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* Åbent hus på Barrit skole 

* Byfest 

* Lokalrådsvalg 

* Multiidræt for mænd 
* Pink Pigeparty 

______________________________________________________________ 

 

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 19.09.2011 

 

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: 

19.09.2011 

 

Bladet udkommer: 

Uge 41 

24.10.2011 

23.01.2012 

27.02.2012 

 

Uge 45 

Uge 6 

Uge 11 

 
 

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  

 

Hvor er det dog trist…  

Sommeren er ved at gå på hæld. Sådan føles det i hvert fald i skrivende stund. 

Træerne i haven nærmest ligger ned, - og blæsevejret får naboens festtelt til at 
ligne en ballon der er klar til opstigning. Det meste af natten og morgenen 

piskede regnen på ruderne,- og fik flere af stauderne til at give op og  lægge sig 

ned. Vejrudsigten for de næste dage er mildt sagt jammerlig, - og selv den mest 
dejlige meteorolog, kan ikke pynte så meget at man kan få lidt optimisme. 

Landmændene sidder nærmest på lur for at være hurtige til at få startet 

mejetærskerne op, - i en pause mellem bygerne. – Men nu skal udsigten til 
dårligt vejr jo ikke ødelægge det hele. – Vi har jo trods alt haft nogle dage med 

godt vejr gennem sommeren….   

 

Så det er nu man skal holde focus…  

Der kommer den tid som også har sin charme. Efteråret med løvtræernes 
flammende farver – græsplænen holder op med at gro helt eksplosivt – 

køkkenhaven skal ikke luges så ofte – en forhåbning om at alle sommerens 

genudsendelser i fjernsynet er slut og en masse spændende aktiviteter i vores 
lokalsamfund. Vi har også et folketingsvalg at se frem til. – Og med den presse 

og de politikere vi har, kan vi vel se frem til en tid med en masse sober debat? 

Uden personfnidder men med en masse gode løsninger til hvordan vi redder 
landet….     

 

Et stort lyspunkt…  

Igen i år arrangeres byfest den sidste weekend i august. Arrangørerne lægger et 

kæmpe arbejde i at få tingene skruet sammen. Jeg må gentage rosen fra de 
andre år til udvalget der trækker det tunge læs. Alle i byen burde være dybt 

taknemmelige – i stedet for måske at være lidt negative, hvis der sker en enkelt 

svipser. Jeg skylder også at gøre opmærksom på, at UDEN de lokale sponsorer 
kunne byfesten ikke lade sig gøre. Så tak til dem også. 

 Når jeg synes byfesten er så vigtig, er det fordi det faktisk er den eneste gang 

om året at alle uanset alder, køn og interesser har mulighed for at mødes – 
specielt også for tilflyttere er der en god mulighed for at skabe kontakter. 
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Lokalrådsvalg ons. d. 7. september 
 

Kl. 19.30 – 20.30 i BKI 

Dagsorden 

1. Lokalrådets arbejde det sidste år 

2. Lokalrådets mål for det kommende år 

3. Gennemgang af regnskabet 

4. Valg af 3-7 lokalrådsmedlemmer  

5. Valg af formand 

6. Eventuelt 

Barrit har brug for et stærkt og engageret lokalråd, mød derfor op og bidrag til 

diskussionen og gå gerne ind i arbejdet. 
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”Trappen er der” 

 
En dejlig sommerdag, ville vi en tur til Barrit 
Strand (Teglværkspladsen) med vores 

barnebarn. Stadig et dejligt og fredfyldt sted, 

selv om stranden er indskrænket noget 
igennem årene.  

Vi kunne jo fortælle ham hvordan det havde 

set ud engang, hvordan vi kunne gå næsten 
om til Gerd strand for at se ”Grevens 

badehus” – som heldigvis er under opbygning igen efter branden, hvordan vi 

kunne lege med vores børn ved bækken, hvordan vi havde en båd liggende som 
vi sejlede ud i, hvordan vi badede fra badebroen, som desværre heller ikke er 

der mere o.s.v.. 

