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* Byfest 
* Valg til menighedsråd 
* Vinteraktiviteter i BGIF 

* Fællesspisning 

* Byvandring – Over Barrit 

______________________________________________________________ 

 

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 24.09.2012 

 

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 
 

  

*************************************************************** 
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: 

 

24.09.2012 

29.10.2012 

28.01.2013 

25.02.2013 

 

Uge 41 

Uge 46 

Uge 7 (2013) 

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… (som  denne gang strækker sig over flere sider).ved Mikael Jacobsen  

 
En by til salg….   
Der er i skrivende stund ca. 30 huse og ejendomme til salg på egnen. Det er 

flere end godt er. Der er også adskillige lejeboliger ledige. – Og hvad er så 

forklaringen? – Mange har givet udtryk for at byen ikke er så ”indbydende”. 
Det roder mange steder, - hækkene bliver ikke klippet og gamle biler står og 

ruster. Men det er vel ikke lidt roderi hist og her der afholder folk at flytte til 
Barrit? 

Hvis der derimod skete en masse i byen, med et blomstrende foreningsliv og 

tilbud også til dem, der ikke ligefrem er til de mere organiserede aktiviteter, 
kunne det måske hjælpe lidt? 

Bedste eksempel er nok årene der blev arrangeret kulturnætter og Barrit Open 

Air. Arrangementer der samlede byen og ”nåede ud over rampen”, - forstået på 
den måde at vi havde pressens bevågenhed, og samtidig gjorde os stolte over at 

bo i byen.  

Det er svært at vende den kedelige udvikling, - hvilke masser af andre 
landsbyer må sande. De steder det er lykkedes, har det kostet masser af kræfter, 

- og mange ildsjæle har måttet tænke kreative tanker. 

Vi er i den heldige situation at vi stadig har både en brugs, en børnehave, et 
idrætscenter og en skole. Men vær klar over at i disse tider skal man ikke tage 

noget for givet.    

                                                             

 
Landsbyidyl i Barrit! 
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Fortravlede hjemmehjælpere…  
Vi har i årevis hørt om pres på de hjemmehjælpere der samvittighedsfuldt 
passer vores ældre medborgere. Hedensted Kommune presser åbenbart deres 

personale ekstremt hårdt. Flere gange ugentlig har jeg observeret én af 

kommunens små sorte biler med 70 – 80 km. i timen ned af Barrit Langgade. 
Jeg håber sandelig kommunen vil nedsætte presset på personalet, så de ikke 

behøver at overskride hastighedsgrænserne. – Eller i det mindste betale deres 
fartbøder hvis der skulle forvilde sig en betjent til byen….. 

 

Hvad sparet er tjent! - eller?  
Flere gange har udmeldingerne fra Barrit Kultur- og Idrætscenters bestyrelse 
undret mig noget, - eller rettere meget. Forstået på den måde at ”man har 

sparet” på vedligeholdesbudgettet de seneste år. For mig at se har man bare 

undladt at bruge pengene, til de efterhånden meget nedslidte bygninger. Jeg 
håber inderligt på byens vegne at man i forbindelse med Barrit Univers kan få 

løftet det underslæb der er på vedligeholdelsen. 

 

 
       Et af mange eksempler på mangelfuld vedligeholdelse 

 

Fælles ledelse kræver fælles fodslag…  
I forbindelse med Barrit Univers arbejdes der på at skabe fælles ledelse mellem 
skole, børnehave og BKI. Den grundtanke er rigtig god, men måske sværere 

end som så. Der er flere kulturer der skal swinge sammen – første skridt er dog 

taget med fælles forældrebestyrelse for skole og børnehave. Een ting man 
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bliver nødt til at forholde sig til, det er de personer som nu engang er ledere de 

forskellige steder. Hvem skal afgive magt?  Og hvem – om nogen vil – være 

interesserede i at være høvding for et så forskelligartet foretagende? 
Jeg forstår slet ikke at man bliver ved med at ansætte folk i lederstillinger 

(senest ny souschef i børnehaven og i nær fremtid ny viceskoleinspektør). Det 

bliver for mig svært at se hvor man de næste mange, mange år vil kunne spare 
noget på lederstillinger. For mig at se tænkes der stadig i de traditionelle baner. 

