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NYT I BLADET: Kirkesiderne placeres for fremtiden i  midten af bladet, 
således at siderne kan tages ud og gemmes. 
 
Se mere inde i bladet om:  
Nye midler til Lokalrådet/Barrit.  
Billeder fra den stemningsfulde friluftsgudstjeneste. 
Program for Barrit Byfest 
Hug til Barrit Gymnastik og Idrætsforening! 
_______________________________________________________________ 
 
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 11. Aug. 2008 
 
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 20 25 95 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 
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: 
11.08.2008 Uge 23 
22.09.2008 Uge 41 
20.10.2008 
24.11.2008 
26.01.2009 
23.02.2009 
23.03.2009 

Uge 46 
Uge 50 
Uge 7 
Uge 11 
Uge 15 

*************************************************** ***** 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3…………………………………….ved Mikael Jacobsen   
 
Forargelig afbrænding…    
Når der i disse tider tales om afbrændinger ryster vi på hovedet. Normalt er det 
noget der foregår i fjerne lande… Men denne gang er afbrændingen foregået meget 
lokalt. 
Det var ikke Dannebrog der blev sat ild til, - men diverse plasticaffald…  
Stor var min forargelse da jeg på stranden ved Teglværkspladsen opdagede denne 
afbrænding. En voksen dame – boende i et fint hus på Barrit Langgade – havde i 
hendes helt nye Citroen, bragt en stor pose affald ned til stranden og sat ild til det… 
Røgen bølgede langs stranden og det duftede mildt sagt ikke ret godt…. 
Når man nu har ny bil og stort hus, har man vel også råd til at lade skraldemanden 
hente sit affald?   
 
Jeg er heller ikke er den store tilhænger af kommunens affaldssystem, - og har 
sågar en mørk nat listet en pose i skolens container – men affald skal ikke smides 
eller brændes af i naturen. 
 
Lokalrådet igen, igen….    
Der er tidligere i disse spalter delt roser ud til det aktive Lokalråd. Det er der 
heldigvis grund til igen. Nu har Lokalrådet fået ”hevet” endnu en bevilling hjem. 
Denne gang til at lave et udviklingsprojekt omkring skole, børnehave og BKI. 
Hvordan sikrer man fremtiden for disse tre institutioner? – Kan man forestille sig et 
udbygget samarbejde? – Uden at det kommer til at gå ud over den kerneydelse som 
man hver især skal yde. Spændende bliver det.   
 
Ny centerleder…   
1. august tiltræder Jeanette Kristensen som ny centerleder i BKI. Hun ønskes til 
lykke med udnævnelsen. – Det er vigtigt at Jeanette fra starten får alle kundernes 
opbakning. For uden støtten fra brugerne kan jobbet ikke bestrides, - fordi det kan 
være belastende at ”være på” hele tiden – og det er ikke muligt altid at komme 
rundt i alle hjørner og kroge. 
 
BV-Nyt….   
Siden sidste blad er der blevet afholdt repræsentantskabsmøde. Andetsteds i bladet 
kan du se beretning og referat. 
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Nyt fra lokalrådet 
 
Kirkeskovsprojektet 
 
Hvorfor bygger vi ikke endnu? 
 
Det kribler efter at komme i gang, der er aftaler med entreprenør om at grave det 
nye vandløb og tømreren har fået en fin pris på materialer til bålhytte m.v. så vi er 
sådan set klar til at gå i gang.  
 
Jeg håber da også at vandløbet er ved at blive gravet når disse linier læses, men der 
er jo travlt i samfundet endnu så man ved aldrig. Klagefristen på tilladelsen er ellers 
udløbet så der er grønt lys for at gå i gang. Det vil være rigtig rart hvis det kan laves 
så der hurtigt kan komme græs i de sår der laves ved gravearbejdet.  
 
Desværre går det ikke så let med at få bygget bålhytten, da der grundet stor 
byggeaktivitet og mangel på byggesagsbehandlere er lang ekspeditionstid på 
bygge- og zonetilladelser. Jeg kan ikke få et klart svar på hvornår vi kan have en 
tilladelse så der bliver vi desværre nødt til at væbne os med tålmodighed. Mit bud 
er at vi kommer på den anden side af sommerferien før vi kan komme i gang. Jeg 
håber alle er klar til at give en hjælpende hånd også selv om det trækker lidt ud. 
 
