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* Gymnastikopvisning 

* Nyt fra Barrit Univers 

* Lokalarkivet om Vrigsted forsamlingshus 

* Fastelavnsfest 
* Forsidebilledet er fra vindmøllerne ved Vrigsted. 

______________________________________________________________ 

 

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 27.02.2012 

 

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: 

 

Bladet udkommer: 

 

27.02.2012 

28.03.2012 

29.05.2012 

 

Uge 11 

Uge 16 

Uge 24 

 

 

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 blev det 2012…  

   

Det er altid med en vis spænding man begynder på et nyt år. Nogen starter året 
med nytårsfortsætter, - ganske sikre på at sund livsstil med fedtfattig kost og 

motion – mindre alkohol og et farvel til cigaretter endelig kan lykkes -. Det er 
aldrig nogen skade at sætte sig nogle mål – selvom intentionerne ikke helt 

holder i den sidste ende. For er der ikke noget mål at sigte efter, så rammer 

man i hvert fald slet ikke.  
 

På det lokale plan er det også vigtigt at sætte sig nogle klare mål. Hvad er det 

vi vil i Barrit og omegn? – De seneste år er der brugt mange resurser på både 
dette og hint. Men som udenforstående har det været svært at se i hvilken 

retning man arbejdede. Der har været store planer med skole, børnehave og 

BKI, - men hvor er vi i dag, - og hvad vej går vi? Bliver der trukket på samme 
hammel foreningerne imellem?  

 

 Jeg ved godt, at nogen vil sige at det er min egen skyld, at jeg ikke kender 
målet og hvor vi står i dag. Det er ganske rigtigt at jeg selv kunne have 

involveret mig og søgt indflydelse og information. Men jeg tror mange har det 

som undertegnede – og jeg håber meget, at det nye år vil bringe en stor 
mængde information om, hvad der konkret arbejdes med i de forskellige 

foreninger og institutioner. 

 

Ikke kun i København og Århus…  

Vi har i tv og aviser hørt en masse forfærdelige historier om mobning blandt 

børn – via de elektroniske medier (sms, facebook  m.fl.) 
 

Men tro nu ikke at det ikke foregår herude på landet…  Jeg er de seneste dage 

blevet præsenteret for to historier, - om børn der bliver udsat for 
ubehageligheder fra deres ”kammerater”. Så måske skulle I overveje at tjekke – 

sammen med Jeres børn – den post de sender via sms og mail. Desværre er der 

tilfælde hvor kontrol er bedre end tillid.  
 

Og husk så lige, at selvom det kan være stærkt ubehageligt at sige NEJ til sine 

børn – er det en øvelse som kan være nyttig at lære…. Både for forældrene, 
men så sandelig også for børnene. 
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Barrit univers - sker der mon noget? 

 
I august blev udviklingsplanen Barrit univers præsenteret på et borgermøde. 
Men sker der noget for at gøre planerne til en realitet kan man spørge? 

 

Det gør der, men der skal selvfølgelig gøres et benarbejde. I november 
indkaldte BKI s bestyrelse BKI s repræsentantskab til et møde, der havde til 

formål at få bestemt, hvordan vi ved fælles hjælp og i samarbejde med 

Lokalrådet kommer i gang med at realisere den del af planerne, der har med 
BKI at gøre. 

 

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Dorthe Andersen, Jan 
Hansen og undertegnede fra BKI, Jonas Johansen fra skolebestyrelsen, Carsten 

Klostergaard fra Karateklubben, Vera Hammershøj fra pensionistforeningen og 

Christian Schrøder fra BGIF. Desuden deltager som nævnt Lokalrådet. 
Gruppen skal stå for at søge fonde og udtænke andre aktiviteter, der kan rejse 

penge til projektet. 

 
Arbejdsgruppen er indkaldt til møde i februar. 

 

Umiddelbart efter mødet i november blev lokalrådet kontaktet af konsulenter 
fra det rådgivende ingeniørfirma Niras, der gerne vil hjælpe os med at lave en 

ansøgning til ”Byggeriets ildsjæle”, en pulje under Realdania, der støtter lokale 

udviklingsprojekter. Kontakten førte til et møde med Niras, som rådede os til 
inden ansøgning at tage kontakt til Realdania og Lokale- og anlægsfonden for 

at sikre os, at en ansøgning til ”Byggeriets ildsjæle” ikke ville spænde ben i 

forhold til at kunne få støtte fra disse 2 store fonde. 
 

