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***************************************************************
Barr it Byfest
***************************************************************
Fællesspisning i Sognegården
***************************************************************
Kor
***************************************************************
Byvandr ing i Bar r itskovby og Barr it Hule
***************************************************************
Sæsonstar t Gymnastik
***************************************************************
Indlæg modtages på diskette, runesten, på papirlapper eller hvad du har for
hånden. Sender du en fil, vil vi gerne have opsætningen således:
Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. Skr ift:
Times new roman – str  16.. Du kan sende filen med mail til bvnyt@get2net.dk

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 17. SEP. 2007

Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 75 69 15 66
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13 tlf. 75 69 15 07
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1 tlf. 75 69 14 18

(kontakt til annoncører)
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 tlf. 75 69 17 00

***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 8 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, december, 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 :
17.09.2007 03-04.10.2007
22.10.2007 07-08.11.2007
19.11.2007 05-06.12.2007
********************************************************

Har du lyst til at støtte bladet, så giv et fr ivillig bidrag.
Kan indbetales til Sydbank

Reg.nr .: 7160 – Konto nr .: 0360110



Side 3…………………………………..ved Mikael Jacobsen

Byfesten er  også dit ansvar….
Længere inde i bladet kan du se programmet for årets byfest. Der skal lyde en
stor ros til arrangørerne for programmet. Der er flere nye spændende tiltag, -
det er rigtig, rigtig mange år siden at tilbuddene og mulighederne har været så
mange.
Men så er det jo at pegefingeren lige skal løftes…. Arrangørerne har lagt sig i
selen, - MEN DET ER SANDELIG OGSÅ DIT ANSVAR at byfesten bliver
en succes: Du skal møde op sammen med dine børn, familie, naboer, venner og
MEDVIRKE. – Nu er rammerne sat og så skal vi sammen fylde dem ud.
Byfesten er en vigtig del af et lokalsamfunds identitet. – Det lyder måske lidt
højtravende, - men det er vigtigt at vi forstår at feste og more os sammen.
Tilflytterne…..
Som tilflytter kender jeg godt følelsen af at være ”fremmed” og uden for
sammenholdet. I Barrit er vi gode til mange ting; - men jeg tør godt sætte
spørgsmålstegn ved hvorvidt vi er gode til at tage os af de nye?
Men så er anledningen her nu. Få din nye nabo med på stadion til Byfest. Det
er da en begyndelse. Lad det ikke være en floskel at vi her ”på landet” tager os
af hinanden.
- Når man er en halv time om at købe en liter mælk i Brugsen fordi der skal
snakkes, - kan man nemt komme til at glemme at det ikke er alle der har det på
samme måde…
Det var  så den sommer…..
Man skal jo altid se det positive i tingene. Derfor kan man glæde sig over at
efteråret snart melder sin ankomst, - med en sæson fyldt af tilbud til
idrætsglade børn og voksne.
BGIF`s gymnastikafdeling har inde i bladet et meget fyldigt program med flere
spændende nyheder.
Der bliver i år også mulighed for at dyrke senior badminton i BKI. Da der ikke
i Juelsminde hallen, var plads til at den store og velfungerende senior afdeling
kunne få de ønskede timer, er de nu rykket til Barrit. Der spilles onsdage
mellem 9.00 – 13.00. Opstart den 5.9.
Det nye BV-Nyt….
Tak for de mange positive reaktioner på vores nye blad. – Mange har
kommenteret den flotte farveforside, den bedre papirkvalitet og at annoncerne
har fået et løft. Men her er du også medspiller: har du en kommentar eller en
historie venter redaktionen allerede…..



GUDSTJENESTELISTE FOR SEPTEMBER OG OKTOBER

BARRIT VRIGSTED

Søndag den. 9. september 10.30 14.00

Søndag den 16. september 10.30 09.00 (Kirkekaffe)
- høstgudstjeneste

Søndag den 23. september Ingen 09.00 (P.E.S.)

Søndag den 30. september 10.30 Ingen (Koncert kl. 16.00)

Søndag den 7. oktober 09.00 10.30

Sognepræst Rikke Mai holder fri den 22. og 23. september. Embedet varetages
af Poul Erik Sørensen fra Stouby, telefonnummer 7589 7051.

Foto: Lars Moegreen.

Vrigsted Kirke kalkes.



GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Døbefonden i Barrit Kirke

Sognepræst:: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029

Kirkelige Adresser :

Bar r it Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger :
Lene Bojesen
Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1907
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 :

Vr igsted 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 Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før mellem 
kl. 16 og 18.



