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* Forside billede – fra Teglværkspladsen. 

* Gymnastikopvisning  

* I kirke uden sokker   

* Sidste udkald for forældreforeningen 

* Vrigsted vester mølle 

* Foredrag i Vrigsted Kirke 

______________________________________________________________ 

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 21.02.2011 

 

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. 

 

 

Deadline for de næste numre: 

 

21.02.2011 

21.03.2011 

23.05.2011 

 

Bladet udkommer: 

 

Uge 10 

Uge 14 

Uge 23 

  

 

 

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   

 

Lang tid siden…   

 

Bladet har ikke været på gaden siden november. Bestyrelsen valgte at spare 

december nummeret som i forvejen ofte manglede stof. Men det er dejligt igen 

at kunne levere et blad til alle borgerne i Barrit og Vrigsted Sogne.  

 

Er der så sket noget i mellemtiden?  

 

Umiddelbart ikke det helt store. Der skete desværre ikke noget med de store 

planer på Barrit Kro. Der blev hverken etableret swingerklub eller en lounge 

med servering af koldt øl og tempereret rødvin. Det er vi mange der er kede af. 

Lidt liv i kludene skader aldrig – og det gør liv uden klude vel heller ikke…  

 

Barrit Skole og nye lokaler….  

 

Skolen har taget de nye lokaler i brug,  - og fint ser det ud. Nu må man så håbe 

at skolen får lov til at eksistere også efter næste kommunalvalg. Kommunen 

slipper vist ikke for en skolelukning eller to. Så må vi jo se hvilket 

lokalsamfund der bedst taler sin sag. Eller kan skaffe størst politisk opbakning. 

For ”historien” viser tydeligt at det ikke handler om fornuft.  

 

Barrit Brugs og åbningstider…  

 

Brugsen er medio januar startet med at have åbent fra kl. 8.00 – 20.00.  Så det 

er vist nu at borgerne skal vise om de er villige til at støtte vores eneste 

dagligvarebutik. Nu er det i hvert fald ikke åbningstiden der forhindrer at 

handle lokalt.    

 

Skal heksen igen flyve fra Barrit til Bloksbjerg?  

 

Det forlyder at en gruppe har budt ind på at arrangere Sankt Hans i Barrit. Vi 

glæder os meget til at høre mere – er det måske et nyt sted bålet skal tændes? 

Kommer der en båltaler? I en kold tid er det dejligt at have noget at se frem til. 
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D E T   D A N S K E   S P E J D E R K O R P S  

B A R R I T   S P E J D E R N E  

Husk   
 

 

Avisindsamling 
 

Lørdag d. 12. marts 
 

Vær med til at gøre en forskel 

det går til et godt formål 
Læg jeres aviser, reklamer og pap ud til vejen 

inden kl. 9.00 
2011 avisindsamlinger er 12.03, 04.06, 03.09, 05.11 

 

Vi afholder generalforsamling d. 28.02.11, alle er velkomne. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

formand Jan Revsbech Pedersen på 

e-mail: janrp@mail.dk eller tlf. 75691644 
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Sidste udkald for Forældreforeningen 
 

Forældreforeningen ved Barrit skole har eksisteret siden november 2006. I 

årene, der er gået har Forældreforeningen bl.a. stået bag Gymnastikkaravanen 

og ABC cirkus, der er søgt fondsmidler til sangbøger, givet penge til legetøj og 

meget mere. Senest har Forældreforeningen ved fondssøgning indsamlet 

30.000 kr., til et legetårn, der skal bygges, når der igen skal etableres legeplads 

efter afslutning af det nuværende byggeprojekt på Barrit skole. 

 

Ved den ordinære generalforsamling i maj lykkedes det ikke at få valgt en 

bestyrelse derfor indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling, der finder 

sted: 

 

Tirsdag d. 9. marts kl. 19.30 på Barrit skole 
 

Eneste punkt på dagsordenen er valget af en ny bestyrelse. Hvis det ikke lykkes 

at vælge en ny bestyrelse vil foreningen blive nedlagt i overensstemmelse med 

Forældreforeningens vedtægter. 

 

Men er der noget at gøre for en ny bestyrelse? Ja, helt oplagt vil det være at 

fortsætte indsamlingen til legeplads. Gode legefaciliteter koster mange penge at 

anlægge og mulighederne for fondssøgning er ikke udtømte. 

Derudover er det kun fantasien, der sætter grænser for hvilke projekter en ny 

bestyrelse kan kaste sig over. 