Det nemmeste i verden er at være negativ – og bremse gode intentioner. Det er 

jeg klar over, jeg nemt kan blive skudt i skoene. Men nogen gange kan det godt 
betale sig at skrue ambitionsniveauet lidt ned, og finde løsninger der ikke 

kræver flere år med forbrug af en masse resurser – med risiko for at tingene 

løber ud i sandet. Foreløbig har vi i mange år talt om samarbejde – og brugt 
mange penge – men vi er ikke nået meget nærmere målet. Jeg håber dog 

inderligt at det er mig der tager fejl. 

 
 Mere landsbyidyl fra Barrit! 

 

Beskæring af beplantning mod vej, sti og fortov…   
Jeg faldt over en informationsmeddelelse fra Hedensted kommune i Ugeavisen 
fra uge 31. Heraf fremgår det at hvis borgerne IKKE overholder deres 

forpligtigelser kan kommunen beskære på grundejerens bekostning. – Så 

spørger jeg lige: Hvis kommunen IKKE overholder deres forpligtigelser, kan 
jeg så udføre beskæring og sende en regning til Hedensted Kommune? 

Jeg tænker på det store egetræ på ”trekanten” lige ved siden af børnehaven. 

Efter kommunens regler skal der fra fortov til nederste grene være min. 2,75 
meter. Det er der ikke her. Grenene hænger visse steder kun 1 meter over 

fortovet!!! 
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Efter skitse fra kommunen må træet ikke hælde ud over vejbanen. Her er 

trækronen mere end halvt ud over vejbanen… 
Så jeg starter motorsaven og ser frem til en lille ekstra skilling …..  

 

Mangfoldighed og fantasi er rigtig dejlig… 
Gå en tur ned af din vej, - eller ta` cyklen og kør ud i landskabet. Måske er 

bilen en bedre løsning i denne regnvåde sommer – men uanset hvad, så kan 

sådan en tur rumme gode oplevelser. Her tænker jeg på postkasserne der efter 
1. januar skulle sættes ud til vejen. Alene de forskellige løsninger, der er brugt 

for at ”hæve” postkasserne fra jorden. Nogle har rustfri stålskeletter støbt fast i 

jorden - andre har tydeligvis været spejdere for der er nærmest brugt 
træstammer – andre er tydeligvis i VVS branchen, for her er brugt rør og 

bøjninger. Andre igen har bare hakket et tilfældigt bræt i jorden. 

Postkasserne er også et studie værd: nogle har nærmest kasser på størrelse med 
et mindre skilderhus med fancy låger og skuffer. Man tænker nærmest på 

opbevaring af landets guldreserver. 

Andre har de fineste kasser med blankpolerede metallåger og de fineste 
dekorationer. Nogen vælger at beholde deres gamle med rust og anløben 

maling. Men uanset hvor fin din postkasse er, er den post der bliver lagt i den 

samme…..  
Det er for øvrigt en fin service Post Danmark yder overfor de unge mennesker: 

det er langt nemmere at sprænge postkasserne i luften nytårsaften. De står jo på 

rad og række langs gader og stræder…  

 

Barrit og omegns byfest…  
Nu kunne læseren godt få den fornemmelse at jeg ikke synes der sker noget i 
Barrit overhovedet. Det gør der selvfølgelig. Den største årlige begivenhed er 

uden sammenligning byfesten. Jeg må endnu engang i denne spalte give min 

uforbeholdne ros til byfestudvalget som igen i år trækker det tunge læs, - både 
med at få ideerne, få arrangementet stablet på benene, få det afviklet og ikke 

mindst få det ordentligt afsluttet. – De giver om nogen et skub i den retning vi 

har brug for. Én ting er de penge, som de sammen med sponsorer sørger for 
kommer ungdommen til gode. Det vigtigste for mig er dog at vi får noget at 

samles om. - Er der noget hyggeligere, end at mødes på stadion til en kold øl 

og en varm pølse sammen med venner, naboer, børn og bekendte?  
- Så uanset vejr og vind, - om programmet passer dig eller ej, så mød op for 

byens skyld. 
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   BYFEST  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Torsdag den 23. august 
 

16.00 – 18.00 
 

19.00 

Barrit Skole holder Åbent Hus, Barrit Univers 
 

Bankospil i det store telt for hele familien med sponsor-

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

Start af salg af skøger til vores Kokasse Konkurrence. 
Start af salget til vores Nøgle Konkurrence – NYHED 
 

Begge dele kan købes i det store telt alle dage  
 

Fredag den 24. august 
 

16.30 – 19.30 

 

 
 

16.30 – 17.30 
 

16.30 – 20.00  
 
 

18.00 
 

19.00 – 20.00 

 

 

Ungdomsturnering i fodbold 

Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold 

til en turnering 
 

Kom og spil fodbold med spillere fra AC Horsens.  
 