KONCERT I VRIGSTED KIRKE

Søndag den 30. september klokken 16.00 er der kirkekoncert i Vrigsted i
Kirke. Det er vokalgruppen Kolorit der kommer og optræder med en
spændende blanding af sange fra Cuba, Argentina, Danmark og Sverige. Der er
fri entre.

ALLE ER VELKOMNE

KONFIRMANDUNDERVISNING

Konfirmandundervisningen begynder tirsdag den 11. september klokken 8.15 i 
konfirmandstuen i præstegården. Søndag den 2. september inviteres alle
konfirmander og deres familie til gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 10.30
med efterfølgende indskrivning i præstegården. Husk kopi af dåbsattest. Jeg
glæder mig til at møde alle de nye konfirmander.

Vokalgruppen Kolorit



Fællesspisning
Vi gentager sidste års succés, fredag, den 28. september i BKI Centeret.

Som sidste år arrangeres fællesspisningen som et familie-arrangement, med
god klassisk mad for børn og voksne, underholdning, konkurrencer med mere.

Samme lave prisniveau som sidste år vil blive holdt.
50-60 kr. for voksne og 20-30 kr. for børn for mad og entré.

Programmet offentliggøres lokalt i begyndelsen af september

Fællesspisning er blevet en god lokal tradition.
Igen i år må vi sætte et maksimalt deltagerantal ved 200 personer, så tilmelding
foregår efter først-til-mølle princippet.

Festudvalget består af 14 personer, tilmelding kan ske til :
Inge Pedersen, Linda Overgaard, Lea Klausen, Tina Kammer, Inge Hansen,
Lene Sørensen eller Vibeke Kjeldbjerg.

Eller på e-mail til michael@barrit.net
Angiv da Fællesspisning som emne, og meddel antal personer med for- og
efternavne
for voksne samt antal børn.

Tilmeldingslister hænges op i brugsen senere

Bord til 10-20 personer hvis I vil sidde sammen kan bestilles, men kun for de
første 120 personer.

Med venlig hilsen

Festudvalget



Lokalarkivet inviterer til
histor isk byvandr ing i

Barr itskovby og Barr ithule.
Den 15 sept. Kl. 13. Nogle Barrit-borgere, der er barnefødte i området, vil lede
turen og tage tilhørerne med tilbage til tiden mellem 1930 og 1950 og fortælle
om steder og personer i Barritskovby og Barrithule.
Turen begynder ud for udfor Stenhøj Maskinfabrik og slutter ved Anders
Pedersens Maskinfabrik, der vil være vært ved en kop kaffe, og hvor
lokalarkivet til lejligheden vil have lavet en mindre udstilling om området i
perioden.

Barrit Langgade omkring Barritskovby Brugs, ca. 1930

Hvis nogen ligger inde med billeder, optegnelser eller andet relevant materiale,
vil vi meget gerne låne det til kopiering – også inden byvandringen –
henvendelse Karsten Bjerreskov, tlf. 75 69 11 75

Efter lysning!

Billeder fra Barritskovby & Barrithule!

I lokalarkivet har vi mange billeder af steder i Barrit og Vrigsted sogne; men
Barritskovby og Barrithule er sørgeligt underrepræsenteret i samlingen. F.eks.
har vi 4 gamle postkort fra Smedskær, medens vi kun har 2 fra hele området
Barritskovby/Barrit-hule. (Det ene billede er gengivet i annonceringen af
byvandringen i september).



Hvis nogen ligger inde med billeder af gadepartier, huse eller mennesker i
Barritskovby og Barrithule, vil vi meget gerne have lov at låne dem til
kopiering.

Du kan kontakte Karsten Bjerreskov på tlf. 75 69 11 75 eller sende en mail til
karsten@bjerrreskov.com

Lokalarkivets åbningstider i efteråret 2007 - Tages med i aktivitetskalenderen:

Åbningstider
Torsdag d. 30. aug. Kl. 19-21
Torsdag d. 27. sept. kl. 19-21
Torsdag d. 25. okt. kl. 19-21
Torsdag d. 29. nov. kl. 19-21

Arrangementer:
Byvandring i Barritskovby-Barrithule

lørdag d. 15. sept. kl. 13-16.
Arkivernes Dag:

Lørdag d. 10. nov. program senere.

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

Dem fra Vrigsted
Er så drigsted.