 

For spørgsmål kontakt Renata Carlsen tlf.: 30 16 72 34 eller mail:  

renata@mail.dk 

 

 Hatteteater 

  

mailto:renata@mail.dk
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                                 Festdag i BGIF                  

Søndag den 13-3-11 

Kl. 13.00 
 

Sæt X i kalenderen, og mød op til en forrygende gymnastikopvisning, hvor 

masser af glade børn og voksne viser hvad de har arbejdet med gennem hele 

vinteren. 
 

BGIF vil på denne dag have den ære at få overrakt en børnefane skænket af 

Danmarks Samfundet. 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange mennesker til overrækkelse og indvielse af 

fanen, samt god stemning til efterfølgende opvisning. 

Endeligt program kan ses i næste Barrit Vrigsted Nyt. 
 

Vel Mødt 

Gymnastikudvalget 

Gitte, Amanda og Maibritt 
 

 

Det umulige valg  - ansættelse af ny centerleder i BKI 
  

Én ledig centerleder stilling og syv lokale kandidater, som hver især kan byde ind 

med noget forskelligt i forhold til udvikling af Barrit kultur- og idrætscenter. Det er 

et godt udgangspunkt men også en rigtig svær proces, for vi kan kun glæde én og 

skal skuffe seks andre. Det er vilkårene, når man søger job, og dem kender vi alle, 

men det er bare anderledes med BKI. Dels er vi frivillige bestyrelsesmedlemmer, der 

blev valgt, da 5-7 lokale klappede, da vores navn blev nævnt til 

repræsentantskabsmødet, dels kender vi de fleste af kandidaterne. Vi sidder i BKIs 

bestyrelse, fordi vi gerne vil være med til at skabe nogle gode rammer for fritidslivet 

i Barrit. Et tillidshverv som vi nyder, men i denne situation føler vi også et tungt 

ansvar, for uanset, hvad vi vælger, vil der være Barritborgere, der synes, at vi har 

valgt forkert. Med andre ord vi kan ikke gøre alle tilfredse, når vi skal træffe valget 

om hvem vi mener er den bedste centerleder for BKI.  
 

De sidste par dage har BKIs ansættelsesudvalg afholdt ansættelsessamtaler. Vi er 

meget tæt på at have ansat en ny centerleder til afløsning for Jeanette. Så snart alt er 

faldet på plads vil det blive offentliggjort på barrit.dk hvem der bliver den nye 

centerleder. 
 

Jeanette stopper i BKI med udgangen af januar, den nye centerleder tiltræder 1. 

marts, i februar vil Annette Johansen vikariere i BKI.  
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Referat af Formandsmøde i Barrit d. 18. januar 2011 
 

1. Bordet rundt 

Forældreforeningen: Der er indtil videre indsamlet i alt 30.000 til 

legeplads (+ 15.000 fra elevrådet). Der planlægges ekstraordinær 

generalforsamling. Hvis ikke der kan vælges en ny bestyrelse nedlægges 

foreningen 

 

Menighedsrådet: Stor opbakning til ”Gud og Pizza”. Der er startet 

børnekor før jul, som fortsætter nu. Dagplejere + babysalmesang er store 

succeser. 

 

Lokalarkivet: Ingen varme i lokalarkivet pt. skal tages op i BKIs 

bestyrelse. 

 

Pensionistforeningen: Det går godt med faste arrangementer. Nogle 

flytter til Juelsminde når de bliver pensionister, men andre kommer til. 

Der skal findes ny bestyrelse. 

 

Karl: Indsamling af skrot til fordel for BV-Nyt fortsætter. 

 

BGIF: Gymnastikopvisning 13. marts, nye klubdragter indkøbt. 

Gymnastikudvalget har fået mulighed for at bruge 100.000 på nye 

redskaber. Julemotion var en succes. 

 

Fredagsklub: Netnat med 22 unge, der spillede. Der afholdes 

fastelavnsfest i marts. 

 

BKI: Ny centerleder skal ansættes. Enighed om at det er vigtigt at finde 

en ordning omkring cafeteriaet.  

 

Venstre: Generalforsamling i marts med besøg af Troels Lund Poulsen. 

 

Barrit.dk:  Der er ingen penge lige nu. Der skal tages kontakt til 

annoncører igen. Alle opfordres til at komme med input til hjemmesiden 

så den bliver levende. OBS! Når man sender indlæg, der er kommet ny 

mailadresse, som kan ses på forsiden af barrit.dk: 7150barrit@gmail.com 
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Tjørnebo: Børnetal er steget lidt til 48 børn (normeret til 78). Det er en 

hård tid. Brobygning er blevet obligatorisk i Hedensted kommune fra 1. 

april i år. 