Hoppeborg, Skydevogn, Sumobrydning for børn og 
voksne – NYHED og Hovercraft Flyvebåd – NYHED  
 

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet 
 

Rekordforsøg – Vi prøver endnu engang at komme i 

Børnenes Rekordbog ved at lave den største menneske- 

lige rundkreds på minimum 200 meter. 
 

Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, slik 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.  

 

 

 



9 

 

Lørdag den 25. august 
 

09.30 Optoget starter ved Dagli’ Brugsen og går op gennem 

byen til stadion. Kom og gå med – med eller uden motor 

10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 

10.00 – 16.00 Hoppeborg 

Sumobrydning for børn og voksne – NYHED  

Skydevogn  
Hovercraft Flyvebåd – NYHED 
 

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

10.00 Bagagerumssalg 

10.00 Børneloppemarked 

10.00 – 12.00 Lokalarkivet udstiller i det store telt 

10.00 – 14.00 Ansigtsmaling for børn, gratis 

11.00  Høvdingebold 5-mands hold, tilmeld din familie, firma, 

klasse osv. Max 2 voksne pr. hold. 

11.00 Mountainbike – kom og prøv en rute fra stadion og ned i 

Kirkeskoven. Medbring din egen cykel eller lån en af 

dem, vi har til rådighed. Alle kan deltage, det er gratis. 

12.00 Kokasse Konkurrence – skøge kan købes i det store telt 

13.00 Havetraktor Ringridning, tilmelding i det store telt 

13.30 Barrit GIF’s Old Boys hold, opvisningskamp 

15.00 Afgørelsen af Nøgle Konkurrence – NYHED 
Nøgler kan købes i det store telt alle dage…  

16.00 Det store telt og alle aktiviteter lukker 

18.00   
    

 

 
 

01.00 
 

02.00 

Teltet åbner for aftenens festligheder 
 

Spisning  
 

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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I år har vi vedtaget, at indgang i teltet lørdag aften kun skal koste 125,00 kr. 

Det er sensationelt billigt for indgang, menu, musik og ikke mindst hyggeligt 

socialt samvær. 
 

Vi har en ny aktivitet på programmet lørdag, hvor vi har arrangeret en turne-

ring i høvdingebold, saml et hold og tilmeld det i det store telt. 
 

Vi får både fredag og lørdag besøg af en Hoovercraft Flyvebåd, som vil svæve 

i god fart på en af fodboldbanerne. Kom og prøv en tur, der findes kun 2 af 
dens slags i Danmark. 
 

Lokalarkivet arrangerer fredag aften igen en spændende tur rundt i lokalom-
rådet. Derudover udstiller Lokalarkivet også i teltet lørdag.  
 

I forbindelse med vores ungdoms fodboldturnering fredag aften får vi igen i år 
besøg af to spillere fra AC Horsens, som udover at lave lidt lege og øvelser 

med børnene naturligvis også skiver autografer. 
 

Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der 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 børne-

loppemarked. Det er gratis for børnene at deltage. 
 

Lørdag aften slutter vi traditionen tro af med fest i teltet. Maden bliver igen i år 

leveret af Hornsyld Slagter, menuen er kamsteg, flødekartofler, kartoffelsalat, 

flutes og salat med dressing. Cookie Jam Band har fået genvalg til at stå for 
musikken.  
 

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. 
 

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 20. august. Tilmeld dig før din nabo, 
men inviter dem med alligevel !  
 

