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Indlæg modtages på diskette, runesten, på papirlapper eller hvad du har for
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Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. Skrift:
Times new roman – str 16. Du kan sende filen med mail til bvnyt@get2net.dk
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 19. NOVEMBER. 2007
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1
(kontakt til annoncører)
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100
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***************************************************************
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:
19.11.2007
05-06.12.2007
21.01.2008
06-07.02.2008
18.02.2008
05-06.03.2008
***************************************************************
Har du lyst til at støtte bladet, så giv et frivillig bidrag.
Kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110

Side 3....................................................................................ved Mikael Jacobsen
Sur skribent......
Ved sidste formandsmøde blev redaktøren kaldt ”BV-Nyt`s sure skribent”..
Hvis der skal være lighedstegn imellem at være kritisk og så være ”sur”, er det rigtig nok.
- Men sådan ser jeg det ikke.
Efter både min – og den samlede redaktions mening – skal der være plads til både ris og
ros, - samt at stille spørgsmålstegn ved det der kræver svar.
Den siddende redaktion ser gerne at der i bladet er debat om ”tingenes tilstand” i Barrit og
omegn. Alle der vil kommentere indlæg i bladet skal være hjerteligt velkomne. - Så er der
en forening der vil kaste lys over deres beslutninger skal de som sagt være mere end
velkomne.....
Dødkedeligt...
Se nu dette nummer af BV-Nyt. Sjældent har vi set så tyndt et nummer. Ser en udenbys
bladet vil vedkommende tro at det eneste der sker i Barrit og Vrigsted er på det kirkelig
område.
Så vi kan kun være glade for at vi har et aktivt menighedsråd, og en ny og engageret præst
som allerede har fået et ”godt tag” i de to sogne, - for ellers havde der da næsten ikke
været stof.
Andetsteds i bladet kan læses et indlæg fra Gordon Skov som efterlyser billeder og indlæg
til Barrits hjemmeside. BV-Nyt har det "problem" at billeder og indlæg kommer lidt
spredt. Til nogle numre får vi så meget stof og så mange billeder at vi ikke kan bringe det
hele p.g.a. pladsmangel. Andre gange - som til dette nummer - er det indsendte stof meget
sparsomt. - Så Vores opfordring er vedvarende at sende med den risiko at vi ikke kan
bringe det hele.
Friske vinde i Barrit Kultur -og Idrætscenter.
Gitte Dahl Iversen er blevet ansat som ny centerleder. Herfra skal der lyde et stort tillykke
både til Gitte, - men også til Barrit. Når Gitte har fundet sig til rette – og fået styr på
kunder og løse ender - efter en periode i centeret med en måned uden fast ansat personale
– har den nye centerleder mange ideer som vil kunne tilføre BKI noget nyt. Ingen tvivl om
at vi vender tilbage til både BKI og Gitte for at høre mere om alle de nye planer.
Afslutningsvis synes jeg også at Lis Kærgaard skal have tak for sin indsats i
overgangsperioden mellem gammel og ny centerleder.
Penge, penge, penge...........
I dette nummer af bladet vil du finde et girokort til frivillig indbetaling til bladet. Bladets
økonomi er baseret på annonceindtægten fra annoncører og foreningernes indbetalinger specielt bidrager de 2 menighedsråd med pæne beløb. Men i lige så høj grad, er vi
afhængige af alle de privatpersoner, der synes det er vigtigt at bladet 8 gange om året
kommer ud til alle i lokalområdet. ( Vil du hellere betale via netbank kan du se vores
kontonummer på side 2.)
- Vi takker på forhånd for dit/ Jeres bidrag.

GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit 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

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Bodil Østergaard-Hansen
Skulsballevej 13, 7140 Stouby
Tlf.: 7569 1147
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Frode Smidstrup
Torve 4, Juelsminde
Tlf.: 7569 4401

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før
mellem kl. 16 og 18.