Der har været kontakt til disse 2 fonde, som begge giver grønt lys for at søge 

”Byggeriets ildsjæle”, hvor der er ansøgningsfrist d. 30. januar. Ansøgning 
bliver til ombygning af den gamle gymnastiksal til et motorikrum. Det er et 

afgrænset relativt lille projekt, der vil give et kæmpeløft og en tiltrængt 

istandsættelse. 
 

Vi krydser fingre for at det lykkes og vil også arbejde videre med andre mulige 

ansøgninger. 
 

På vegne af BKI s bestyrelse Renata Carlsen 
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Vrigsteds forsamlingshus – ”Vrigstedhus” 
Adresse: Stevnsvej 15a, Vrigsted, 7140 Stouby 

 

Vrigstedhus er Vrigsteds nuværende forsamlingshus.  

Bygningen er fra 1901 og dannede rammerne om Vrigsted Skole og Vrigsted 
Bibliotek indtil 1970. 

Før Vrigsted Skole blev nedlagt havde Vrigstedborgerne forsamlingshus i 
nabohuset Stevnsvej 17 – det nuværende ”Stevnshuset”. 

 

Vrigstedhus drives af en bestyrelse og kan lejes til fester, arrangementer og 
møder. I forbindelse med bestyrelsen er der oprettet et kulturudvalg, der står 

for møder, fester og arrangementer i og omkring forsamlingshuset. 
 

 

 
 

Maleri – ca.  1910 – Vrigsted Forsamlingshus og Vrigsted Skoles bygninger 

set fra Neder Vrigsted. Vejmanden og Vrigsted Kirke er også kommet med. 

(Billedet hænger i Vrigstedhus. 
 

 

Forsamlingshusene i Vrigsteds historie: 

1899-1968: ”Neder Vrigsted Forsamlingshus” – senere ”Stevnshuset” - blev 

oprettet som aktieselskab i 1899. Det fungerede 
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forsamlingshus til nedlæggelsen i slutningen af 1960-erne. Huset stod tomt et 

par år og blev så solgt til privat beboelse i nov. 1971. 

1970: Vrigsted Skole og Bibliotek blev nedlagt. Eleverne og de skolemæssige 
aktiviteter blev flyttet til Barrit Skole 

1970-1989: Brugsretten til skolebygningen blev overdraget til 

”Kunstforeningen 17-11-70”, der etablerede et kulturhus for 
Vrigsted og omegn. Aktiviteterne var mangeartede: Kunstnere 

arbejdede sammen i lokalerne, der blev undervist i dramatik, holdt 

foredrag, holdt aftener med fællessang og meget mere. I 1972 
opstod Vrigsted Beboerforening, der bl.a. arrangerede Vrigsted-

fester i bygningen. 

1989-        : Foreningen Vrigsted Forsamlingshus oprettedes og købte 
bygningen af Juelsminde Kommune for 5 kr. I starten af 

Vrigstedhus’s historie var den centrum for en mængde af 

aktiviteter, idet der, udover forsamlingshusudvalget der forestod 
bygningens udlejning og vedligeholdelse, blev oprettet et 

kulturudvalg  og senere – 1992 et bylaug, der alle brugte og 

arrangerede aktiviteter i og omkring forsamlingshuset. 
 

 

 
 
Foto – 2011 – af Vrigstedhus – Vrigsteds nye forsamlingshus og gamle 

skole. 
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FASTELAVNSFEST 
 

I BKI centeret, Søndag d. 19. februar 2012, kl. 14.00 – 16.00 
 

Voksne kr. 35.-  
(Tøndeslagning, kaffe og 1. fastelavnsbolle) 

         Børn: kr. 35.-     

(Tøndeslagning, saft og 1 fastelavnsbolle) 
 

  Der vil være små overraskelser i løbet af dagen 

 
HUSK at komme udklædt, også gerne de voksne!  