Barrit skal udvikles 
 
Lokalrådet har sammen med bestyrelserne fra Barrit Skole, BKI og BGIF samt 
ledelsen i Barrit Skole og Tjørnebo søgt om at få del i de 
lokalområdeudviklingsmidler Hedensted Kommune bruger på at sætte gang i 
landdistriktsudviklingen i kommunen. 
 
Vi har lavet en ansøgning med overskriften ”Den levende landsby”, hvor vi ønsker 
at skabe en udvikling i byen ved at udvikle miljøet omkring skole, børnehave og 
BKI. Ud fra den tanke at hvis miljøet fungerer her og ideerne sprudler, så følger 
udviklingen i resten af byen også med i form af tilflyttere, nyudstykninger og 
erhvervsaktivitet. 
 
Og et udvidet temaudvalg suppleret med borgmester og alle udvalgsformænd købte 
ideen. Vi får for 150-200.000 kr. professionel konsulenthjælp til udvikle Barrit. 
 



 5 

 
 
 
Temaudvalgetsbegrundelse: 
 
Barrit 
 
Byen har nogle gode rammer (skole, børnehave, idrætsanlæg og kulturcenter), som 
dog er lidt nedslidte. Lokalrådet ønsker et stærkere engagement fra tilflyttere, og vil 
bruge udviklingsprojektet til at organisere et aktivt miljø.  
Udvalget fandt denne problematik spændende og værd at støtte.  
   
På vegne af det udvidede Temaudvalg 
 
Vi skal prøve at udvikle Barrit og omegn med udgangspunkt i kraftcentret på 
adresserne Kirkebro 4B og Barrit Langgade 47-49. Det bliver rigtig spændende.  
 
Hedensted Kommune vil snart kontakte os for at tage en indledende snak om 
hvordan vi skal gribe det an.  
 
Det er en rigtig flot mulighed vi har fået, og jeg håber alle der bare har lidt 
overskud vil ind og bidrage med ideer og energi til processen. Jeg tror vi kan 
komme rigtig langt hvis det skrues rigtigt sammen. Der vil løbende blive orienteret 
om hvad der sker, men ellers kan man kontakte en af institutionerne eller 
bestyrelserne for info eller ønske om at bidrage.  
 
Michael Laursen, Lokalrådet 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Mangler du lidt til at peppe dig selv – en polterabend eller dit festlige indslag 
op? – så kan du måske hente inspiration på vores kostumeloft.  
Tøj og effekter udlejes 
 Henv. til Lisbet Baungaard- Bjerre Amatør Scene – 2685 2745 
 

 



 6 

 
 
 
 
 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv inviterer til 
historisk byvandring i  

Staksrode 
 

Den 6. sept. Kl. 13. Nogle Staksrode-borgere, der er barnefødte i området, vil lede 
turen, tage tilhørerne med tilbage til tiden mellem 1930 og 1950 og fortælle om 
steder, personer og øvrige lokale forhold i perioden. 
 
Vi vil bevæge os gennem byen nordfra og mødes ud for Staksrodevej 7. 
Lokalarkivet vil arrangere mulighed for social og forholdsvis primitiv kaffedrikning 
i den røde lade ved skovløberhuset. Samme sted vil vi til lejligheden have lavet en 
mindre udstilling om området i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis nogen ligger inde med billeder, optegnelser eller andet relevant materiale om 
mennesker og ejendomme i området, vil vi meget gerne låne det til kopiering – 
også efter byvandringen – henvendelse Karsten Bjerreskov,  
tlf. 75 69 11 75 
 
 

 
 

Børn i Staksrode Skole 1944 
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 BYFEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så skal der igen være fest i Barrit. Idrætsforeningen og Borgerforeningen inviterer 
til Barrit og Omegns Byfest den 
 

28. – 29. – 30. August 2008   
 

Vi håber at I vil hanke op i naboer, genboer, overboer, venner og bekendte og 
opfordrer dem til at komme med. Det er altid sjovere, når man er flere af sted 
sammen. 
 