Dem fra Ru’r
Er så gu’r

Dem fra Breth
Ka’ et gjør veet

Rimet er sikkert lavet af børnene i Barrit Hule omkring 1940.
Fortalt af 2 ”piger”, der var børn da.

Rim modtaget af Marie Pilskog



Høstgudstjeneste.

Ved Barrit Kirke har der i generationer været tradition for, at kirken til
høstgudstjeneste bliver pyntet af sognets damer/piger.
Er der nogen, som har lyst til at prøve noget kreativ i den forbindelse, så
henvend jer til Dora Damgaard, på 75 691423. Hver tager lidt blomster, grene,
frugter og hvad man ellers har af efterårets farver.

Høstgudstjenesten er 15.09.2007 kl. 10.30 i Barr it Kirke.
Vi mødes i kirken kl.08.00 og udfolder vores kreativitet og det er en rigtig
hyggelig morgenstund. Der bydes på kaffe efter pyntningen. Jeg skal bruge 6 –
8 personer, så kom og vær med.

Måske er der blandt de kommende konfirmander nogle kreative unge m/k, som
kunne tænke sig at prøve?

Barrit Menighedsråd
Dora Damgaard

Foto: Lars Moegreen.



BKI Borgermøde 04/07/2007
Borgermødet I BKI resulterede i følgende ideer til nye aktiviteter:
Brainstorming

• Lej sognegård med kok (Kristian Borgerforening)
• Mere og bedre markedsføring (Mette)
• Halbooking.dk (18.000 ex moms i etablering. Herefter 1200 pr. md.) –

(Torben BGIF)
• Søge kommunale puljer (de 150.000 & 300.000)
• Junior klub (Linda BGIF)

o Net café - Lektie café - Motion efter skole - Sund kost
• Sund kost – Barrit sund by
• Senior aktiviteter/motion (Lene Lokalråd)
• Børne aktivitetsdage når skolen/SFO´en har lukket

o Sommerferie - Vinterferie
• Reklamer i hallen
• Partnerskab med firmaer/udlejning til firma ifm. eksterne møder/team-

building (Linda BGIF)
• Andet brug af hallen end idræt – f.eks. udstillinger (Lene Lokalrådet)
• Companydays – køb total pakke (Kristian Borgerforening)
• Udlejning til børnefødselsdag (Linda BGIF)
• Udlejning til klasseråd ifm. klassearrangementer (Majbritt BGIF)
• Køkken faciliteter til mødelokalet vil gøre lokalet attraktivt til

festudlejning (Majbritt BGIF)
• Stop med at leje telte…. (Lars Skolebestyrelse)
• Udlejning til DGI ifm. kursus – vi mangler dog mad faciliteter (Linda

BGIF)
• BAS er hjemløs efter salg af Færgegård
• Wellness arrangementer
• Nye faciliteter i hallen – f.eks. ribber (Majbritt BGIF)
• Musikfestival/MGP på scenen i sognegården (Kristian Borgerforeningen)
• Tegne/male eller spil aktiviteter (Lene lokalråd)
• BKI hjemmeside – Gordon Jagtforening

Ideerne blev herefter forsøgt grupperet i nogle meningsfyldte grupper. For hver
gruppe er angivet hvem, der udtrykte interesse i at arbejde med de konkrete
aktiviteter. Alle er dog velkommen til at hoppe ind i grupper eller starte egne
op.



1.A Markedsfør ing
Halbooking.dk (18.000 ex moms i etablering. Herefter 1200 pr. md.) –
(Torben BGIF) Interesserede: Torben H.

1.B Markedsfør ing
• Mere og bedre markedsføring (Mette)
• BKI hjemmeside – (Gordon Jagtforening)
• Reklamer i hallen
• Partnerskab med firmaer/udlejning til firma ifm. eksterne møder/team-

building (Linda BGIF)
Interesserede: Palle Jakobsen, Gordon Skov, Peder T., Annemette K.,

2. Faciliteter
• Nye faciliteter i hallen – f.eks. ribber (Majbritt BGIF)
• Køkken faciliteter til mødelokalet vil gøre lokalet attraktivt til festud-

lejning (Majbritt BGIF)
• Facilitetseftersyn
Interesserede: Majbritt

3. Fra lokaler til totalar rangementer
• Lej sognegård med kok (Kristian Borgerforening)
• Udlejning til DGI ifm. kursus – vi mangler dog mad faciliteter (Linda