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

Med festlig hilsen 
 

Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
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Sponsorliste for 

Barrit & Omegns Byfest 2012: 
 

 

 
 

Den Jyske sparekasse   Ingvard Bie, Breth 

Sydbank  Hornsyld VVS 
Juelsminde VVS  Den Danske Bank 

HK Olie A/S   Horsens Autoopretning 

Barrit Autocenter   v/Thomas Buk   
Barrit Murerforretning  Anders Pedersen Maskinfabrik 

Utoft Entreprenør  Eslund Husreparation  

Tømrermester Erik Skov  Barrit Mejeri 
Uni-tech    Barrit Industrilakering 

Vrigsted Breth Maskinstation  Odd K 

HACO A/S  Fysion 
Mobil Byg v/Jørgen Fisker  v/Ida Iversen 

Lykke & Lykke  Dagli’ Brugsen Barrit 
Mekonomen  Barrit Kultur & Idrætscenter 

Vin Med Smag  PhotoCare 

Hornsyld-Barrit El   Punkt 1 – Låsby 
Check Point  Barrit Børnehave 

Hornsyld Bilcenter  Blomsteriet  

XL Byg, Juelsminde & Hedensted Frisør Down Under 
www.frisor-korup.dk  Klinik For Fodterapi 

Hornsyld Slagter   v/Vivian Iversen 

Statoil, Juelsminde   Stadium, Horsens 
Skov & Havecenter, Juelsminde  

 

 

 

 

Støt vores sponsorer – de støtter os ! 
 

 

 

http://www.frisor-korup.dk/
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Nye medlemmer i Fredagsklubbens bestyrelse 
 

Efter mange år har Ingeborg, Bent og jeg bestemt os for at vige pladsen for nye 

smukke mennesker  
På vores generalforsamling blev disse tre valgt til den nye bestyrelse. 

                                                

Pernille Jørgensen      Rikke Hermansen              Johnny Nielsen  
Næst formand   Kasserer                           Formand 

 
Tak for mange gode år! 

Gitte Hansen 

 
 

 

 

Barrit-Vrigsted Pensionistforening 
 

Foreningen har udflugt til  
 

Jelling og Givskud onsdag den 12. september 2012. 
 

Vi får lejlighed til at se og høre om nogen af de mange tiltag, der bliver gjort 
for at bevare vores ”dåbsattester” og gøre området attraktivt for turister.  

Efter middagen kører vi til Løveparken i Givskud. 

Inden vi kører hjem drikker vi kaffe. 
Start fra Brugsen kl. 09.30 med opsamling ved BKI kl. 09.35. 

Pris for turen kr. 325,- 

Forventet hjemkomst kl. 17. 
Tilmelding til 

  Helga Bargmann    75 69 14 02 

  Svend Ove Jensen   75 69 12 91 
 

Med venlig hilsen 

Pensionistforeningen  
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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 

samlingssteder – forsamlingshuse og kroer. 
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. 24. 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. 

 

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

Kortspil i BKI 

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

Nye som gamle spillere er meget velkomne. 
Der spilles fra mandag d.3/9-12 kl. 19 – 22.30. 

Evt. spørgsmål til Palle Nielsen, 75691005. 

 
Kortspillerne / BGIF  
 

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

Husk MULTIIDRÆT for MÆND 
 

Opstart medio. Sep. Torsdage fra kl. 20-21.30 
 

*************************************************************** 
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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 19. august  Søndag den 26. august 

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

Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 9 (PEAS) 
 

Søndag den 2. september  Søndag den 9. september 

13. søndag efter trinitatis  14. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 10.30 - indskrivningsgudstjeneste Barrit kl. 9.00 

 

Søndag den 16. september  Søndag den 23. september 

15. søndag efter trinitatis  16. søndag efter trinitatis 

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

 

Søndag den 30. september  Søndag den 7. oktober 

17. søndag efter trinitatis  18. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 10.30 børne-høstgudstjeneste Vrigsted kl. 9.00 

Barrit: ingen   Barrit kl. 9.00 
 

Søndag den 14. oktober  Søndag den 21. oktober 

19. søndag efter trinitatis  20. søndag efter trinitatis 
Vrigsted - der henvises til gudstjenester  Vrigsted: ingen  

Barrit – i nabokirkerne   Barrit kl. 9.00 (FRP) 

 
 

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 13. oktober til søndag den 

21. oktober. Fin Rasmussen Petersen passer embedet i disse dage. 
 

Indskrivningsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 2. september 

 
Søndag den 2. september er der indskrivningsgudstjeneste for de kommende 

konfirmander i Barrit Kirke klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der et kort 

informationsmøde i kirken for konfirmander og forældre. 
 