 

Barrit skole: Der er afholdt møde imellem skolebestyrelse og 

børnehavebestyrelse for at øge samarbejdet på alle fronter fx fælles pedel, 

fælles indkøb på nogle områder mm. Der er jævnligt møder på 

lederniveau mellem skole, børnehave og BKI. Ombygning fylder også. 

Alle foreninger inviteres til møde 10. februar med hensyn til drøftelse af 

indkøb af fælles interesse. Stort forældreønske om forbedringer af 

skoletoiletter, men det er der ikke rigtig økonomi til. 

 

Lokalrådet: Der bliver givet afslag på de midler der var søgt fra 

fødevareministeriet. Men der er 195.000 fra indenrigsministeriet, så 

projektet skal skæres til og så skal vi i gang med Pluskontoret. 

Pluskontoret foreslår, at foreningsdelen skæres fra. I stedet foreslås, at 

samarbejdet mellem skole, Tjørnebo og BKI prioriteres samt, at der laves 

bygningsgennemgang mhp. udnyttelse af bygninger samt skitser. 

Forhåbentlig i denne uge sendes et revideret projektforslag til 

indenrigsministeriet. 

2. Sct. Hans 

”Søndagsklubben” på Dynnesvej vil gerne arrangere Sct. Hans evt. i 

Kirkeskoven. 

3. Busdrift 

Er i høring pt. , men der er ikke ændringer på 105 og 205 

4. Ny mødeindkalder 

Peter Andersen 

 

Næste møde: 4. april kl. 19.30 

 

Referent: Renata Carlsen    
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

Vrigsted Kirkes klokke med inskriptionen 

"Gid alene æren" omstøbt 1802 og igen i 1889 
 

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 februar og marts 
 

 

Søndag den 13. februar  Søndag den 20. februar 

Sidste søndag efter H3K  Septuagesima 

Vrigsted: ingen   Vrigsted: ingen  

Barrit kl. 9.00 (FRP)  Barrit: ingen 
    Der henvises til gudstjeneste i Hornum kl. 9.00 

 

Søndag den 27. februar  Søndag den 6. marts 
Seksagesima   Fastelavn 

Vrigsted: ingen    Vrigsted kl. 10.30  

Barrit kl. 10.30 - gospelgudstjeneste  Barrit kl. 13.00 - børnegudstjeneste 

 

Søndag den 13. marts  Søndag den 20. marts  
1. søndag i fasten   2. søndag i fasten 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30  

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00 

 

Sognepræst Rikke Mai holder fri fra lørdag den 12. februar til og med søndag 

den 20. februar. Embedet passes af sognepræst Fin Rasmussen Petersen, som 

har telefonnummer 75 89 53 97.  

 

Gud og gule ærter i Barrit Kirke/BKI tirsdag den 8. marts kl. 10.30 

 

  
  

 

Vi mødes til en kort gudstjeneste i Barrit Kirke kl. 10.30. Herefter tager vi op 

i BKI og spiser gule ærter. 

 

Tilmelding til Dora Damgaard på telefonnummer 75 69 14 23. 

 

 

Alle er meget velkomne. 
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Gospel-gudstjeneste 

 
Gospel-gudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 27. februar klokken 10.30 

 

 

Gospel betyder ”evangelium” el. ”gode nyheder” og 

har som musik-stilart sin oprindelse i Negro 

Spirituals – de sorte slavers åndelige sange, som i 

1800-tallet blev til i den dybeste armod under 

umenneskelige vilkår i bomuldsplantagerne i de 

amerikanske sydstater. Sange, hvor de ofte 

identificerede sig med og søgte trøst i beretningen fra 

2. Mosebog i Det Gamle Testamente om Israels 

trængsler og udfrielse. Håbet om en bedre tilværelse 

og ikke mindst håbet om evigheden hos Gud, er det 

gennemgående element i gospelsangene, som er rytmiske og jazz-prægede 

religiøse sange. 

 

Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste hvor vi skal synge gospel. 

 

Konfirmanderne fra Barrit og Vrigsted sogne medvirker ved 

gudstjenesten, som ledes af musiker og korleder Kristian Enevoldsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste for børn i Barrit Kirke  

søndag den 6. marts kl. 13.00 
 

Klæd dig ud og kom og vær med til børne-fastelavnsgudstjeneste i Barrit 

Kirke søndag den 6. marts klokken 13.00. 