BGIF)
• Companydays – køb total pakke (Kristian Borgerforening)
• Musikfestival/MGP på scenen i sognegården (Kristian Borgerforeningen)
Interesserede: Peder T., Karl Erik , Lars Poulsen,

4. Kreative børneaktiviteter
• Junior klub (Linda BGIF)

o Net café - Lektie café - Motion efter skole - Sund kost
• Børne aktivitetsdage når skolen/SFO´en har lukket

o Sommerferie - Vinterferie
Interesserede: Linda O, Inge Pedersen,

6. Sundhed & wellness
• Wellness arrangementer
• Senior aktiviteter/motion (Lene Lokalråd)
• Sund kost – Barrit sund by
• Tegne/male eller spil aktiviteter (Lene lokalråd)

Interesserede: Lene Sørensen, Claus B Hansen, Claus Thau
7. Koordiner ing

• Koordinering/samarbejde
Hvordan får man flere til at give bidrag? Referat: Peter Overgaard



Byfest i Bar r it
Når dette nummer af Barrit Vrigsted Nyt udkommer, så er der kun ganske få 
dage til byfesten løber af stablen. Der kommer til at ske en hel masse.

Ungdomsturnering i fodbold
Sodavandsdiscotek

Veteranbiler
Gratis morgenkaffe

Barrit Løbet
Bagagerumssalg

Barrit Motion
Fest i teltet

Du skal selvfølgelig have programmet, så du kan se hvad der sker hvornår
fredag og lørdag. Der er dog lige et par ting vi gerne vil gøre opmærksom på:

• Der er ca. 200 pladser i teltet til spisning lørdag aften.
I skrivende stund (5. August) var der allerede over 70 tilmeldinger.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så kan du prøve på 7569 1783,
Lisbet og Polle ved om der stadig er ledige pladser.

• Hvis du lige har tømt loftet eller ryddet op i kælderen og ikke ved hvad
du skal gøre af alt det du alligevel ikke nænner at smide ud, så har du
chancen for at komme af med det til bagagerumssalget lørdag. Du skal
ringe til Birgit Andersen på telefon 2225 7219 for tilmelding.

• Du tænger til motion. Det gør vi alle. Derfor arrangerer idrætsforening
sammen med Inger Kiederle, Barrit Motion. Der er noget for alle,
forældre med barnevogn, stavgængeren, motionsløberen og cyklisten.
Efter veloverstået motion, er der kaffe og kage i teltet.
Mød op på festpladsen kl. 13:30. Du kan tilmelde dig helt frem til starten.

• Er du mere til bil, så deltag i Barrit Løbet. Indskrivning mellem 10 og 11 
på festpladsen.



Fr edag den 24. August

17:00 – 20:00 Ungdomsturnering fodbold
Diverse ungdomshold fra området

17:00 – 20:00 Radiobiler
ATV’erne

Hoppeborg
Fald i vandet maskine (Skyd formanden i vandet)
Konkurrence i ølkassestabling
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv.

20:00 – 24:00 Sodavandsdiscotek i teltet

L ør dag den 25. Augustt Se mere på www. BarritGIF.dk

09:00 Veterantraktorer samles ved Anders Pedersens
Maskinfabrik

09:30 Juelsminde Pigegarde starter ved Dagli’ Brugsen og går op
gennem Barrit med fuld musik.
Ved Anders Pedersen slutter traktorerne op bag garden.

10:00 – 12:00 Gratis morgenkaffe i teltet
10:00 – 16:00 Bagagerumssalg

Radiobiler
ATV’erne

Hoppeborg
Fald i vandet maskine (Skyd formanden i vandet)
Konkurrence i ølkassestabling
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv.
Spejderne har tændt op i bålhytten.

10:00 – 11:00 Indskrivning af biler til Barrit løbet, alle kan være med.
11:00 – 13:00 Bymesterskab i fodbold
12:30 Første bil bliver sendt af sted på Barritløbet.
13:00 – 14:30 Barrit Motion. Gå, løb, cykel.

Der er kaffe og kage i teltet efter endt motion.
13:30 Barrit Serie 5 spiller seriekamp
14:30 Bilerne er tilbage fra Barritløbet.

Der er kaffe og kage i teltet.
15:30 Udtrækning af præmier i Barritløbet
16:00 Tur til Årstiderne med mulighed for indkøb og information
18:00 – 02:00 Teltet åbner for aftenens festligheder.