 Som I kan se af det foreløbige program, så holder vi fast i nogle af traditionerne. 
Der er selvfølgelig gratis kaffebord lørdag morgen og ungdomsturneringen i 
fodbold er også helt som det plejer. Men der skal også noget nyt til. 
 
 
I år har vi udvidet programmet, så der også sker noget torsdag aften. Da er der 
bankospil i teltet. Og så er der selvfølgelig åbent for salg af kaffe/the og blødt brød 
samt øl og vand. 
 
 

 
 



 8 

Til lørdag aftenens fest er det lykkes os at få det lokale og næsten verdensberømte 
band The Bacon’s til at spille. Og maden bliver i år leveret fra den anmelderroste 
Hyrup Kro.  
Underholdningen bliver også et kapitel for sig. Borgerforeningen har samlet et hold 
talentfulde personer til revy. Det bliver spændende at se/høre hvad de vil 
underholde med. Hvem skal roses og hvem skal rises ? 
 
Så det er bare nogen af grundene til at I skal til Barrit og Omegns Byfest. 

 
Ud fra de seneste år erfaringer har vi valgt ikke at lave noget specielt 
børnearrangement i forbindelse med teltfesten lørdag aften. De har deres eget 
arrangement fredag aften, hvor fredagsklubben holder diskotek. 
 
Tilmeld jer allerede nu til fest og revy lørdag aften, så er I sikker på at få en plads. 
Tilmelding til Lisbeth og Polle på telefon 75 69 17 83 eller på mail til 
Byfest@barritgif.dk. Det koster kun 195, - for indgang, mad og revy. Husk at du 
både får en god oplevelse og støtter idrætten i Barrit. 
 
Vi ses til august 
Byfestudvalget 
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Foreløbigt program for byfesten 
 
Torsdag   28. August 2008 
19:00 Bankospil i teltet 

Amerikansk lotteri i pausen 
Evt. underholdning 
Der kan købes kaffe/te og brød samt øl og vand 

Fredag   29. August 2008 
17:00 – 
20:00 

Ungdomsturnering i fodbold 
Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold til en 
turnering 
 
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 
 
Radiobiler 
 ATV’erne 
Hoppeborg 
Fald i vandet maskine 

20:00 – 
23:00 

Fredagsklubben arrangerer sodavandsdiskotek for de unge  
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Lørdag   30. August 2008 
09:30 Juelsminde Pigegarde starter ved Dagli’ Brugsen/Stenhøj og 

går op gennem Barrit med fuld musik. 
10:00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 
10:00 – 
16:00 

Bagagerumssalg 
Radiobiler 
 ATV’erne 
Hoppeborg 
Fald i vandet maskine 
Teltene er åbne med salg af øl, vand, pølser, is mv. 
Spejderne 
Motorcykel entusiasterne fra Barrit kommer og viser deres 
maskiner 

15:30 Falck kommer - viser brandsprøjten og lægger skum ud 
13:30 Barrit GIF serie 5 spiller kamp 
11:00 – 
13:00 

Bymesterskab i fodbold 

13:00 – 
14:30 

Barrit Motion. Gå, løb eller cykel 
Kaffe og kage i teltet efter løbet. 

18:00 – 
02:00 

Teltet åbner for aftenens festligheder. 
18:30  Spisning. Hyrup Kro står for menuen: 
Indbagt svinemørbrad 
Farseret ribbenssteg 
Glaseret skinke 
Små smørstegte kartofler 
Grøn salat, paste salat, kartoffelsalat, bønnesalat 
Champignon a’la creme 
Hjemmebagt brød med kryddersmør 
 
20:00  Revy 
21:00 Bacon’s spiller op til dans. 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indgangsdøren til Vrigsted 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: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
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: 
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. 
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Gudstjenesteliste juni, juli og august 
 
 
Søndag den 15. juni  Søndag den 22. juni  
4. søndag efter trinitatis  5. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: Ingen   Vrigsted kl. 16.30 ved Fin Petersen 
Barrit kl.10.30    Barrit: Ingen    
   

Søndag den 29. juni  Søndag den 6. juli 
6. søndag efter trinitatis  7. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: Ingen Morgenvandring fra Barrit 
Barrit kl. 09.00 ved P.E. Sørensen  Kirke klokken 08.00. 
  