 

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i BKI. 
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Babysalmesang 

 
Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke 

 

Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man 

mødes om at synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at 

man kan have fornøjelsen af at være sammen med andre trætte og 

glade forældre. Man behøver på ingen måde være en stjerne til at 

synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i kirke – det 

handler om at være sammen med sit barn. 

 

Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te. 

 

Vi mødes følgende onsdage klokken 10.00 

 

Onsdag den 23. februar  Onsdag den 16. marts 

 

Onsdag den 2. marts  Onsdag den 23. marts 

 

Onsdag den 9. marts   

 

 

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail 

rm@km.dk 

 

 
 

 

mailto:rm@km.dk
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Foredrag/omvisning i Vrigsted Kirke tirsdag d. 5. april kl. 19 

 
Ved mag.art. Niels Jørgen Poulsen, Nationalmuseet 

 

 
 

 

Under foredraget bliver kirkens spændende detaljer peget ud, og vi skal også 

høre om kirkens kalkmalerier, inventar og gravminder. 

 

Historikeren Niels Jørgen Poulsen er redaktør ved Nationalmuseets store 

bogværk ”DANMARKS KIRKER”. I øjeblikket er man i gang med kirkerne i 

Bjerre Herred. 

 

Efter rundgangen i kirken, er der kaffe på Vrigsted Efterskole, hvor der også 

bliver tid til spørgsmål. 

 

Mødet afholdes af Menighedsrådet i samarbejde med Lokalhistorisk Forening. 

 

Alle er velkomne 
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Vrigsted Vester Mølle  
 

Vrigsted Vester Mølle lå på adressen Overvej 24 i Over Vrigsted. Nederste del 

af mølles indgår stadig i ejendommens bygninger. 

 

Historie:  
Møllen opførtes i 1844 som en hollandsk vindmølle. Den blev bygget af 

Therkel Madsen, der ejede Alkensminde, som ligger på nuværende adresse 

Nedervej 2 vest for Vrigsted. Møllen nedbrændte i 1897, og allerede året efter 

byggede mølleren,rigsdagsmand Jens Berthelsen, en ny mølle med et vindfang 

på 34½ alen. Under krigen, 1940-1945, blev der her, som vist på de fleste 

møller rundt om i landet, malet en del ”sort mel” – maling af brødkorn uden 

om rationeringen – på Vrigsted Vester Mølle. Møllen blev nedbrudt i 1950-

erne som følge af at et stigende antal bønder selv fik kværn 

 

Ejere: 

1844-???? Gårdejer Therkel Madsen. 

????-???? Møller og rigsdagsmand Jens Bertelsen. Han ejede møllen i 1889 og 

opførte den nye Vrigsted Vester Mølle i 1898. 

 

Det er usikkert, om der var en møller mellem Jens Bertelsen og den følgende. 

 

1909-1913,  

Møller Harald Jakobsen 

 

1913-1917, 

 Møller Niels Stinus Mortensen Bonde. 

 

1917-1950,  

Møller Johannes Petersen, født 1872 i Hvidbjerg på Thyholm og gift 1899 med 

Ane Lassen.  

Han kom fra et job som bestyrer af Hornsyld Mølle og tidligere også 

Barritskov Vandmølle. Han havde også en fortid på søen, idet han som ung 

bl.a. havde rundet Kap Horn forhyret på et sejlskib. 
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Billedtekst: Billedet er et af lokalarkivets sidste erhvervelser. Det er et 

håndkoloreret postkort fra ca. 1920?, som vi har fået lov at låne til indscanning. 

Hvis andre ligger inde med gamle billeder/postkort, som man gerne selv vil 

beholde, vil vi blive meget glade, hvis vi kan få lov at låne billederne til 

indscanning. 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling. 

 
Barrit Vrigsted pensionistforening afholder ordinær generalforsamling 

 

Onsdag d. 16 marts 2011 Kl. 14.00 i Barrithus. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Foreningen giver kaffe. 

Bestyrelsen  
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LÆSERBREV TIL KIRKEBLADET.... 

 
Det er altid dejligt at komme i Vrigsted Kirke. Nu bor vi lige overfor, så 

engang kom jeg i kirke uden sokker på! Vi lå og sov længe en søndag morgen, 

og hørte hyggeligt Frodes klokker ringe. Så sagde min mand: Skal vi da ikke 

gå i kirke, men vi må skynde os.....og vips var jeg afsted i cowboybukser, 

sweater og bare tæer i støvlerne.  