18:30 Spisning
20:00 BAS revyen underholder
Scania Vabis spiller op til dans.



”KOM TIL KOR FOR VOKSNE”

Har du lyst til at synge i kor så er her chancen.
Barrit/Vrigsted kirker påtænker at oprette et lejlighedskor for voksne som medvirker ved

de kirkelige højtider.

1. koncer t/medvir ken bliver julen 2007.

Vi synger selvfølgelig salmer, som vi skal synge i kirken ved højtiderne, men vi skal også
prøve kræfter med andre ting f.eks. flerstemmig sang.

Har det din interesse så mød op i konfirmandstuen i Barrit præstegård, eller
kontakt organist Bodil Middelbo for nærmere indfornation.

 Torsdag den 25. oktober 2007 fra kl. 19.00 til 21.00.

Med venlig hilsen
og på gensyn

Organist
Bodil Middelbo
Bystedparken 64

7080 Børkop
Tlf. 75 92 62 05

Mobil 20 10 44 46



Så er gymnastikudvalget og såvel nye som ”gamle” instruktører klar til at byde
jer på en spændende ny sæson med masser af sjov, fornøjelig og god motion for
både store og små.
Vi starter ud i uge 36, mandag den 3-9-07 med nedenstående program.
Vel mødt.

Mandag kl 17-18 i Gymnastiksalenn:
Nystartet hold i Pilates for  begyndere og let øvede.
Instruktør: Lene Sørensen
Pilates er øvelser, der fokuserer på ryg og mavemuskulaturen. Der er fokus på
stabilitet og styrke, udholdenhed og smidighed af det korset, der er med til at
holde os oppe.
Der vil blive trænet meget med mave, lår og baller, men skuldrene vil ikke blive
glemt.
Øvelserne er gode for muskelspændinger og er med til at øge kropsbevidstheden.
For dem, der gerne vil have lidt af liv vidden, er det en god hjælp.
De fleste øvelser foregår på gulv, siddende eller liggende.
Det er godt at have en underlag med, som ligger fast. Et stort håndklæde eller
tæppe vil vi også få brug for.
Ellers er det bare behageligt træningstøj, samt gå på mod og godt humør, der er
brug for.
Hilsen Lene

Mandag kl 18-19 i Hallen:
Calleneticc fortsætter fra sidste år. Holdet træner også Onsdag kl 18-19 i Hallen.
Instruktør: Inge Knudsen.



Tirsdag kl 16-17 i Hallen.
Forældre/barn.
Instruktør: Helle Jacobsen
Vi vil lave bevægelseslege og aktiviteter der fremmer børnenes
bevægelses glæde. Redskabsbaner for børn og deres forældre, sang og
lege.
Hilsen Helle

Tirsdag kl 17-18 i Gymnastiksalen.
Minimoyserne for  de 3-4 år ige.
Instruktører: Dorthe Andersen, Anna Andersen og Sophie Mathiasen.

Vi glæder os til at tage imod en masse dejlige unger, der har lyst til at have
det sjovt og opleve glæden og suset ved at bevæge sig og lave gymnastik.
Vi skal:
• Bevæge os til god musik
• Bevæge og til sange og fantasilege
• Have redskabsbaner og
• Have fart og tempo på.
Hilsen Dorthe, Anna  og Sophie

Tirsdag kl 17-18 i Hallen.
Rope Skipping
Instruktør: Tove Nielsen.

Har du glemt hvor sjovt det var at sjippe eller at hoppe i svingtov i
skolegården? Så kom og prøv Rope Skipping.
På holdet skal vi bl.a. arbejde med Single Rope ( enkelt tov) og Double
Dutch ( to lange tove). Vi skal lave forskellige hop og tricks med tovene.
Så hvis du kan lide at på pulsen op, smil på læben og sved på panden så
mød op til Rope Skipping.Rope Skipping er for piger og drenge, mænd og
damer fra 8. Klasse. (Er dit barn alligevel til sjov motion hos
Minimoyserne, så få selv lidt motion samtidig.)
hilsen Tove.



Onsdag kl 16-17 i Gymnastiksalen
Rytmepiger 3.-5. Klasse.
Instruktører: Inge Krogh Pedersen, Cecilie Hansen, Gitte Hansen

Vi vil lave sjov gymnastik og spændende serie til musik. Som vi vil glæde
os til at vise til forårets gymnastikopvisning.
Hilsen Inge, Cecilie og Gitte.