 

Søndag den 13. juli  Søndag den 20. juli 
8. søndag efter trinitatis  9. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: Ingen   Vrigsted: 09.00 ved Fin Petersen 

Barrit kl. 10.30   Barrit: Ingen 
 
 
Søndag den 27. juli  Søndag den 3. august 
10. søndag efter trinitatis  11. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: Ingen Vrigsted: Ingen  
Barrit: Ingen   Barrit kl. 09.00 ved P.E. Sørensen 
 
 
Søndag den 10. august  Søndag den 17. august 
12. søndag efter trinitatis  13. søndag efter trinitatis 
Vrigsted kl. 09.00   Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe 
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 09.00 
 

 
Søndag den 24. august  Søndag den 31. august 
14. søndag efter trinitatis  15. søndag efter trinitatis 
Vrigsted kl. 09.00   Vrigsted kl. 09.00 
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 
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Rikke Mai holder ferie fra fredag den 20. juni til og med mandag den 30. juni. 
Embedet varetages i denne periode af henholdsvis Fin Rasmussen Petersen, 
telefonnummer 7589 5397 og Poul Erik Sørensen, telefonnummer 7589 7051. 
Fra mandag den 14. juli til og med søndag den 3. august holder Rikke Mai også 
ferie. Embedet varetages af Fin Rasmussen Petersen, telefonnummer 7589 5397. 
 

 
 

Morgenvandring med andagt 
 
 

Søndag den 6. juli klokken 8.00. 
 
                                        Den 6. juli er der ikke almindelig gudstjeneste hverken i 

Barrit eller Vrigsted. I stedet tager vi på en fælles 
vandring hvor der er mulighed for at opleve naturen 
omkring Barrit Kirke. Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 
8.00 og går derfra så langt vi kan nå og som vejret er til. 
Ca. klokken 9.00 holder vi andagt i kirken efterfulgt af 
kaffe og rundstykker i Rudolfs Hus.  

 
                                        Hvis ikke man har mod på traveturen, er man stadig meget 

velkommen til andagten i kirken og morgenkaffen. 
 
 

 

 
 

Konfirmationsbilleder 
 

Tirsdag den 17. juni klokken 19.00 
 

Tirsdag den 8. april så vi på de gamle konfirmationsbilleder fra pastor Hansens tid. 
Der blev diskuteret livligt og mange årstal og navne kom på plads. Flere har 
efterspurgt en aften med konfirmationsbilleder og derfor vil vi gerne invitere alle 
der har lyst til en ”billed-aften” tirsdag den 17. juni klokken 19.00. 
Har du selv gamle konfirmationsbilleder liggende må du gerne tage dem med – 
visse årgange findes hverken i præstegården eller lokalarkivet. 
Tilmelding til Dora Damgaard på telefonnummer 7569 1423.  
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Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirker 2008 
 

Og her er så konfirmander fra 2008. Til lykke til jer alle sammen! 
 
 
 

 
 

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

Stemningsbilleder fra friluftsgudstjenesten 2. pinsedag. 
 
 

     
Solen skinnede fra en skyfri himmel  Rask Mølle-blæserne stod for musikken 
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SOMMERPROGRAM - BJERRE HERREDS HAVEKREDS 
 
ÅBEN HAVE PÅ BELLE MØLLEBANKE OG ROHDEN GODS -  
17.juni kl. 17.30 på Belle Møllebanke 14 og kl.19.30 på Rohdenvej 4 
Vera og Frands Pedersens 5000 m2 stor blandet have, med hovedvægt på Fuchsia. 
Den stærkt skrånende grund, går helt ned til åen. Flere drivhuse, haven er på 
begyndt for 29 år siden. Hjemmelavede planter til salg. 
Anders Kirk Johansen viser os Rohden. Vi skal se den smukke ny indkørsel med 
kampestensmuren og indgangsportalen lavet af Hede Danmark. Oppe i haven er der 
lavet stor ny terrasse med stensætning og rhodondendronbed ved festlokalet. 
Derudover er der de gamle træer i parken og et velholdt gårdanlæg. Der er sket 
store forandringer på kort tid, nye planter og veje er kommet til, og der er flere 
ideer endnu på vej.    
 