 

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

 

 

Generalforsamling i Fredagsklubben i Barrit 
 

Fredag d. 2. marts 2012 kl. 22.15 i Sognegården 
 

 Godkendelse af dagsorden 

 Formandens beretning 

 Regnskab 

 Behandling af indkomne forslag 

 Behandling og godkendelse af budget 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer – Der skal vælges ny bestyrelse 

 Eventuelt 

 
Indkomne ændringer eller forslag til formanden inden 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 
Af hensyn til forplejning vil vi gerne have man tilmelder sig til Gitte Hansen 

på 22 61 18 60, eller Ingeborg på 75 69 15 73 inden generalforsamlingen. 
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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: 

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 februar og marts 
 

 

 

Søndag den 5. februar  Søndag den 12. februar 

Septuagesima   Seksagesima 

Vrigsted kl. 9.00   Vrigsted: ingen 
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00 – FRP 

 

Søndag den 19. februar   Søndag den 26. februar 

Fastelavn    1. søndag i fasten 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit: ingen   Barrit: ingen 
 

Søndag den 4. marts  Søndag den 11. marts 

2. søndag i fasten   3. søndag i fasten 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 18. marts  Søndag den 25. marts 

Midfaste    Mariæ bebudelses dag 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 
Barrit kl. 9.00 – PEAS  Barrit kl. 9.00 

 

 
 

Sognepræst Rikke Mai holder fri fra lørdag den 11. februar til og med 

søndag den 19. februar. Embedet passes i denne periode af Fin Rasmussen 
Petersen, som kan træffes på telefonnummer 75 89 53 97. I weekenden den 

18. – 19. marts passes embedet af Poul Erik Sørensen, som kan træffes på 

telefonnummer 75 89 70 51. 
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Børnegudstjeneste Juleaften med masser af balloner 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Til børnegudstjenesten juleaften blev der sendt 150 balloner af sted mod en 
fuldstændig klar og blå himmel. Erik Davidsen har taget disse skønne billeder. 

:-) 
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Babysalmesang 
 

 En ny omgang babysalmesang er begyndt. Vi mødes følgende onsdage 

klokken 10.00 i Barrit Kirke: 25. januar, 1. februar, 8. februar, 22. februar, 
29. februar, 7. marts og 14. marts. 

 

Vi synger i ca. 40 minutter. Derefter spiser vi boller og drikker kaffe og the. 
 

Alle med babyer er meget velkomne. 

 

 

Danmarks kirker 
 

14.hæfte,der omhandler kirkerne i Barrit, Vrigsted, As, Klakring og Juelsminde 

er udkommet. Hæftet kan købes i boghandelen i Hedensted. Pris 210 kr. 
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Pensionistforeningens bankospil 
 
Søndag den 30. oktober 2011 havde Barrit-Vrigsted pensionistforening samlet 

næsten 100 personer til bankospil i Sognegården. 

 
Det blev en rigtig dejlig eftermiddag, hvor der blev snakket sammen på tværs 

af bordene mellem spillene, og takket være sponsorgaver gik mange hjem med 
lidt ekstra til at fornøje tilværelsen med.  

 

Det vil vi gerne sige sponsorerne tak for. Det er en uvurderlig hjælp til sådan et 
arrangement, at lokale virksomheder generøst sponserer gaver. Arrangementet 

er med til at give sammenhold i den lille by. 

 
En særlig tak til vores lokale Brugs, som leverede ænderne til en meget 

favorabel pris. 

 
 

Med venlig hilsen 

Barrit-Vrigsted pensionistforening. 

 
 

 
 

 

Gymnastikopvisning i BGIF 
 

 

 

 
Så er det sat en dato for vores årlige gymnastikopvisning i hallen i Barrit. 

Gymnasterne øver sig, og den 18. marts 2012 kl. 13.30, er vi klar til at vise jer 

hvad vi kan. 
 

Sæt X i kalenderen, mød op og få en festlig eftermiddag. 
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Generalforsamling og ”Billedaften” 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 

indkalder til generalforsamling 
 

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00 i BKI-Centeret 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne 
 

Program: 

1. Generalforsamling: Det bliver foreningens anden generalforsamling, vi 
glæder os meget til at se så mange medlemmer, som overhovedet muligt. 

I en så ny forening er der et stort behov for denne lejlighed til at 

bestyrelse og medlemmer – og medlemmer indbyrdes – får mulighed for 
at samtale om foreningens formål og aktiviteter – høre hvordan det går og 

lægge planer for fremtiden. 

2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med pkt. 
3. 