Gudstjenesten er naturligvis offentlig som altid. 
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Høstgudstjeneste og høstfrokost i Barrit Kirke søndag den 

16. september 

 
Søndag den 16. 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. 

 

Efter gudstjenesten er der høstfrokost i BKI. 
 

 

 

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 30. 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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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 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 
 

 

 

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

 
 

Vrigsted Menighedsråd afholder orienterings- og opstillingsmøde i 

forbindelse med det kommende valg til menighedsrådet den 18. september kl. 

19.30 i Vrigstedhus 

 

Tirsdag d. 13. november er den officielle dato for valg til menighedsrådet, -

men allerede d. 18. september vælger vi kandidater til listen. 

 

Vi opfordrer alle med interesse for de forskellige arrangementer og tiltag, der 

foregår i kirkeligt regi til at møde op. Kom og gør din indflydelse gældende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rm@km.dk
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Barrit Menighedsråd inviterer til orienterings- og opstillingsmøde, i 

forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg 

Har du lyst til at gøre noget ekstra for kirkelivet? 
Vil du bruge dine kompetencer – og have indflydelse på fremtidens kirke i 

Barrit Sogn. Så er det nu, du skal stille op til menighedsrådet. Vi skal have 

valgt 6 kandidater samt suppleante. Er du interesseret? Eller vil du bare gerne 
høre om menighedsrådets arbejde? Så kom til Orienterings- og 

opstillingsmøde: 

 

Onsdag den 12.09.2012 kl. 19.00 BKI Centret, Kirkebro, Barrit 
I vores sogn er der tradition for aftalevalg. Det betyder, at kandidaterne 

bliver valgt på et opstillingsmøde – og at dette møde bliver det reelle valg. 
Deltagerne på orienteringsmødet kan beslutte at fortsætte aftenen med et 

opstillingsmøde. Her er målet at få opstillet en fælles kandidatliste på en god 

og demokratisk vis. Vil du være en del af menighedsrådet i den kommende 
periode, er det vigtig at du deltage,r og får dit navn på en liste. 

Valgudvalget 

 
PS!! I sidste BV-Nyt var opstillingsmødet sat til søndag den 15. september 

efter høstgudstjenesten, mødet har vi været nødsaget til at ændre af tids- 
mæssig grunde. 

 

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

 

Barrit & omegns Callanetics tilbyder vinterens 

motion 2012-2013 
 

 

Opstart mandag d. 10. september til og med onsdag d. 20. 

marts. 

 

Mandag & onsdag kl. 18.00-19.00 i Barrit sognegård. 
 

Træning en gang ugentligt i hele sæsonen for kr. 300,- eller to gange ugentligt 

for kr. 450,- 
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Byvandring i Over Barrit 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening inviterer til byvandring 

 

Tid: lørdag d. 22/9 Kl. 13. 

Mødested: Barrit Langgade 23 – det gamle ”Barrit Hvilehjem”. 

 

Vi vil bevæge os gennem Over Barrit fra det gamle ”Barrit Hvilehjem” til 

Barrit Langgade 84 – den tidligere fattiggård.  

 
Lokalarkivet og en eller flere borgere med udvidet lokalkendskab og en god 

lang hukommelse vil lede turen og tage tilhørerne med tilbage til tiden mellem 

1950 og 1970. Turen vil forme sig som en rejse tilbage i tiden, hvor turens 
ledere vil forsøge at skabe en dialog om steder, personer og forhold i Over 

Barrit fra dengang. Det vil danne grundlaget for en hyggelig og interessant tur 

gennem Barrit. 
 

Efter byvandringen er der mulighed for at nyde en kop kaffe og noget kage i 

BKI-Centeret, mens man får snakket færdig om dengang.  
Samme sted vil vi til lejligheden have lavet en mindre udstilling med relation 

til området i perioden. 

 
Vi har ikke mange billeder fra Over Barrit i perioden 1940-1980, så hvis nogen 

ligger inde med gamle billeder/fotografier eller andre oplysninger, så vil vi 

meget gerne have det at vide – også selvom vi kun kan låne materialet til 
indscanning/kopiering.  