SOMMERUDFLUGT  - Søndag 29.juni kl. 8- 19.45 
4 havekredse følges ad sydpå til haveudstilling i Slesvig. Udstillingsarealet er 16 
Ha. Billetten gælder også til det meste af byen ; slot, museer, sejltur på Slien. Vi er 
der i 5 timer. Hvis vi har lyst skal vi i grænsekiosk hjemad. Så giver vi  
honningkager i Christiansfeld, måske ser vi butik og galleri. Vi skal køre gennem 
ny alle` til Den gamle Grænsekro, have Stegt Flæsk og Fløderand, se mindesten og 
måske museet. 
Vagns Turist, Rårup, Bents Møbler, Horsens, Hydro Texaco, Hedensted 
 
GEOGINER - HAVEARKITEKT  - NUSSET  HAVE - 31.juli f ra kl. 17.30 
Vælg selv rækkefølgen : Vindingve j 129 og 139a og Højbove j 9 
Havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen har 1200 m2 have opdelt i rum og farver med 
gårdhave påbegyndt i 1999. 
Den fine have er nusset om i 44 år hos Birthe og Bent Jensen. Det er en gartner-
familie i flere generationer. Haven er 1000 m2 med urtehave, Fuchsiaer og 
pavillon. 
Kaj Pedersen har 70 forsk. geoginer på 600 m2. Her er ingen hæk eller plæne, men 
9 meters højdeforskel i haven. En fantastisk udsigt og 80 tons sten. Tegnet af Ellen 
Lærke Jørgensen 
 
GRILL – AFTEN - 14.august kl. 17.30, Fyrrelunden 38, Juelsminde 
Vi skal hygge os i Ellen og Elmers fuchsiahave. Bestyrelsen giver pølser og 
kartoffelsalat. Vi sælger vin og vand. Medbring tallerken, bestik og glas. Elmer 
giver os et kursus i hjemmelavet flydende gødning. Godt til krukker. Medbring 
planter til amk. lotteri 
Huset giver aftenskaffe    
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Beretning BV-Nyt 2007 - 08    
 

Det sidste år har været begivenhedsrigt for bladet.   
 

Først gik vi før sommerferien over til en ny " trykker", - efter et godt samarbejde med Litho 
Grafik i over 16 år. 
Bladet skulle nu trykkes andetsteds,- og vi skulle også til at lave bladet 
elektronisk, som jo havde været et ønske længe. 
 

Det har givet bladet en bedre kvalitet - både papirmæssigt men specielt i forhold til 
billedgengivelse. Produktionstiden er blevet et par dage hurtigere og giver en bedre mulighed 
for at checke fejl af enhver art. Desuden giver det mulighed for tryk i farver. Som kunne ses på 
juni nummeret sidste år - og som kan ses ved næste nummer. 
 

Lidt senere på året røg vi ind i Post Danmarks ændrede regler omkring uddeling af små blade. 
Det viste sig at være umuligt at fortsætte med at bruge Post Danmark eller andre konkurrerende 
distributionsselskaber.  På et tidspunkt var gode råd dyre - men vi vil takke for den velvilje der 
var til at finde løsninger. Både foreninger og enkelt personer meldte sig under fanerne.   
 

Men heldigvis fandt vi en varig løsning, med een person, som nu uddeler bladet, for den pris 
Post Danmark skulle have før regelændringen.   
 

Derudover har vi fået vores egen hjemmeside - hjemmesiden vil i den kommende tid blive 
udbygget i takt med vores ressourcer. 
 