3. ”Billedaften”: Lokalarkiverne i tidligere Juelsminde Kommune afholdt 

møder, hvor vi udvekslede arkivalier, der var modtaget, men hørte til hos 
naboarkivet. I en årrække fordelte afdøde Anders Ravn Olesen, der var 

leder af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv, originale avisbilleder fra de 

forskellige lokalområder på disse møder – billeder som han havde fået fra 
redaktionen/redaktionerne. 

Disse billeder blev i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv samlet i en mappe, hvor 

de stadig ligger! Hvem/hvad er det vi kan se på billederne? Hvornår blev 
det taget? Hvad var anledningen?  

Der var simpelthen ikke tid til at gøre noget ved området, så nu beder vi 

om medlemmernes hjælp til at komme videre med sagen. 
Vi har indscannet billederne og vil vise dem på en storskærm, og så håber 

vi, at de forsamlede medlemmer og interesserede kan bidrage med 

informationer.  
En god lang hukommelse, at have fulgt med i de lokale begivenheder og 

den lokale avis eller en aktiv karriere i områdets foreningsliv er 
egenskaber, der vil blive værdsat meget højt – og det bliver rigtig 

hyggeligt! 
 

Karsten Bjerreskov(formand) 

OBS. OBS:  

Vi holder forsøgsmæssigt åbent d. 3. mandag i månederne feb.-maj. fra kl. 9.00 

– 11.00 
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Referat af møde i fællesformandsforeningen onsdag  

den 11/1 2012 
 

 

Orientering: 

Vibeke: Der arbejdes med fælles bestyrelse mellem skolen og børnehaven. Det 

har bl.a. medført at skolen var med i ansættelsen af den nye leder i Tjørnebo. 

Helle Eglin er ny leder i Tjørnebo.  Der er nedsat et legepladspladsudvalg, som 

er ved at være klar med planerne over en ny legeplads. Kristian Winter er trådt 

ud af skolebestyrelsen og ind er kommet Hans Peter Christensen.  

 

Karl: Pensionisterne er begyndt på computer kursus om tirsdagen og torsdagen, 

de har haft lidt start vanskeligheder. De har generalforsamling her i foråret. 

Kommende tur går til Lille Vildmose centret. 

 

Peter: Hjemmesiden kører stille og roligt, der er ikke meget input, og der 

opfordres til at man sender til siden. Foreninger i byen opfordres til at man 

tjekker, om ens forenings side er opdateret. 

 

Venstre: Det går stille og roligt i foreningen. Generalforsamling den 9/2 2012 i 

BKI.  

 

Lokalrådet: Der arbejdes med Barrit Univers. Der er kommet nyt asfalt og 

afmærkning på Barrit Langgade, dette projekt er ikke helt afsluttet, der komme 

puller op. Lokalrådet arbejder med placeringen af disse. 

 

Gitte: Fredagsklubben skifter bestyrelse til næste generalforsamling. Fredag d. 

2/3 2012. 

 

BGIF – gymnastikopvisning den 18/3 2012 
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BKI – Der har været repræsentantsskabsmøde og der fremlage BKI planerne 

for Barrit Universet. Der er nedsat et arbejdsudvalg. 

 

Niels Peter: Der er for lidt plads, og de må desværre sige nej til mange ting. 

Takket været Karls skrot har de fået råd til en ny printer. Der er købt nye flag 

til kummerne på Barrit Langgade. Solvej og Frederik har lagt pengene ud, 

indtil Karl har penge i skrot kassen igen. 

 

Lokalrådet har lovet at henvende sig til HK, da benzinen er 40-50 øre dyrere i 

Barrit end i Hornsyld. Peter Andersen henvender sig til Søren Smidstrup.  

 

Evt: Fællesformandsmøderne – er de nødvendige? Det blev diskuteret om vi 

skulle fortsætte, vi sætter en dato, og så må formændene melde tilbage om der 

er brug for det. 

 

Næste møde: torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 

 

Referent: Gitte Hansen 

 

------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Torsdag den 26.04. 2012 kl. 19.30 
i BKI (Barrithus) 

afholdes det årlige repræsentantskabsmøde 

 i 

Barrit Vrigsted NYT 
Alle er meget velkomne. 

Medlemmer af repræsentantskabet indkaldes pr. brev. 
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