Onsdag kl 18-19 i Hallen
Callenetic.. Holdet træner også om mandagen kl 18-19.
Instruktør: Inge Knudsen

Torsdag kl 16-17.15 i Hallen.
Spr ing mix 1. 1.-4. Klasse ca. 7-10 år .
Instruktører: Ellen-Margrethe Madsen, Daniel R Pedersen, Cecilia M
Overgaard og Linda K Overgaard.

Torsdag kl 17.30-19 i Hallen.
Spr ing mix 2. 4.-7. Klasse ca. 10-14 år
Instruktører: Cecilia M Overgaard, Linda K Overgaard og Rúni
Davidsen.

Springgymnastik:
Kom og vær med til sjov spring gymnastik. Af erfaring fra sidste år har vi
valgt at udvide tiden fra 1 til 1 ¼-½ time, da det tager meget tid at finde
redskaber frem.
Hvis du kan sige ja til følgende så det det spring hold der passer på dig og
mød op.
• Lyst til at være sammen med andre glade børn
• Hoppe rundt til fede rytmer på et til tider et højt niveau
• Grine når en instruktør falden på halen over et redskab
• Være sammen med vennerne i fritiden



• Stå midt i en stor hal med alle dine venner og alle klapper af dig,
(måske synes du det sidste punkt er pinligt, men pyt, kom bare
alligevel)

• Få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer som DGI
udbyder

• Vi slutter sæsonen med opvisning den 8-3-08 på Flemming Efterskole
og vores egen opvisning i Barrit Hallen den 9-3-08

Spring Mix 1:
Vi vil igennem sæsonen fokusere på kraftspring, vejrmøller, overslag,
ruller samt salto.
Herudover skal I lære en opvarmningsserie som Cecilia vil stå for.

Spring Mix 2:
Vi vil igennem sæsonen fokusere på målrettet opvarmning, samt øve en
serie som Cecilia vil stå for. MHT. til spring vil vi i år fokusere meget på
Airtrack, araber spring, overslag og salto m.m.

Hvem er vi: ?

Ellen-Margrethe var også med som hjælpeinstruktør på spring mix sidste
år.
Daniel går i 6. Klasse og er med som ny hjælpeinstruktør og vil bl.a. være
med til at vise springene.
Cecilia er lige hjemvendt fra et års ophold på Bjerre Herreds
Idrætsefterskole og vil stå for det rytmiske.
Rúni er ”gammel” Ollerup gymnast og har undervist i spring/gymnastik på
Færøerne.
Linda var også instruktør på spring mix sidste år og er instruktør på begge
springhold i år.



Torsdag kl 17-18 i Gymnastiksalen.
Turbofræs, 5-7 år
Instruktører: Cecilie Hansen, Henny Egholm og Maibritt Davidsen

Igen I år vil vi lave en masse Turbofræs gymnastik. Vi skal lave noget
godt og sjovt gymnastik til musik, lave redskabsbaner, svinge os i tovene,
gå på bommen, kravle i ribberne. Blive rigtig gode til at slå koldbøtter,
lære at stå på hænder, lave vejrmøller og en hel masse mere. Turbofræs er
for både piger og drenge, som har lyst til at have det sjovt mens man laver
gymnastik.
Hvem er vi ?

Cecilie var med som hjælpeinstruktør på Turbofræs sidste år, og er også
instruktør på rytmepiger. Henny har tidligere undervist børn i gymnastik i
Horsens. Maibritt var også med som instruktør på Turbofræs sidste år og
har tidligere undervist store børn og voksne i Horsens.
Vi glæder os til at jer en masse dejlige friske børn.

Fredag kl 10-11 i Hallen
Senior idræt i Barr it
Instruktør: Ketty Bräuner
Obs sæson start : Fredag den 5-10-07

Alle som har lyst, kan deltage på holdet. Der lægges vægt på, at der er sjov 
motion. Det sociale samvær spiller en vigtig rolle. Det er vigtig for ældre
stadigvæk at træne bl.a. styrke, smidighed, balance, koordination,
stabilitet, kondition, åndedrættet og latter musklerne. Disse ting trænes
med hensyntagen til aldersgruppen. Individuelt bestemmer man selv
arbejdsindsatsen. Vi bruger skolens småredskaber, bolde, sjippetove, rør,
tøndebånd, ærteposer o.l. Vi synger og danser. Musikken spiller en vigtig
rolle. Vi kombinerer motion med socialt samvær. Derfor slutter vi altid af
med ca. ½ times fælles hygge og sang.

