. 14.30   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 11, 13 og 16   Barrit kl. 10.30 

 

Fredag den 31. december  Søndag den 2. januar 

Nytårsaften   Helligtrekongers søndag 

Vrigsted kl. 14.00   Vrigsted: ingen  

Barrit kl. 15.30   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 9. januar   Søndag den 16. januar 

1. søndag efter Hellig tre konger  2. søndag efter Hellig tre konger 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 9.00 (FRP)   Barrit: ingen 

 

Søndag den 23. januar  Søndag den 30. januar 

3. søndag efter Hellig tre konger  4. søndag efter Hellig tre konger 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00 

 

Søndag den 6. februar  Søndag den 13. februar 

5. søndag efter Hellig tre konger  Sidste søndag e. Hellig tre konger  

Vrigsted: ingen   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00 (FRP) 

 

Sognepræst Rikke Mai holder fri i weekenden den 8. og 9. januar. Embedet 

passes af sognepræst Fin Rasmussen Petersen, som har tlf.nr.: 75 89 53 97.  
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1. søndag i advent (28. november) – børne- og familiegudstjeneste i 

Vrigsted Kirke kl. 10.30 
 

 

Søndag den 28. november klokken 10.30 er der børne- og 

familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke. 

Minikonfirmanderne er med i gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand. 

 

Alle er velkomne – både børn og voksne 

 

 

 

1. søndag i advent (28. november) – Gudstjeneste med voksenkoret fra 

Juelsminde Kirke. Barrit Kirke kl. 19.00 

 

 

Søndag den 28. november klokken 19.00 er der liturgisk 

gudstjeneste i Barrit Kirke hvor koret fra Juelsminde Kirke 

synger. 

 

Der er gratis entre og alle er meget velkomne. 

 

Salmesangsgudstjeneste i Barrit Kirke den 19. 

december kl. 10.30 

 

 

Søndag den 19. december klokken 10.30 er 

salmesangen i centrum ved gudstjenesten. 

Inden gudstjenesten (indtil klokken 10.20) kan 

man ønske julesalmer i våbenhuset og de 10 

mest ønskede salmer vil vi synge ved gudstjenesten, hvor der også vil være 

læsninger, men ingen prædiken. 

 

Så kom og ønsk dine yndlings-julesalmer! 
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Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste i Barrit Kirke 

klokken 11.00 

 

Igen i år vil vi lave en børne- og familiegudstjeneste 

juleaftensdag klokken 11.00 i Barrit Kirke. Det bliver en 

gudstjeneste på børnenes præmisser. 

Børn er selvfølgelig også velkomne til de 

”almindelige” gudstjenester klokken 13.00 og 16.00 

ligesom alle voksne og barnlige sjæle er velkomne til børne- og 

familiegudstjenesten. 

 

 

 

 

Gudstjeneste nytårsaften 

I Barrit Kirke klokken 14.00 og i Vrigsted Kirke klokken 15.30 

 Lige som sidste år vil vi igen i år holde nytårs- 

gudstjeneste den 31. december om eftermiddagen i stedet 

for den 1. januar. Efter gudstjenesterne vil vi ønske 

hinanden et godt nytår med champagne og kransekage. 

Alle er velkomne! 

 

 

 

 

 

Gud og pizza 

tirsdag den 18. januar klokken 17.00 i Barrit Kirke 

 

Alle børn og deres familier i Barrit og Vrigsted Sogne inviteres 

til ”Gud og pizza” i Barrit Kirke. Vi begynder klokken 17.00 

med en kort gudstjeneste i kirken og herefter samles vi og 

spiser pizza i BKI. Senest klokken 19.00 er vi færdige så alle 

kan nå hjem i seng. 

 

Tilmelding til Rikke Mai (75 69 10 29 / 22 98 34 92 eller 

rm@km.dk) men kom også selv om du ikke har fået dig meldt til! 

 

  

mailto:rm@km.dk
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Staksrode Vandmølle 
 

Staksrode Vandmølle ligger faktisk i Stouby Sogn; men da den har navn efter 

Staksrode, der ligger i Barrit Sogn, tager vi den med i serien om Barrit-

Vrigsteds møller. I nogle kilder benævnes møllen faktisk som Rosenvold 

Vandmølle; men Rosenvold har aldrig ejet en vandmølle. 