GUDSTJENESTELISTE FOR NOVEMBER OG DECEMBER

BARRIT

VRIGSTED

Søndag den 11. november

23.s.e.trinitatis

10.30

Aflyst

Søndag den 18. november

24.s.e.trinitatis

09.00 (Fin)

Ingen

Søndag den 25. november Sidste søndag i kirkeåret

Ingen

10.30

Søndag den 2. december

1. søndag i advent

20.00

10.30

Søndag den 9. december

2. søndag i advent

09.00 (Peter) Ingen

Sognepræst Rikke Mai holder fri den 17. og 18. november. Embedet varetages
af Fin Rasmussen Petersen fra Ørum, telefonnummer 7589 5397. Den 8. og 9.
december varetages embedet af Peter Lindholt Jessen fra Rårup, tlf. 7568 5005.

AFLYSNING
Søndag den 11. november skulle der have været gudstjeneste i Vrigsted Kirke
klokken 10.30. Denne gudstjeneste aflyses fordi arbejdet med at installere
varme i kirken påbegyndes den 7. november og kommer til at strække sig over
ca. 14 dage. Den 11. november holdes der derfor gudstjeneste i Barrit klokken
10.30.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 2. december klokken 10.30 holder vi familiegudstjeneste i Vrigsted
Kirke. Med denne gudstjeneste afsluttes den første del af minikonfirmandforløbet og minikonfirmanderne vil synge et par salmer for os. Efter gudstjenesten er der kaffe og saftevand. Alle er velkomne.

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 2. december klokken 20.00 holder vi musikgudstjeneste i Barrit
Kirke. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Alle er velkomne.

Barrit Kirke

OPFORDRING Til BORGERE I BARRIT OG OMEGN
Vi har mange tilkendegivelser om en velfungerende hjemmeside for Barrit og
omegn, men med Jeres hjælp kan den blive endnu bedre.
I kan gøre os en tjeneste ved at indsende billeder, stof og eventuelle ændringer.
Det kræver Jeres hjælp til at vi er 100 % med hele tiden.
En hjemmeside der ikke er opdateret med sidste nyt, vil med tiden blive
overset.
Der er mange der er gode til at sende til aktivitetskalenderen, så vi alle kan
holde styr på, hvad der sker i området. Det er vigtigt at man ser hvilke datoer
der er ”ledige” for andre arrangementer.
Send venligst billeder til hjemmesiden af afholdte arrangementer mm. Skriv
lidt tekst med hvad, hvem og hvor billederne er taget og i hvilken anledning.
Vi i barrit.dk har ikke taget ret mange fotos i år. Derfor opfordringen til Jer i
byen og omegn til at tage/ sende billeder ind til BARRIT.dk da et sådan tiltag
kan illustrere hvad der sker i byen.
Har du/I ikke et digitalt kamera kan ”papirbilleder” også bruges. De vil blive
sendt retur igen til jer.
Brug også gratis siden køb / salg / bytte, - dog skal salgs prisen være på max.
5.000,00 kr.
Vi opdaterer hver tirsdag fra kl. 12.00, så alt stof skal være os i hænde senest
tirsdag kl.8.00 for at det kommer med i den kommende uge.
Hvis der er noget der skal rettes eller du har helt nyt stof, - er det Jer der skal
give besked til os – vi har ingen krystalkugle vi kan se i – så derfor send til os.
Send til mail@barrit.dk
På hjemmesidens vegne
Gordon Skov.
www.barrit.dk

Foredrag.
Tirsdag den 20 november kl. 19.30
I BKI-centret Barrithus.
Foredrag af præst, sangskriver og salmedigter
Henning Toft Bro, Nykøbing Mors.

”Humor der helbreder”.
Aftenen vil blive krydret med små fortællinger og anekdoter fra en genkendelig
hverdag, med små stikpiller til os alle sammen.
Efter kaffen vil Henning T. Bro sammen med sin søn spille viser og mellem
disse fortæller han videre om det underlige, vidunderlige menneskeliv vi lever
sammen i glæde og alvor.
Der bliver således noget både til lattermusklerne og til eftertanken!
Henning T. Bro er måske mest kendt for sin medvirken i gruppen Tørfisk, som
han var en del af fra 1981- 95. men vil man vide mere så gå ind på hans
interessante hjemmeside www.henningtoftbro.dk
Aftenen er arr. Af Barrit og Vrigsted Menighedsråd.
Alle er velkommen.