 

Henvendelse til Karsten Bjerreskov, e-mail: karsten@bjerreskov.com eller  
tlf. 22 99 55 97. 

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede. 
 

 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening 
 

Har åbent Hus, hvor man kan komme med ting til arkivet eller få hjælp til at 
søge information vedr. den lokale kulturarv:  

Den sidste torsdag i måneden kl. 19-21. Dvs. d. 30/8, d. 27/9, d. 25/10  og d. 

29/11 

  

mailto:karsten@bjerreskov.com
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D E T   D AN 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. 1. september 
 

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 

2012 avisindsamlinger er 01.09, 03.11 
 

Følg med i vores aktiviteter på facebook ”barrit spejderne” 
 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

formand Jan Revsbech Pedersen på 

tlf. 75691644 / 21616830 
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Fællesspisning i Barrit 
 

Fredag d. 12 oktober kl. 18 – Barrit Sognegård 
 

 

 
Det er os en fornøjelse at invitere til fællesspisning igen i år. 

 

Temaet denne gang er: 

     

HAWAII FEST 
 
 

Så grib den stormønstrede skjorte og 

blomsterkransen, og tag familien og naboerne med til en hyggelig aften. 

Der er selvfølgelig præmie til de bedst udklædte, og aftenen byder også på 
underholdning af forskellig art. 
 

Voksne 75 kr 

 
Børn 5-12 år 35 kr. 

 

Tilflyttere til området i 2012 samt børn under 5 år GRATIS! 
 
 

Tilmelding SENEST onsdag d. 2. oktober til: 

Rikke Hermansen på tlf. 26602416 eller e-mail 
rch30@hotmail.com 

 
 

Vi tager gerne imod større selskaber, men kan ikke 
reservere pladser. Det er først til mølle på selve 

aftenen. 

 
 

Vi glæder os til en dejlig fredag aften sammen med dig. 

 
Venlig hilsen Fællesspisningsudvalget. 

mailto:rch30@hotmail.com
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Badminton    

 
Tilmelding finder sted tirsdag den 21. august i BKI – Centret 
kl. 18.30 for børn og kl. 19.00 for voksne. 
 

Vi har tider for børn torsdag kl. 16. – 18. Træner er Hanne Kjerkegaard. 
 

Tiderne for voksne er :   Mandag kl. 19 – 21 

                                        Tirsdag kl. 19 - 21   

                                        Torsdag kl. 18 – 20  

                                        Fredag kl. 17 – 18     

For spillere fra 60+ spilles onsdag kl. 14 – 15 (evt. til 16)  

Ekstra tilbud til børn. 

Barrit GIF, Barrit Skole og DGI arrangerer i fællesskab træning for 1. – 3. 

klasse i skoletiden torsdag den 23. august.   

Tilbud til alle badminton spillere på 60 +  

Tilbuddet er til alle der har tid og lyst til at få ekstra træningstimer sammen 

med andre 60+ spillere, og således spille med andre end dem man normalt 

spiller med. Der kan også være spillere som har holdt pause  og nu godt vil i 

gang igen.  

Vi håber at 60+ badminton vil blive lige så populært her som mange andre 

steder. 

På badmintonudvalgets vegne/ Ingrid Pedersen 

 

http://www.barritgif.dk/index.htm
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Gymnastiksæson 2012-2013 

 
Så er vi ved at være klar til den kommende gymnastiksæson. 
 

Gymnastiksalen 

 

Mandag kl. 16-1   Powerpiger  
                      

 Instruktører : Ida B, Karen  og Sanne  
 

Er du en frisk pige,som går i 1 - 4 klasse, som kan lide at røre sig, så kom og 

være med på powerpigerne, vi vil lave rytmisk gymnastik. 

 

Tirsdag kl. 17-18              Ropeskipping 
 

 Instruktører : Louise, Pia H, Pia S, og Tove  
 

Elsker du at hoppe i sjippetov og svingtov? 

Så er vi holdet for dig. 

Vi laver sjove tricks og anderledes ting i sjippetov, hopper mange i et meget 
langt tov samt sjipper i 2 tove på en gang. 

Mød op… … vi er klar til at lære dig det hele 

 

Onsdag kl. 19-20              Power Ladies, kvinder + 18 
 

 Instruktører : Rikke T, Amanda 
 

Vi er 2 friske og søde piger der gerne vil byde piger over 18 år til ”gymnastik”. 