 

Men sidste søndag ringede klokkerne så dejligt igen, og vi forstod at det var 

adventsgudstjeneste. Minikonfirmanderne havde lavet fine lygter i 

syltetøjsglas, som stod og ventede i våbenhuset, og der lå lys i vinduerne 

pakket fire og fire, lagt i fire-tals-form og med vedhæftede karton fire-taller. På 

gudstjenesteprogrammet stod 4 på forsiden. Alt var gennemtænkt. Folk 

myldrede ind, glade for at se hinanden, adventskransen var tændt, kirken blev 

fuld og med Rikke Mai forrest kom minikonfirmanderne ind i procession til 

orgelspil.  

 

Det er en stor oplevelse for et 3. klasses barn, at skulle gå ind ad kirkedøren og 

op ad kirkegulvet. Alle havde gjort sig fine, og lygterne blev sat lysende op 

foran alteret. Så blev der sunget salmer, som jeg er sikker på, børnene havde 

øvet på forhånd. Nu titte til hinanden, Dejlig er jorden og Vær velkommen 

Herrens år, som nogen nok undrede sig over havde en anden tekst, end den vi 

bruger til nytår.  

 

Jeg tror Rikke Mai tænker sig rigtig godt om, når hun planlægger sådan en 

gudstjeneste. F.eks. var salmernes vers ikke trykt på programmet, nej, her må 

man selv ned bag i kirken og hente salmebogen. Dejligt, for det er så vigtigt, at 

vi har den kloge bog i vores hænder, lærer at slå op og læse/synge vers for vers 

af de rige sider. 

 

Historien om Die Bremer Musikanten blev fortalt med dramatisk præcision. 

Timet nøjagtigt, ikke for langt, ikke for kort, og umuligt ikke at følge med i ord 

for ord. Alle var bomstille. Jeg har indtryk af, at Rikke Mai ofte bruger de 

gamle folkeeventyr, som har en slidstyrke og et skin af kvalitet som alle 

mærker, både børn og voksne.  

  

Så samledes minikonfirmanderne om organistens el-klaver bagest i kirken. 

Ingen dirigent, ingen dikkedarer, men børnene kunne helt sikkert godt lide 

deres akkompagnatør. Roligt og fornuftigt stillede de op, fik udleveret 
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sangblade, og sang så rent og smukt den fineste adventsalme/sang om de fire 

søndage og om lysene vi tænder. Ikke nogen helt let melodi, ikke nogen helt 

nem tekst. Ikke noget med at springe over, hvor gærdet er lavest. Mit 

musikpædagogiske hjerte glædede sig, og jeg fangede en anden bedstemors 

blik overfor på bænkeraden. Hun havde også tårer i øjnene. For hvad er en 

sang?  

 

En fin oplevelse af fremførelse for børnene, et resultat, som de har øvet på, og 

været spændte på at aflevere; men pludselig er det en stor gave til menigheden. 

En nøgle til minder og eftertænksomhed, en genvej til alt det, vi må føle og tro 

i den gamle Vrigsted Kirke 1. søndag i advent. Fader Vor og Velsignelsen, 

børnene glade for at være med, og sige noget i kor, rejse sig og sætte sig, kikke 

op og modtage, hvad der bliver givet. Der er en ganske bestemt stram 

fornemmelse over sådan en gudstjeneste. En dejlig glæde og tryghed ved at 

være med i en forsamling, som ledes af en klog præst med gode medarbejdere 

og uden spor rysten på hænderne over hvad budskabet gælder, hvordan det skal 

formidles, og hvad resultatet skal indebære. 

 

Man kan spørge sig selv: Hvorfor var der ingen små søskende som kravlede op 

og ned ad midtergangen og forstyrrede og råbte op? Hvorfor tabte ingen af 

børnene sangpapiret eller stod og fjumsede nede i hjørnet, mens andre sang?  

Hvorfor gik alle fint og lidt højtideligt ind ad kirkedøren efter Rikke Mai uden 

spor fillifjut? Eller hvorfor startede præsten ikke med at sige: Jaaaa, vi har lige 

nogle praktiske ting...ingen mobiltelefoner og toiletterne er øøøøh....! Og 

alligevel ringede ingen mobiltelefoner og alle fandt toiletterne. Fordi Rikke 

Mai ved nøjagtig hvad hun vil, og hvordan hun kommer derhen. 