Men trappen er der, så vi kan komme fra 
Teglværkspladsen og ned – og det kan vi 

takke Leo Dam for, som passer og reparerer 

den, så vi stadig har en mulighed for at 
komme helskindet ned på stranden og nyde 

det, finde ”hul-sten” og slå smutter sammen 

med vores børnebørn. 
Laila Winther 

 

 

 

 
 

Åbent hus på Barrit Skole 
 

Vi vil gerne vise vores flotte nye lokaler og klimaskærm frem. 
 

Torsdag den 25. august kl. 16-18 (under byfesten) 

 

Alle er velkomne. 

 

Skolebestyrelsen 
 

http://www.barrit-skole.dk/
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   BYFEST  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Torsdag den 25. august 
 

16.30 – 18.30 
 

16.00 – 18.00 
 

19.00 

Tour de Barrit – cykling og løb for Barrit Skoles elever 
 

Barrit Skole holder Åbent Hus, se den nye ombygning 
 

Bankospil i det store telt for hele familien med sponsor-

gaver. Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 
 

Det lille telt er åbent med salg af øl, vand mv. 
 

Fredag den 26. august 
 

16.30 – 19.30 
 

 
 

16.30 – 17.30 

 
 
 

16.30 – 20.00  

 
 

17.00 

 
 

18.00 
 

19.00 – 20.00 
 

 

Ungdomsturnering i fodbold 
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold 

til en turnering 
 

Kom og skyd på mål på AC Horsens’ målmand Søren 

Jochumsen, når han og en af de andre spillere kommer 
på besøg og få deres autografer bagefter 
 

Børneradiobiler, Hoppeborg, Skydevogn, Fald-i-vand 

maskine og gladiator bane - NYHED 
 

Tennisbanerne er åbne. Der vil være mulighed for at 

prøve spillet og få svar på spørgsmål 
 

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet 
 

”Store” Bildag i Barrit 
- kom og se flotte nye og gamle biler, limousine.  

Politiet og Brandvæsenet kommer også og viser 

deres flotte køretøjer frem 
 

Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 

20.00 – 23.00 Sodavandsdiskotek for de unge med Diskotek X. For de 

voksne er der en plads i det lille telt, hvor de kan hygge 

sig, mens de venter på børnene.  
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Lørdag den 27. august 
 

09.30 Optoget starter ved Dagli’ Brugsen og går op gennem 

byen til stadion. Kom og støt op – med eller uden motor 

10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 

10.00 – 16.00 Børneradiobiler  

Hoppeborg 
Fald-i-vand maskine 

Gladiator bane - NYHED 

Skydevogn 
 

Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 

10.00 Bagagerumssalg 

10.00 Børneloppemarked 

10.00 Kokasse-Konkurrence 

10.00 – 12.00 Lokalarkivet udstiller i det store telt 

11.00  Bymesterskab i fodbold, tilmeld din familie, firma osv. 

11.00 Petanquebanerne er åbne, kom og prøv spillet 

12.00 – 16.00 Ansigtsmaling for børn, gratis 

12.00 Havetraktor Ringridning, tilmelding i det store telt 

13.30  Barrit GIF’s Old Boys hold, opvisningskamp  

16:00 Det store telt og alle aktiviteter lukker 

18:00   

 

18:30   
 

 

21:00   
 

01:30 

 
02:00   

Teltet åbner for aftenens festligheder 

 

Spisning – Hornsyld Slagter – 2 retters menu 
Underholdning af tryllekunstner Kristian Skovbo 

 

Cookie Jam Band spiller op til dans. 
 

Natmad – pølse m. brød kan købes til gode priser 

 
Teltet lukker 

 

Tilmelding kan ske til følgende personer:  Polle  tlf. 75 69 17 83  
 Peter tlf. 30 59 48 08 

 Palle  tlf. 51 26 72 52 

 
 eller byfest@barritgif.dk 

 

mailto:byfest@barritgif.dk
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Vi har på opfordringer flytte vores bilorienteringsløb fra torsdag til fredag af- 

ten. Det er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet, turen byder på en 

spændende tur rundt i lokalområdet. Vi har et ekstra telt på pladsen i år, hvor 
præmieoverrækkelsen efter løbet vil finde sted. Derudover udstiller Lokalar-

kivet også i teltet lørdag.  
 