 

Historie: 

Staksrode Vandmølle er en meget gammel mølle, antagelig en af de ældste 

vandmøller i landet. Den blev allerede nævnt i matrikulen fra 1688, og var 

dengang en mølle uden jordtilliggende – og ejet af mølleren.  

En af de første – kendte – ejere var en Christen Jacobsen. 

I 1761 fik rentekammeret – det daværende skattevæsen – den tanke, at man 

kunne hente penge hos møllerne og satte en undersøgelse i gang om møllernes 

forhold. Om Staksrode Vandmølle hed det: At den hele sommeren ”i mangel af 

vand” ikke kunne male til møllerens egen fornødenhed og da langt mindre for 

andre. 

For- og efterår samt om vinteren var dens maleevne så ringe, ”at det ej nær kan 

forslå til alt, hvad den fattige mand har at forskaffe sig”, og havde den stakkels 

møller ikke haft 1½ td.land. ager og eng at leve af, var det gået helt galt. På det 

tidspunkt var der altså købt jord til møllen 

Op igennem 1800-tallet var møllen i familien Ahrenkiels eje. De kom 

oprindeligt fra Christiansfeld-egnen. Møllen blev drevet af et overfaldshjul, og 

mølledammen lå på den anden side af den nuværende vej forbi møllen. 

I 1910 blev møllen købt af Jacob Engelbrecht Pedersen. I 1934 blev der 

foretaget en registrering af møllerne i Danmark. Den fortæller, at møllehjulet i 

1931 blev erstattet af en turbine, og at jordtilliggendet var på 23 tdr.land.  

Et barnebarn, Anna ”Møller” har fortalt, at mølleriet var forbudt område for 

børnene, når det var i brug. Der var så mange remme, der kørte, i rummet. 

Ligeledes fik de besked på, at holde god afstand til sluserne; men da Thomas – 

Tom – Engelbrecht Pedersen overtog møllen i 1947, var man holdt op med at 

male mel for andre. I en af de hårde krigsvintre – i 1942 – var mølledammen 

frosset til i en grad, så kværnen ikke kunne bruges, dvs. at møllen stadig kørte 

på det tidspunkt.  

Karsten Bjerreskov 
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Billede: Staksrode Vandmølle, ca. 1930. 

 

Vi holder ekstraordinært åbent i lokalarkivet i Sognegården i forbindelse 

med Arkivernes Dag.  

Det er lørdag d. 13. nov., og der er åbent fra kl. 10 til 12.30. 

 

 

Nyt fra Forældreforeningen. August 2009. 
 

Efter en veloverstået generalforsamling og med en nyvalgt bestyrelse er 

Forældreforeningen klar til et nyt skoleår, hvor vi bla. vil arbejde for at skaffe 

penge til legetårn, indretning af bibliotek og meget andet. 
 

Sidste år var vi meget længe om at uddele girokort, hvilket betyder at mange 

har betalt sidste års kontingent umiddelbart før sommerferien. 
 

Når forældre nu modtager et nyt girokort i forbindelse med de årlige 

forældremøder i klasserne er det til medlemskab for skoleåret 2009/2010. 

Vi håber at mange vil melde sig ind i foreningen, hvis man ikke allerede er 

medlem. Kontingentet er 75 kr pr. husstand, dvs. at der betales et kontingent 

uanset, hvor mange børn man har på Barrit skole. 
 

På vegne af Forældreforeningen 

Renata Carlsen 
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Salg af Juletræer 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Søndag d. 28/11 sælger 6.a billige juletræer 

(Nordmannsgran) på P-pladsen ved skolen fra kl. 13-17 
 

Man kan købe juletræerne på stedet, men det er også 
muligt at bestille dem for senere afhentning/levering. 

 
Vi sælger glögg og æbleskiver, drikkevarer og pølser. 

 
Kom og støt 6.a´s lejrtur og få en hyggelig eftermiddag. 

 
 
 
 

Hilsen 6.a 
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