 

 Fra firetallerne på de små adventslys, som var en gave til hvert barn, de kunne 

tage med sig hjem, over den tid, det nu engang har taget at sidde og pakke dem 

fire og fire med karton og røde bånd omkring, til den stringens, varme og 

klogskab 4-tallet fremstod med, som et symbol alle forstod, høj som lav.  

 

Tak for en rigtig god gudstjeneste – og denne gang havde jeg sokker på! 

 

Benedicte Riis/Tante Andante  
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Jagtforeningerne afholder: 

Film-& foredrag 

v. Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen 

Barrit Sognegård 

Torsdag d. 3. Marts kl. 19.00 

 
 

Aftenens tema: Råvildt– en art i fremgang. 

Råvildt er vel den mest spændende og attraktive hjorteart af vores 

hjemlige jagtobjekter.  

Mellem jæger & jæger udkæmpes ofte drabelige diskussioner for og 

imod måderne, at behandle og jage denne vildtart på.  

I foredraget kommer vi ind på hele problematikken omkring råvildt:  

Biotop– Bestandssammensætning– Beskydning– Lovgivning– Hegn-  

Fodring– Trofæ– Schweiz eftersøgning & brug af Hochsitz.  

Under beskydning kommer vi b. la. ind på, hvordan man bør afskyde sin 

råvildtbestand m.m.  

Hvor mange bukke, råer og lam, der bør skydes, og hvad med gammel 

råen ? O.s.v.  

Der vil blive mulighed for spørgsmål til Fritz Heje Hansen, og når der er 

ro i forsamlingen vil der blive vist film som vil afslutte denne aften.  
 

Arrangementet er for alle interesserede - fri entre.  
 

Med jægerhilsen fra jagtforeningerne, og deres repræsentant:  
 

Barrit Jagtforening v. Gordon Skov Tlf. 40.19.53.20  

Glud– Skjold Jagtforening v. Mads Peter Lorenzen Tlf. 20.25.62.62  

Klakring Jagtforening v. Jørgen Simonsen Tlf. 75.68.53.45  

Stouby Jagtforening v. Ole Mikkelsen Tlf. 23.98.41.93  
Urlev– Stenderup Jagtforening v. John Ravn Tlf. 75.68.14.20 
       

 

 

  

Glud-Skjold 

Jagtforening 

Klakring 

Jagtforening 
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FORÅRSHYGGE 
 

Mandag den 4. april, kl. 18 – 21.00, Rårup Skole, Kirkedalsvej 64, 

festsalen 

 

Nu er foråret begyndt at spire, fuglene synger og det får os i gang, med at 

ordne og gøre ved. 

 

Få hjælp til det og mød op, Inge Birkelund fra Hadsten, siger vi skal hygge os. 

Vi skal arbejde med æg, æblegrene, hornvioler, kræmmerhus i birk, vinseltråd, 

vinca, buksbom, narvsværte og fugle af bonsai tråd. Den kendte stil, lige det vi 

vil ha`, det som Inge har kørt herned og givet os i nu 10 år. Hun har også 

hjulpet Erik Bering i dagevis til Marie og Joakims bryllup. 

Vi kommer hjem med minimum 3 smukke forårskreationer, bl.a. et fantastisk, 

flot jernæg til udendørs brug. Vi følger Inge`s modeller. Ta` selv billeder og 

fortsæt derhjemme, mange yndige dekorationer/buketter, at vælge imellem.       

 

Materiale liste fås ved tilmelding. De fleste ting vi bruger, skal købes af Inge, 

mod forudbestilling 

 

 
 

Tilmelding senest den 25. marts på 75687755, el. 23689658 el. 

km@hornsyldel.dk 

 

Deltagergebyr incl. kaffe, kage og is 80,- kr. (ikke medl. 100,-) 

 

Med venlig hilsen 

Bjerre Herreds Havekreds  

mailto:km@hornsyldel.dk
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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 

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 

Erik B. Davidsen 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 

Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen 

Renata Sloth Carlsen               

Gitte Hansen 

Claus Thorborg Madsen 

Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Niels Tønning 

Svend Ove Jensen 

Rikke Mai 

Bent Rørbye 

Bodil Ø. Hansen 

Rasmus Nielsen 

Poul Laursen 

Lis Laursen 

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 18 16 

75 69 16 44 

75 69 14 56 

75 69 14 24 

22 99 55 97 

27 87 17 52 

23 84 86 34 

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 10 29 

75 69 11 62 

75 69 11 47 

75 68 73 73 

75 68 88 89 

75 69 11 20 
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