I forbindelse med vores ungdoms fodboldturnering fredag aften får vi i år 
besøg af to spillere fra AC Horsens, bl.a. målmand Søren Jochumsen. Søren 

stiller sig klar i målet, hvor børn og barnlige sjæle så kan forsøge at score på 

ham. Bagefter skriver de begge autografer. 
 

Som alle andre store byer har i Barrit i år også arrangeret ”Store” Bildag. Kom 

og se de flotte biler, både nyere sportsvogne, veteranbiler, amerikaner bil, en 

limousine og en Honda Goldwing. Derudover kommer Politiet og Brandvæse-
net også og viser deres biler frem. 
 

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 i år 
leveret af Hornsyld Slagter og Cookie Jam Band er valgt til at stå for musik- 

ken. Menuen er igen i år på 2 retter, en forret og hovedret.  
 

Forret: Tun mussé med brød. 
 

Hovedret: Langtidsstegt oksesteg, krydder skinke, pasta salat, grøn blandet 
salat, dressing, flütes, flødekartofler og creme kartofler. 
 

Underholdningen bliver i år leveret af tryllekunstner Kristian Skovbo. Pris for 

indgang, spisning, underholdning og dans er kun 225,00 kr. pr. person. 
 

HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort i det store telt, 
gælder alle dage. 
 

Hvis ikke vejrguderne er venligt stemte, så har vi igen i år sørget for opvarm-

ning i teltet, gælder alle dage. 
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Sidste frist for tilmelding er mandag d. 22. august. Tilmeld dig før din nabo, 

men inviter dem med alligevel !  

 
Tilmelding kan som nævnt ske på byfest@barritgif.dk. 

 

Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest. 
 

Med festlig hilsen 

 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 

 

 
Sponsorer for Barrit & Omegns Byfest: 

 

Den Jyske sparekasse   The Bacon´s 
HK Olie A/S    Hornsyld VVS 

Juelsminde VVS   Den Danske Bank, Hornsyld 

Barrit Autocenter   Barrit Autoopretning 
Barrit Murerforretning   Anders Pedersen Maskinfabrik 

Utoft Entreprenør   Eslund Husreparation  
Uni-tech    Barrit Mejeri 

HACO    Barrit Industrilakering 

Tømrermester Erik Skov  Odd K 
Vrigsted Breth Maskinstation  Fysioteapeut Juelsminde Hallerne 

Mobil Byg v/Jørgen Fisker  Dagli’ Brugsen Barrit 

Hornsyld-Barrit El  Barrit Kultur & Idrætscenter 
Vin Med Smag  PhotoCare 

Lin-Byg    Punkt 1 – Låsby 

Sydbank  Barrit Børnehave 
Hornsyld Bilcenter  Breth Entreprenør  

XL Byg, Juelsminde  Frisør Down Under 

Barrit Jagtforening   Aarstiderne A/S, Barritskov 
Hornsyld Slagter   Din Autopartner, Klakring 

Statoil, Juelsminde   Stadium, Horsens   

 
 

                                 Støt vores sponsorer – de støtter os ! 
 

 

 

mailto:byfest@barritgif.dk
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Cykelklubbens tur til Bindeballe søndag d. 19/6 
 

Søndag formiddag d. 19/6 mødte 35 spændte deltagere op ved sognegården til 

vores traditionsrige cykeltur på Bindeballestien. Spændte,  fordi ville vejret nu 

arte sig. Efter at have fået alle cykler og personer op og ”køre” begav vi os til 
Vestbanevej i Vejle, hvor turen på stien startede. Første ophold  på turen var 

ved Ravningbroen, hvor vi fik vores morgenmad. Næste stop var ved 
Bindeballe Købmandsgård, hvor frokosten blev indtaget og Købmandsgården 

besøgt. Så var det på tide at vende hjemad igen og planen var, at vi skulle grille 

ved Ravningbroen men alle mente at det var for tidligt på dagen og alle var 
stopmætte så vi ændrede planer og kørte i stedet til Daugaard Strand , 

hvor Gitte og Ole med møje og besvær fik gang i grillen. Vejret var perfekt 

under hele turen og da vi sad ved Daugaard Strand skinnede solen. 
 

Ser allerede frem til næste års bil/cykeltur. 