Vi vil byde på  hård og effektiv træning, hvor vi først og fremmest vil træne 

lår, mave, arme osv., samtidig med at vi har det sjovt sammen. 
Så kom frisk og tag din veninde, nabo eller andre i hånden, og kom til en god 

omgang træning. 

 

Torsdag kl. 16-17               Turbofræs 
 

Instruktører : Rikke H, Tina, Helle og Kristina Danina 
 

Henvender sig til børn i børnehavealderen. Vi synger hver gang. Bruger 

redskaber også hver gang. Nogle gange er det den store madras, trampolin osv. 

Andre gange bolde, ærteposer, faldskærm eller isoleringsrør. Vi øver kolbøtter, 
hop, løb, kast, spark mm. Det bliver rigtig sjovt. Og helt sikkert trætte glade 

børn efter en time. Vi glæder os til at se dig 

 

http://www.barritgif.dk/index.htm
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Hallen 
 

Onsdag 9.30-10.30                 Seniordamer 
 

     Instruktør : Dora 
 

Så skal vi i gang igen, vi skal have motion, opvarmning, lidt øvelser med 

redskaber og selvfølgelig stoleøvelserne. Sidst, men ikke mindst, skal vi have 
det sjovt. Alle kan være med, så kom og gør onsdag formiddag til en 

kombination af motion, afslapning, god musik og sang, så kort sagt vi skal 

være sammen. 
 

Onsdag 16.30- 17.45 Spring mix 1.-4. klasse 
 

     Instruktører: Marcus, Kristian, Rikke T og Amanda 
 

På springmix for 1-4. klasse, skal vi arbejde med håndstand, vejrmøller, 

forskellige spring på trampolin, teamtrack, på måtter osv. Vi skal bevæge os til 
godt musik, og lave seje serier for både piger og drenge. Så tag din ven/veninde 

i hånden og kom til nogle gode og sjove timer i hallen med spring og leg. 

 

Onsdag 17.45-19.30 Spring 5. klasse og op.  
 

     Instruktører : Conny og Maibritt 
 

For at blive en god springer skal vi have den grundlæggende på plads. Så 

derfor vil vi arbejde med styrke, smidighed, og grundtræning. Vi skal have 

pulsen op, vi skal træne og vi skal grine.  Af springene skal vi arbejde med 
håndstand, håndstand rulle, araberspring, flik-flak, kraftspring, overslag, salto 

og måske finder vi på noget helt andet også.  Vi glæder os til at se jer.  Både 

begyndere og øvede er velkomne. 
 

Holdene starter alle i uge 36, mandag den 3-9-12. 

 

Vi har p.t ikke instruktør til at kunne oprette et hold forældre/barn hold, men 

hvis du har lyst til at prøve, så ring til Amanda eller Maibritt. Så finder vi en tid 

og vi hjælper dig i gang.  
 

Vel mødt til alle. 

 
Amanda tlf : 22817575,    Maibritt tlf : 75691720 
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Volleyball i Barrit     

 
 

Så starter vi endnu en indendørssæson op i volleyball afdelingen. Første 

træningsaften er onsdag d. 5. september kl. 20.00-22.00. 
 

Alle er velkommen, 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 udgangspunkt højt og pulsen skal op, også til træning.  
 

Hvis der er interesse for det, kan vi tilmelde 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. 
 

Vi har i år ændret på kontingentregler og -satser for unge under 25 år. 
 

Vel mødt! 
 

Torben H. Hansen 

 

 

 

Kære Seniordamer 

 

Tusind tak for mad, gavekortet blev indløst på min fødselsdag 

på Mexicansk Restaurant i Silkeborg, så herigennem et stort 
knus til jer alle. 

 

Jeg glæder mig til at se jer til september. 
 

Kærlig hilsen  

Dora 
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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 

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 

Johnny Nielsen (Vikar) 

Gordon Skov 

Peter Andersen 

Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 

Vibeke Kjeldberg 

 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 
Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen            

Johnny Nielsen  

Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Ingvard Bie 

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 

75 69 13 56 

75 69 15 73 
75 69 15 86 

75 69 11 40 

 

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 89 71 71 
75 69 54 87  

75 69 10 92 

20 81 71 46 

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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