Bladet søgte Barrit Gadelysforening om 15.000 kr. til køb af 2 stk. bærbare 
computere og en printer samt lidt software. Vi har fra bestyrelsens side, ønsket at gøre os fri af 
Barrit Skole, hvor bladet produceres. Vi har alt id haft et godt 
samarbejde med skolen, - men vi er selvfølgelig underlagt at der er ledigt i 
computerrummet og derfor skal lokalet selvfølgelig bestilles på forhånd. 
 

Vi kunne godt tænke os at kæle lidt mere for bladets layout - og det vil være muligt hvis vi har 
vores egne computere med de rigtige programmer. 
Desværre fik vi afslag fra Gadelysforeningen, - men vi har siden sendt en ansøgning til 
Tuborgfondet.  
 

Vi ser lyst på fremtiden, - vores økonomi er rimelig og opbakningen fra 
Lokalsamfundet er stor. For et par år siden troede vi nok at bladet ville ende med kun at 
udkomme på "nettet." Men vi er blevet meget klogere siden. For godt nok siger statistikkerne at 
langt de fleste har adgang til internet, - men der er dog mange som ikke bruger det. - Så vi vil 
bestræbe os på fortsat at være bindeleddet blandt borgere, foreninger og institutioner i Barrit og 
Vrigsted sogne, - og selvfølgelig fortsat at udkomme i papirformat. 
Der skal til sidst lyde en stor tak til alle der har støttet os enten i form af 
annoncer, foreningsbidrag eller som privat har indbetalt støttebeløb.  
 

Til allersidst vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et rigtigt godt 
samarbejde i det forløbne år. 
 

Mikael Jacobsen.
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 29.4.2008 
 
Dagsorden: 
Valg af dir igent 
Beretning 
Regnskab og budget 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
Indkomne forslag 
Eventuelt 
 

Valg af dirigent 
Hans Henrik Christensen blev valgt som dirigent. 
 

Beretning 
Det har været et begivenhedsrigt år – i sommeren 2007 fik bladet ny trykker, som bl.a. gør at vi 
nu kan lave bladet elektronisk og i en bedre kvalitet. Vi har mulighed for at sætte billeder i 
bladet i farver, og der er en hurtigere produktionstid. 
Bladet har fået ny hjemmeside - www.bvnyt.dk 
Vi måtte også erfare, at Post Danmarks nye regler for omdeling af bladet var helt umulig for os, 
vi har derfor allieret os med en privat person, som vil står for omdelingen til samme pris som 
Post Danmark oprindeligt fik. 
Vi søgte Barrit Gadelysforening om tilskud til Pc’er og printer, men fik afslag. Efterfølgende er 
der søg ved Tuborgfonden. 
Bladet har en rimelig økonomi – med stor opbakning både fra foreninger og private personer. 
Mikael sluttede beretningen med en tak til annoncørerne, og de private indskud der er kommet 
igennem året. 
Under den efterfølgende debat blev det tilkendegivet, at det er en god ide med en hjemmeside 
som supplement til papirudgaven. 
Pensionistforeningen klagede lidt over, at de ikke fik indsendte indlæg med i bladet. Mikael 
garanterede det ikke vil ske igen. 
 

Beretningen blev godkendt 
 

Regnskab og budget 
Regnskabet blev gennemgået 
Der var en del undre over, at indbetalinger fra foreningerne ikke var større. Mikael oplyste, at 
efter der var sendt et brev ud til foreningerne, er der kommet tilkendegivelser om mere støtte. 
Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
Genvalg af Pia Schmidt og Sonja Nielsen 
Suppleant Renata Sloth Carlsen  
Hans Henrik Christensen blev valgt som revisor 
 
Ingen indkomne forslag 
 

Referent/Laila Winther 
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En lille ”hilsen” til Barrit G.I.F. 
 
Så fik I altså stoppet et velfungerende callanetics hold – ca. 25 piger (sommetider 
flere) som trofast har fulgt Inges meget kompetente undervisning i ca. 12 år. 
 
Nogle har gået en gang om ugen, andre to og i forårssæsonen endda tre gange om 
ugen. 
 