 
På udvalgets vegne 

Kate     

 

 Ravning     

 Daugård strand 
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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: 

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: 

Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 

Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 

Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før 

kl. 15.00. 
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Gudstjenesteliste for august, september og oktober 
 

 

Søndag den 21. august  Søndag den 28. august 

9. søndag efter trinitatis  10. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 
 

Søndag den 4. september  Søndag den 11. september 

11. søndag efter trinitatis  12. søndag efter trinitatis 
Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 9.00 PEAS 

 

Søndag den 18. september  Søndag den 25. september 

13. søndag efter trinitatis  14. søndag efter trinitatis 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 – børne-høstgudstjeneste 
Barrit kl. 10.30 - høstgudstjeneste  Barrit: ingen 

 

Søndag den 2. oktober  Søndag den 9. oktober 

15. søndag efter trinitatis  16. søndag efter trinitatis 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00 
 

Søndag den 16. oktober  Søndag den 23. oktober 

17. søndag efter trinitatis  18. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted: ingen - der henvises til gudstjenester 

Barrit kl. 9.00 FRP   Barrit: ingen – i nabokirkerne. 

 
 

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 15. oktober til søndag den 

23. oktober. Fin Rasmussen Petersen passer embedet i disse dage. 
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Sogneudflugt torsdag den 1. september 

Til industrimuseet i Horsens 
 

Afgang fra Barrit Kirke klokken 12.30. Klokken 13.30 

bliver vi vist rundt på museet og klokke 14.30 drikker 

vi kaffe. Herefter bliver der lidt tid på egen hånd, inden 
vi kører mod Barrit. Forventet hjemkomst kl. 17.00. 

Alle er meget velkomne 

 

Tilmelding til Dora på tlf. 75 69 14 23 seneste torsdag den 24. august. 

 

 
 

Høst gudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 18. 

september 

 

Søndag den 18. september kl. 10.30 holder vi 

høstgudstjeneste i Barrit Kirke. Kirken plejer at være smukt 
pyntet, og hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe med at 

pynte, kan de henvende sig til Dora på tlf. 75 69 14 23. 

 
 

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 25. september 

 

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. 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 drikker sodavand. 

Her er et par billeder fra sidste års børne-høstgudstjeneste, hvor vi havde en 
fantastisk dag. 
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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 31. august  Onsdag den 28. september 

 

Onsdag den 7. september  Onsdag den 5. oktober 

 

Onsdag den 14. september  Onsdag den 12. oktober 

 

Onsdag den 21. september 

 

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

 

 

3. klasse på Barrit skole inviteres til at være minikonfirmander.  

 

En minikonfirmand er en dreng eller pige på ca. 9 år fra 
skolernes 3. klasser, der går på en "opdagelsesrejse" i kirken og 

kirkens verden. 

Minikonfirmanderne finder ud af, hvad kirken er for noget, 
hvad der er indeni og udenom, og hvad man laver og siger i 

kirken. 

Undervisningen kommer til at ligge onsdag efter skoletid. 
Vi starter op i slutningen af september og slutter af 1. søndag i 

advent. 3. klasse får sedler med hjem i skolen. 
 

Tilmelding til Rikke på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk 

 

 

 

 

mailto:rm@km.dk
mailto:rm@km.dk


19 

 

Børnekor ved Barrit Kirke 
 

Børnekoret ved Barrit kirke begynder igen tirsdag den 30. august 2011 

kl.14.00. 

Samme dag optages der nye medlemmer. 
Børnene hentes ved skolen kl. 13.45 og er tilbage på skolen kl. 15.30. 

Mange hilsner 

Bodil 
20 10 44 46 

 
 

 

 
 

 

Barrit-Vrigsted Pensionistforening 

 
Foreningen har efterårs udflugt tirsdag den 6. september. Turen går til Fjord og 

Bælt i Kerteminde, hvor vi bl.a. skal se sæler og spise middag. Efter en køretur 
i det kønne fynske landskab slutter vi af med kaffe på Café Morudgård. 

 

Turen med spisning koster 300,- kr. 

Vi starter fra Brugsen kl. 9.00 og derefter Barrithus. 