Vel mødt.
Ketty Bräuner.



Kortspil i BKI.

Alle gamle og nye kortspillere indbydes hermed til en ny kortspilssæson.
Vi starter mandag den 3.9 kl. 19.00.
Ønsker du yderligere oplysninger kontakt Palle Nielsen på 75 69 11 07. 

Vi ses.
Kortspiludvalget.

En bøn til hundeejere……
BV- Nyt har endnu engang modtaget en klagesang fra folk der IKKE bryder
sig om hundenes efterladenskaber.
Denne gang er det galt i Midterfolden.
- Så endnu engang: husk posen når du lufter…….

Badminton tilmelding
Der er tilmelding til badminton tirsdag den 28.8 i BKI. For børn starter
tilmeldingen kl. 18.00 og for voksne kl. 19.00.

Der kan vælges mellem følgende spilletider: mandag fra 19-20 og 20 – 21
Tirsdag kl. 19-20 og onsdag 19-20 og 20 – 21 samt torsdag 19-20, 20-21 og fra
21-22 og fredag fra 17-18.

For ungdom er det onsdag fra 16-18.

Sæsonen starter den 1.9

På badmintonudvalget vegne
Ingrid Pedersen



”KOM TIL KOR”

Har du lyst til at synge i kor så er her chancen.
Alle fra 3. klasse inviteres til at synge i kirkekor i Barrit og Vrigsted kirker.

Vi synger selvfølgelig salmer, som vi skal synge i kirken, men vi skal også prøve kræfter
med andre ting f.eks. flerstemmig sang.

Har det din interesse så mød op i konfirmandstuen i Barrit præstegård.

 Torsdag den 13. september 2007 fra kl. 16.00 til 17.30.
Med venlig hilsen

og på gensyn
Organist

Bodil Middelbo
Bystedparken 64

7080 Børkop
Tlf. 75 92 62 05

Mobil 20 10 44 46

Klip _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tilmelding:

Navn: __________________________ Adr.: _______________________________

Tlf.: ______________ Klasse: ________ Fødselsdag: ________________________

Forældreunderskrift: ___________________________________________________



Baljekapsejlads

Endnu engang havde fodboldafdelingen arrangeret et fantastisk godt
arrangement. En stor tak til Tove og Connie Nielsen for en dejlig dag ved
Stenhøj Strand med masser af aktivitet i såvel vand som på land.
Fodboldafdelingen havde hyret DGI til at aktivere ca. 65 børn og forældre,
hvor vi bl.a. fik mulighed for at prøve orienteringsløb, træklatring, lange
gyngeture i de høje bøgetræer, øksekast, bueskydning, baljekapsejlads,
mulighed for en svømmetur i Vejle Fjord, masser af snak, frugt og kolde vand.
Hele dagen sluttede af med veltilrettelagt grillmad i Sognegården.

Med venlig hilsen
En meget tilfreds deltager.

Sommerudflugt Bar r it-Vr igsted Pensionistforening

Onsdag den 12 september er der sommerudflugt til Ry og omegn.
Vi skal til gårdbutikken i Dørup, Træsko og møllemuseum i Ry. Øm Kloste-
have og ruin.
Pris for bus, entre, middagsmad og kaffe 230,- kr.
Vi starter fra Barritskovby brugsforening kl. 9.00 og kører over Vrigsted og
Hornsyld.

Tilmelding senest den 5 september til,
Svend Ove på tlf.: 75 69 12 91
Edith Skovsgård på tlf.: 75 69 10 33



Dansk revyfestival i Juelsminde

Den 7. – 8. – 9. september 2007 kan du deltage i en ny lokal event på
Juelsminde-halvøen.
Du kan være med enten som frivillig hjælper med lyst til at hjælpe et nyt
projekt på vej eller som publikummer til en eller flere forestillinger hvor
landets amatørrevyer dyster i DM i amatørrevy. Semifinaler foregår fredag
aften og lørdag eftermiddag.
Der er lagt op til et brag af en gallaaften lørdag den 8. september med bl.a.
Henrik Lykkegaard & Sacha Dupont i dommerpanelet. I løbet af aftenen kåres
de bedste revynumre blandt finalisterne.
Du finder elektronisk tilmelding til hjælperjob på www. revyfestival.dk
Billetreservation på samme adresse eller på Juelsminde turistbureau.