Kaldenavne, tilnavne og øgenavne
Hvem var ”Smut-Sofi”, ”Fidus-Madsen”, ”Maren-Ven” og ”Peje Post”? Ja,
hvis man er indfødt Barritbo, så ved man det muligvis – hvis man er gammel
nok! Det kunne også være interessant at vide, hvilke personlighedstræk eller
omstændigheder, der gav dem tilnavnet eller øgenavnet – og hvor går skillelinjen, når talen er om kaldenavne øgenavne.
I arkivet er vi blevet orienteret om, hvilke døbenavne der gemmer sig bag
ovennævnte kaldenavne. Vi har modtaget nogle navnehistorier til folk i Barrit
fra Gunni Pedersen.
I et arkiv er det jo sådan, at det, man altid kan finde om et pænt og ordentligt
menneske, er, at det er blevet født, gift, har fået børn og er dødt. Hvordan mennesket var i familieliv, arbejdsliv og i det lokale offentlige liv, er det noget
sværere at besvare spørgsmål om. Går vi til spørgsmål, om, hvilke valg mennesket traf, og hvilke vilkår, der lå bag disse valg, begynder vi at nærme os essensen af formålet med historie: At lære noget om tilværelsen - andre steder, til
andre tider og set gennem andres øjne.
At kende folks kaldenavn tilfører viden om personen, der både rækker ind i
familieliv, arbejdsliv og offentligt liv. Derfor er vi meget glade for ”navnehistorier” i arkivet, og vi vil meget gerne have flere. Vi vil gerne opfordre folk til
at indsende – eller endnu bedre – møde op og fortælle om kaldenavne.
Nogle eksempler fra Gunni Pedersens liste:
”Fidus-Madsen” (1910-?): Thorvald Madsen havde forretning og værksted på
Barrit Langgade 157. Var der en ting, der var gået i stykker, og man ikke vidste, hvor man kunne få det repareret, så gik man bare til ”Fidus-Madsen” – han
have altid en løsning på problemet!
”Smut-Sofi” (1883-1971): Sofie, præstegårdsforpagter Hans Peder Hansens
kone. Hun var altid så rask og havde altid så travlt – så derfor blev hun kaldt
”Smut-Sofi”.
Maren-Ven” (1884-1969): Maren Jensen boede på Serupsvej 19 i Breth. Når
hun snakkede med én, kunne man godt regne med at blive kaldt ”Lille ven” i
løbet af samtalen. Derfor fik hun tilnavnet ”Maren-Ven”.
”Peje Post”(1882-1946): Der er - og var - mange, der hed Peder eller Peter.
Før i tiden og her på egnen blev det til ”Peje”. De skulle jo holdes ud fra hinanden. Et eksempel på navnet har vi med landpost Peter Røjkjær Nielsen fra
Blæsbjergvej 7 i Barrit Station. Ham kendte alle under navnet ”Peje Post”.

”Tårr-Peje” (1868-1939): Peter Pedersen og hans kone Petrea boede i Elkjær
Mose i trekanten mellem Græsballegård, Randgård og Staksrode. Der gravede
han tørv i mange år – tørv og træ var det mest brugte brændsel på den tid. Så
”Tårr-Peje” var dialekt for ”Tørve-Peter”.
”Millimeter-Peter”: Peter Jensen og hans kone Dagny boede i ”Arnen”, Brølbæk 3 i Barrit Station. Peter var murer og var yderst påpasselig med at målene
altid passede i det færdige resultat. Derfor blev han kaldt ”Millimeter-Peter”.
Et kaldenavn kan også være et eftermæle, og i den forbindelse, vil vi melde
klart ud, at vi ikke er interesserede i at registrere negativt ladede øgenavne.
At være orienteret om et menneskes kaldenavn tilfører viden udover navnet.
Det kan være en stor hjælp til eftertiden – og til tilflyttere! Så ved man, hvem
der tales om, man ved lidt mere om personen end kun navnet, og man har også
en fornemmelse af at vide noget om det lokalsamfund personen er eller var en
del af.
Så lad os få nogle flere kaldenavne i arkivet – f.eks. på ”Arkivernes Dag”
d. 10. nov.