Tilmelding senest den 30. august til, 

Sv. Ove Jensen tlf.: 75 69 12 91 

eller 

Helga Bargmann tlf.: 75 69 14 02 
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Fællesspisning 
HUSK det nu! 

 

 

I år skal vi have Cowboy hatten på til Høstfest. 
Fredag den 28. oktober kl.18.00 

 

Tilmelding til Bente Poulsen: 5099 5976 eller stevnsvej@poulsen.mail.dk 
 

Flere detaljer følger næste BV Nyt, samt opslag. 
 

Mvh. Fællesspisningsudvalget. 

 

 

Badminton 

 
Tilmelding finder sted tirsdag den 23. august i BKI 

 
For børn kl. 18.00 

For voksne kl. 18.30 

Vi har tider for voksne:                           
 

Mandag kl. 20 – 21 

Tirsdag kl. 19 – 21 
Onsdag kl. 18 – 20 

Torsdag kl. 18 – 20 

Fredag kl. 17 – 18 
 

Børnene spiller torsdag kl. 16 – 18 

 
Start 5. september. 

 

Barrit GIF / badmintonafd. 
 

 

mailto:stevnsvej@poulsen.mail.dk
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Så begynder gymnastikken i BGIF igen……..  
 

Hallen  
 

Mandag 18.45-20.00 PIGESPRING 5. kl. og op ! 

  Instruktører : søges  

Onsdag 10.00-11.00 ”DORAS DAMER” 

  Instruktør : Dora Damgaard 

Onsdag 16.00-16.45 FORÆLDRE/BARN 

  Instruktører :Gitte og Caroline 

Onsdag 16.45-18.00 SPRINGMIX - 2. til 4. Klasse 

  Instruktører :Erik, Nadia, Sophia, Rikke T, Helle og Maibritt 

Onsdag 19.00-20.00  DRENGESPRING – 5. Kl. og op ! 

  Der startes i gymnastiksalen kl 18.30 med opvarmning. 

  Instruktører : Erik, Jonas og Runi 

 

Gymnastiksalen 

 

Mandag 17.00-18.00 RYTMEPIGER 2. til 4. kl. 

  Instruktører : Ida, Anne Sophie og Inge 

Tirsdag 17.00-18.00 ROPE SKIPPING 3. kl. og op ! 

  Instruktører : Pia og Tove 

Tirsdag 19.00-20.00 DAMER 

  Instruktør : Maibritt 

Onsdag 16.00-17.00 SUPERDRENGE 0. TIL 4. Kl. 

  Instruktører : Markus, Kristian og Amanda 

Onsdag 17.00-18.00 POWERPIGER 0. til 2. kl. 

  Instruktører : søges 

Onsdag 18.30-19.00 DRENGESPRING 5. kl. og op ! OPVARMNING 

  Der springes efterfølgende i hallen 

  Instruktører : Erik, Jonas og Runi 

Torsdag 16.00-17.00 TURBOFRÆS/BØRNEHAVEBØRN. 

  Instruktører : Tina, Helle og Rikke H 

 

Alle holdene begynder i uge 38. Der kommer foldere rund på skolen, i børnehaven, i 

brugsen og i hallens cafeteria. Der kommer også en beskrivelse af alle holdene ud på 

Barrit.dk snarest.Vi glæder os til at se rigtig mange af jer igen til en dejlig vintersæson. 

Alle er velkomne.  

 
På gymnastikudvalgets vegne 

Gitte Hansen 75691860 

Amanda Jensen 22817575 

Maibritt Davidsen 75691720 

 

 

http://www.barritgif.dk/
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Karatetræning 
 

 

Er du fyldt 8 år og brænder for at træne karate, så starter 
Juelsminde Shotokan Karate Klub nyt hold op mandag 

den 5. september 2011 kl. 18.00 – 19.00. 
 

Træning i september måned er gratis for begyndere!!! 
Kontingent: 90 kr/md for juniorer fra 8 år og op til 15 år 

 120 kr/md for seniorer fra 15 år og opefter 
 

Træning mandag og torsdag kl. 18.00 – 19.00 i BKI centret, Barrit Langgade 

47 i Barrit.  
 

Mød op i sportstøj og se, om karate er noget for dig. 
 

Klubben har instruktører med mere end 30 års erfaring. 
 