Der afholdes møde for frivillige hjælpere mandag den 27. august kl. 19 på
Juelsminde Vandrerhjem. Alle er velkomne.

P.b.v. Marianne Bundgaard, tlf. 75 69 17 67



I/S Over Barrit Vandværk

Information om vandkvaliteten i 2006

Formand:
Niels Tønning, Barrit Langgade 54, 7150 Barrit, tlf. 75 69 16 61

Udvalgte analyse-resultater for  år  2006:

Parameter Kemisk
Betegnelse

Enhed Dato Indhold
i vandet

Højst
tilladelige
indhold

Hårdhed dH 21. marts 21,5 5 - 30
Jern Fe mg/l 21. marts

14. dec.
0,035
0,010 0,100

Mangan Mn mg/l 21. marts
14. dec.

< 0,005
< 0,005 0,020

Kim ved 22º C Antal pr.
ml

21. marts
14. dec.

Ikke påvist
Ikke påvist 50

Colibakterier Antal pr.
100 ml

21. marts
14. dec.

Ikke påvist
Ikke påvist

Ikke
påvist

Nitrat NO3 mg/l 21. marts
14. dec.

0,62
0,70 50

Nitrit Mg/l 21. marts
14.dec.

0,009
0,011 0,010

Udtalelse vedr . vandkvalitet i 2006 for Over Barr it Vandvær k

Der har i 2006 været en enkelt mindre overskridelse af nitrit. Der har ikke
været sundhedsrisiko og det har ikke været nødvendigt at træffe særlige
forholdsregler.
Der har i 2006 ikke været forhold, der har givet anledning til bemærkninger
eller særlige foranstaltninger.



August
24-26. Byfest BGIF
28. Tilmelding Badminton BGIF
30. Lokalarkivet åbent Lokalarkivet

September
3. Kor tspil i BKI centeret kl. 19 Kor tspilklubben
5. Forældremøde Tjørnebo
7. Fredagsklubben Fredagsklubben
10. Kor tspil i BKI centeret Kor tspilklubben
12. Sensommer  udflugt Pensionistforeningen
15. Byvandr ing i Barr itskovby –

Barr it Hule
Lokalarkivet

15. Høstgudstjeneste Barr it Kirke
15. Haglskydning Barr it Jagtforening
16. Holdskydning Barr it Jagtforening
16. Avis indsamling Barr it Spejderne
22. Røgedag Bjer re her reds

Amatørfiskeforening
23. Hjor tebane Barr it Jagtforening
27. Lokalarkivet åbent Lokalarkivet
28. Fællesspisning Fællesspisningsudvalget

Tilmelding v. Inge
Pedersen
Tlf. 75 69 10 10

30. Koncer t Vr igsted Kirke
Oktober

6. Fredagsklubben Fredagsklubben
10. Filmaften i Sognegården kl. 19 Barr it Biografforening
25. Lokalarkivet åbent Lokalarkivet
26. Tilberedning af fisk Bjer re Herreds

Amatørfiskeforening

Aktivitetskalender



Kontaktpersoner / Foreningsliste -  August  2007
Barrit Biografforening
Barrit, Det Rullende Bibliotek
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur & Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Legestue
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Blæsbjerg Vindmøllelaug
Fredagsklubben
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Vandværk
Juelsminde Handicapidræt
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Marianne Bundgaard
Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Torben Hansen
Peter Overgaard
Henrik Sørensen
Sonja Friis
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Peter Andersen
Ida Harttung
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Kristian Winther Nielsen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Ingeborg Jørgensen
Lars Kr. Nielsen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Jens Bak Andersen
Gitte Hansen
Udlejning
Mogens Houegesen
Claus Thorborg Madsen
Kaj Tonsberg
Henrik Herum
Edith Pedersen
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Camilla Collatz-Hansen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Holger Frederiksen

75 69 17 67
20 22 25 10
75 69 15 38
75 69 12 92
75 69 14 44
40 40 08 80
75 69 17 12
75 68 72 16
75 89 78 86
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 13 56

75 69 14 56
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 42 62 10
75 69 11 75
75 69 15 66
75 69 15 73
75 69 11 82
75 69 15 90
75 69 11 67
75 89 72 72
75 69 18 60
23 43 87 50
75 89 73 91
75 89 71 71
75 68 50 74
75 69 54 87
75 69 10 33
20 68 16 61
75 69 12 91
75 69 01 25
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 89 74 86