ARKIVERNES DAG
Lørdag d. 10. nov. 2007, kl. 10 – 15
i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv

TEMA: MENNESKET I ARKIVET
Kom og se, hvad vi har af materialer om personer.
Kom og fortæl, hvad du mener vi bør vide.
Kom og vis os dine billeder.
Kom og lad os låne dine optegnelser
Vi har meget; men vi vil gerne have mere. Alt materiale, der fortæller noget om
væren og vilkår for de mennesker, der har levet i lokalsamfundet er interessant.
Det kan være skøder, pantebreve, billeder, optegnelser, regnskaber osv.
Vi vil lave en plancheudstilling med tilnavne og øgenavne fra lokalområdet
i løbet af dagen.
Vær med til at gøre udstillingen større.
Vi modtager også gerne beskeder før Arkivernes Dag via mail eller
telefon: karsten.bjerreskov@mail.tele.dk , tlf. nr. 75 69 11 75

Kom og støt op om Julemarked i Barrit
Det er lørdag d. 10. november fra kl. 10.00 – 16.00 i BKI-centeret.
Der er mange forskellige boder, med kranse, julegave, julepynt, cremer
og noget for dem, der selv vil lave pynt m.m.
Der er mulighed for at købe lidt til ganen i Cafeteriet.

Husk Juletræsfest i BKI
Søndag d. 9.12
Tilmeldingssedler udleveres i Barrit Skole, Børnehaven Tjørnbo og hos
dagplejerne
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Tjørnebo

Musikgudstjenste
Søndag d. 2. December kl. 20 er der musikgudstjeneste i Barrit
Kirke, hvor Cantica Ungdomskor fra Vor Frelsers Kirke i Horsens
og harpenist Joost Schelling under ledelse af Kevin Laplante
medvirker, og der bliver lejlighed til at høre et af de mest markante
værker, skrevet for pige- eller drengekor, nemlig Benjamin Brittens
værk for solister, kor og harpe, som hedder ”A Ceremony Of
Carols”.
Britten har som tekstforlæg benyttet en række gamle julesange,
mens musikken –med undtagelse af processionssangen – er han
egen helt igennem.
Det er utrolig indsmigrende og charmerende musik, som pigerne i
koret insisterer på at synge i hvert fald hvert andet år.
Foruden det nævnte værk synger Cantica Ungdomskor engelske
carols og danske julesange.
Barrit Kirkes sognepræst Rikke Mai står for altertjeneste og ligesom
ved enhver anden gudstjeneste bliver der lejlighed til at synge
fællessalmer. Der er gratis entré og alle er velkomne.
Efter musikgudstjenesten serveres kirkekaffe i
våbenhuset. Kirkebilen kan rekvireres som sædvanligt.

kirken

og

Barrit Menighedsråd

ADVENTS
MUSIKGUDSTJENESTE
i
Barrit Kirke
Søndag d. 2. December kl. 20

Benjamin Brittens
”A Ceremony of Carols”
Samt dansk og engelsk julemusik

Cantica Ungdomskor
Joost Schelling, harpe
Dirigent: Kevin Laplante
Liturg: Rikke Mai

Gratis adgang

Aktivitetskalender
8.
10.
10.
10.
11.
20.
22.
29.
1.
2.
2.
9.
15.

November
Vildtspil i Sognegården
Arkivernes dag
Julemarked
Gravjagt
Blomsterbinding
Foredrag Henning Toft Bro
Generalforsamling, BKI
Lokalarkivet åbent
December
Julefrokost
Musikgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Juletræsfest i BKI
Gravjagt

Barrit Jagtforening
Lokalarkivet
Gitte Dahl Iversen
Barrit Jagtforening
LOF
Menighedsrådene
Barrit Jagtforening
Lokalarkivet
Erhvervsforeningen
Barrit Kirke
Vrigsted Kirke
Barrit Jagtforening

Indefodbold 2007-08
Række
Mikro årg. 01
Miniputdrenge 9798
Piger/junior Damer
Lilleput Piger

Tid
Mandag 15.4516.30
Mandag 16.3017.15
Mandag 17.1518.00
Tirsdag 18.0019.00

Trænings-start uge 41
Fodboldudvalget
Hans Ole Nielsen 40 73 41 81

Træner
Arietta
Henrik
Eva
Palle

Kontaktpersoner / Foreningsliste
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

-

November 2007

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