Ønsker du mere information, kan du kontakte:  

Formand Henrik Herum, tlf: 21 21 93 09 
Jørgen Vinther, tlf: 26 36 89 93 
 

Venlig hilsen 
Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai 

www.juelsmindekarate.dk 
 

 

Annonce. 
Powerpigerne i gymnastikafdelingen i BGIF mangler instruktør. 

Vi er en flok friske piger fra 0. til 2. klasse som lige står og mangler dig/ jer til 

at give os festlig og fornøjelig gymnastik i den kommende vinter. Vi vil gerne 
træne i gymnastiksalen onsdag fra kl 17-18. Idrætsforeningen hjælper dig gerne 

i gang og vi tilbyder dig relevante kurser. Til holdet kan vi også bruge et par 

piger fra 13 år som hjælpetrænere. 
 

Pigespring fra 5. klasse og opefter mangler også instruktører, da tidligere 

instruktører må holde pause pga. sygdom og andre gøremål . Vi har en voksen 

hjælper som kan hjælpe med at tage imod springene. Der arbejdes med 
rytmeserier og spring på vores nye teamtrack og i trampolin.  

Vi træner i hallen mandag fra 18.45-20. 

For begge hold gælder at der skal være en voksen ansvarlig, som er min. 18 år. 
Og du skal være fyldt 13 år for at være hjælpetræner. 
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Vi starter op i uge 38.  

Har du lyst, tid og overskud så ser vi frem til at høre fra dig. 
 

Henvendelse kan ske til 

Gitte Hansen tlf : 75691860 
Amanda Jensen tlf : 22817575 

Maibritt Davidsen tlf : 75691720 

 
 

 

Bil-orienteringsløb under byfesten 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-orienter-
ingsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante steder 

gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer krop og hjerne.  

 
Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 

en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og 

posternes opgaver er planlagt over et tema – sidste år var det sognenes 
kornmøller med opgaver om afgrøder og bagning. 

Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver 

til alle mellem 6 og 80 år – samarbejde mellem generationer og køn vil være en 
styrke. 

 

Tilmelding og start: 

 

Fredag d. 26. aug. kl. 18.00 ved BKI-centeret 
 

Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted 

Lokalhistoriske Forening ved arrangementet 
(Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). 

For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, 

for andre deltagere koster det 25 kr. pr. bil. 
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Volleyball i Barrit 
 

Så starter vi endnu en indendørssæson op i volley-ballafdelingen. Første 

træningsaften er onsdag d. 7. september kl. 20.00-22.00. 
 

Alle er velkomne, både tidligere og nye spillere, unge og ældre spillere, erfarne 
og uerfarne spillere, høje og lave spillere, som nævnt alle ! 
 

I løbet af en træningsaften laver vi forskellige øvelse og øver opstillinger, 

teknik o.lign. og slutter af med at spille kamp. Niveauet bliver lagt efter de 
spillere, der er mødt frem. Men da vi har haft volleyball på programmet mange 

år, er niveauet som udgangs-punkt højt og pulsen skal op, også til træning.  
 

Vi forventer, at vi i lighed med tidligere år tilmelder et hold i DGI 
Sydøjstjyllands turnering i Horsens. 
 

Men selv om der bliver gået til den til træning og vi skal præstere til kampe, så 

er det vigtigste stadig det sociale samvær før, under og efter træningen. 
 

Vel mødt ! 
 

På volleyball udvalgets vegne 
 

Torben H. Hansen 

 
 

 

Kortspil i Barrit kultur- og idrætscenter 

 
Så er kortspillerne klar til igen at starte op efter sommerferie. 

Barrit kortklub starter mandag den 5. september kl. 19.00 – 22.30 i BKI.  

Nye som gamle spillere er velkomne.  

 

Kortspillerne 

Barrit GIF 
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Der har været tradition for at vi har bragt årets Sct. Hans tale i bladet. 

Så den tradition bryder vi selvfølgelig ikke. 

 
 

Sct. Hans 2011 

Først vil jeg takke arrangørerne, for at blive spurgt om at holde båltalen. Jeg 
blev vældig beæret – det blegnede dog lidt, da jeg fandt ud af, at 3-4 før mig 

havde takket nej! – men vær rolig: lige meget hvor mange der siger nej næste 

år, kommer jeg ikke igen! 
For øvrigt vil jeg lige berolige jer: når jeg selv skal høre en holde tale, prøver 

jeg altid at finde ud af hvor lang den bliver. F. eks udfra hvor mange A 4 ark 

taleren har i sine hænder. 
På samme måde, som når der skal synges sange eller salmer – jeg bliver nødt 

til at bladre om på næste side, for at se hvor mange vers der er. Bare for at være 

forberedt/advaret. Så når I nu ser alle disse ark, er det ren snyd. Det er kun for 
at det skal se ud af noget. Der står kun noget på de 5 første – oven i købet med 

meget store skrifttyper, - og medmindre der sker uheld, varer  talen ca. 6 

minutter…. 
Der har været en meget lang tradition for  Sct. Hans aften i Barrit. Afholdt på 

Teglværkspladsen, som jo har en fantastisk beliggenhed ved af fjorden – 
omkranset af den grønne løvskov. 

Nu er arrangementet blevet flyttet her til Kirkeskoven, og jeg  håber inderligt at 

vi kan mødes her mange år frem i tiden. Det ligger heller ikke så afsides – og 
skal der hentes ekstra petroleum til bålet ( fordi det ikke kan brænde) er der 

ikke så langt at køre! 

I årenes løb er der blevet holdt rigtig mange gode båltaler – som har trukket 
paralleller mellem traditioner – historie – lyse nætter – heksen der bliver sendt 

til Bloksbjerg m.m.m. Jeg skal slet ikke prøve at holde en traditionel  Sct.Hans 

tale – det har jeg forsøgt ved en tidligere lejlighed. Det bliver heller ikke en Jan 
Gintberg: Talen til nationen  agtig sag. 

 Man skal ikke sparke folk i bagdelen eller forsøge at provokere når der er 

mindre børn tilstede! 
 

I virkeligheden er jeg ikke ret glad for denne aften. Der er flere ting der gør sig 

gældende. Det første der er rigtig træls ved Sct. Hans er, at det så er det slut 
med at høste grønne asparges! Det er det første vi kan høste i køkkenhaven – 

hvilket betyder forventninger om lyse nætter og sommer. Når høsttiden så er 

forbi, er jeg klar over at sommerens uendelighed er ved at forsvinde. 
 Som haveejer et det også tidspunkt der indikerer klipning af hæk. Jeg hader at 

klippe min meget lange og høje liguster. Alene problematikken omkring hæk -
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klipning, viser hvor svært det hele kan være. Jeg er klar over, at man bør vente 

til lige efter Sct. Hans med at klippe. For så ved jeg, at der kun skal klippes  2 

gange denne sommer. Men – men- men ….Hvad nu når den ene nabo har 
klippet allerede for 4 dage siden? 

 Så står min hæk og ligner et forpjusket pindsvin i modvind. Jeg hanker op i 

mig selv og får sagt: du ligger ikke under for, hvad naboerne tænker. Så derfor 
direkte ind på sofaen med en bog at læse i – og lidt zappen rundt på de 

forskellige kanaler ( I parentes bemærket:  længe leve Profiber – nu kan jeg se 

genudsendelser på 5 x så mange kanaler som før!)  
Efter en stund på sofaen, kunne jeg alligevel ikke holde mig  i ro. Jeg ville have 

hækken klippet! ( det var også begyndt at blæse lidt  – hvad der er en fordel,  

fordi en stor del af det afklippede løv så vil blæse over til naboen eller ud på 
Barrit Langgade….) 

Ikke kun ville jeg have hækken klippet –den skulle oven i købet i år, stå 

fuldstændig skarp – både lodret og vandret. Den intention holdt dog kun de 
første 3-4 meter. Så var det kun et spørgsmål om at få den studset,  -hvor 

resultatet vist bedst kan sammenlignes med 2 børn, der finder en afsides krog 

og en saks for at lave nye frisurer på hinanden!  
Men efter et par timer blev hækken ”trimmet” - med det i baghovedet: at næste 

gang der skulle jeg virkelig gøre mig umage! 
Jeg ved godt, det er en små ting i forhold til at sidde i flygtningelejr i Sudan, 

eller være indespærret i en mine 3 km under jorden. 

Men da jeg jo  hverken er afrikaner eller kinesisk minearbejder, kan jeg jo som 
dansker kun forholde mig til mine egne problemer… 

 

Men det allerværste ved Sct.Hans er dog at dagene nu begynder at blive 
kortere. 

Vi er bosat i et land – der ligger på de nordlige breddegrader. Dvs. at der er 

meget stor forskel på dagenes længde sommer og vinter. 
Fra november til marts, er det eneste man ser frem til -  måske lige med 

undtagelse i et par gode julefrokoster-   at dagene skal blive længere. Vi er i 

den grad afhængige af lyset: efter måneder med regn, rusk, gråvejr, sne og frost 
lurer depressionen om hjørnet. 

Jeg holder den kun gående, fordi jeg med det yderste af fingerspidserne, holder 

fast i håbet om lysere tider. 
Som bygningsarbejder er jeg specielt hårdt ramt. Vi arbejder udendørs hele året 

– og i den periode hvor der skal tændes lys både morgen og eftermiddag er 

stærkt deprimerende. 
Så derfor har jeg svært ved at forbinde Sct. Hans med noget specielt positivt. 
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Det er lidt ligesom søndag aften – efter en rigtig god weekend. Hvordan skal vi 

få skruet næste uge sammen, så det kommer til at passe med arbejde, 

skolegang, fritidsaktiviteter, møder, sport, madpakker, afhentning  af børn 
m.m. Det kræver sgu sin mand at undgå lidt ondt i maven!  

Nu ved jeg godt I vil tænke: ”  han er da noget negativ – og jeg kender godt 

den med, at man kan anskue tingene fra flere sider: én vil sige at: ”glasset er 
halvt tomt – en anden vil sige at det er ”halvt fuldt” 

For selvfølgelig ved jeg godt, at det ville være kedeligt med en hæk der ikke 

groede – at hvis der var grønne asparges hele året, ville jeg ikke nyde dem og 
hvis der ikke var mørke ville jeg ikke glæde mig til lyset. 

Og jeg ved også, at hvis der ikke blev fejret Sct. Hans havde jeg ikke haft den 

oplevelse, at stå her sammen med jer på denne dejlige plet. Børn, unge, 
midaldrende og ældre fælles om én af de traditioner der binder os sammen. 

Måske kun et flygtigt øjeblik – men dog - forhåbentlig nok til, - at vi kan bære 

øjeblikket videre, igennem de mørke tider som kommer.  
Jeg vil slutte med at ønske alle en fortsat god sommer – med håbet om at den 

bliver varm og solrig, med mild regn om natten. 

 
Mikael Jacobsen. 
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Multiidræt for mænd 
 

Op af sofaen, væk fra fjernsynet, ind fra haven, hjemme fra konen/kæresten 

Kom og vær med til 

i BKI hver torsdag fra. Kl. 20.00 – 21.30.  

 

Vi starter torsdag den 22. september. 

 

 
 

Multiidræt er for mænd over 20 år. Vi laver forskellige aktiviteter fra gang til 

gang som f.eks. badminton, volley, basket, høvdingebold, hockey og boldspil.  
Fordelen ved multiidræt er bl.a. at være en del af holdspil uden at skulle til 

kampe, fællesskab, motion til lattermusklerne samt at få pulsen op. 
 

Vel mødt 
Mads Påske/Barrit GIF 

 
 

PINK PIGEPARTY – Fredag den 30.9 Kl. 17.00 – 20.00 

 

Alle tøzer fra 9 år + mor inviteres til lyserød fest på Hornsyld Bibliotek. Vi 

skal hygge, snakke om film og bøger. Vi får spændende besøg af forfatter 

Mette Finderup (mor til Emmy & Petra- Bøgerne)  
 

           
      

 
 

Dresscode: noget pink/lyserødt 

Arrangementet er gratis,  – sandwich 
kan købes. Hent billetter til dig og mor 
på Hornsyld Bibliotek fra den 1.9 

Mail: hornsyld@hedenstedbib.dk 
Arr.: Biblioteket, Koo.udvalget og HIC. 
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