Vi forstår simpelthen ikke hvad I tænker på – hvorfor dog stoppe et hold der har 
kørt med stor succes gennem så mange år. Vil I helt kvæle den smule gymnastik der 
er tilbage ? 
 
Vi er alle meget kede af det, men nu må vi jo så finde alternative løsninger til 
efteråret, altså er resultatet, at vi flygter andre steder hen. 
 
Desværre kom vi ikke ”tilbage i bikinien” denne sommer, hvilket var en stor 
skuffelse for os, men det må vi jo så på anden vis indhente næste sæson. 
 
En lidt sur hilsen fra Inges skrappe callanetics piger 
 

 
 
Guldkonfirmation 
 
Den første gang var, efter hvad der er blevet mig fortalt, den 3. April 1999, men nu 
er det så taget op igen her i 2008. 
 
Den 30. marts var guldkonfirmanderne inviteret til gudstjeneste i Barrit Kirke. Vi 7 
der mødte op samledes efter kirkegangen i konfirmandstuen i præstegården, til en 
god kop kaffe med lækre hjemmebagte boller, kræmmerhuse og småkager. Her 
havde vi nogle hyggelige timer sammen med Rikke Mai. 
 
På guldkonfirmandernes vegne vil jeg sige en stor tak til Rikke Mai for et godt 
initiativ. Jeg vil opfordre de kommende guldkonfirmander til at møde op, når det 
bliver deres tur. Det kan blive en god tradition. 
 
Bente Stærk 
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HUSK! 

 
MENIGHEDSRÅDSVALGET i Barrit sogn d.11. nov. 2008. 
 
Der har du mulighed at gøre din indflydelse på kirkens arbejde og blive medlem af 
et team, som består af 6 valgte rådsmedlemmer + præsten som er født medlem. 
Du får som rådsmedlem mulighed for at præge den lokale kirkelige udvikling i din 
sogn.  
Rådet har arbejdsgiverfunktion i forhold til kirkepersonale d. v. s.– organist -
kirkesanger – graver - 2 gravermedhjælpere. 
Rådet har ansvaret for pasning og vedligeholdelse af bygninger, kirkegård, 
landbrug og skove som tilhører kirken. 
Rådet har ansvaret for kirkens budgetter og økonomi. 
Der vil i sept. mdr. blive holdt offentligt orienteringsmøde om 
menighedsrådsarbejdet og valget. 
Vi håber på stor interesse i valget til ny rådsmedlem og deltagelse i valget. 
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Barrit menighedsråd. 
Se også www.barrit-vrigstedkirker.dk 
 
Med venlig hilsen 
Barrit Menighedsråd  
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SOMMERUDFLUGT - BJERRE HERREDS HAVEKREDS 
TIL GAMLE DANMARK 
 
 Landesgartenschau i Slesvig søndag 29. juni 
 
Rigtige haveudstillinger, hvor man kan se havearkitekters og designeres bud på en 
haves indretning, må man til udlandet for at opleve. Denne sommer er oplevelsen 
dog tættere på end før. Slesvig, knap 40 km syd for grænsen, inviterer nemlig til en 
kæmpe haveudstilling. Lignende udstillinger har fundet sted i 50 år i Tyskland, men 
kun hvert andet år. Udstillingsarealet er på 16 ha. Det ligger i et enestående 
parklandskab, direkte ned til Slien, også kaldet Kongeengene. Planen er, at 
beplantningen udskiftes fire gange i løbet af de fem måneder, udstillingen er åben, 
så den hele tiden er ny og frisk at se på. Vi regner med at være der i 5 timer. 
Ved 15-tiden kører vi måske til grænsekiosken Duborg, efter et kort ophold her, 
videre til Honningkagehuset i Christiansfeld, som også har galleri ovenpå, måske 
går vi en tur her. 
Senere kører vi lidt nordpå gennem den kongelige nyplantede Lindeallé fra 
Christiansfeld til den gamle grænse ved Høkkelbjerg. Alleen er en folkegave fra 
2004, da Kronprinseparret blev gift. I Taps serverer Den gamle Grænsekro, stegt 
flæsk med persillesovs og fløderand med is og kirsebærsovs. Måske kan vi nå at se 
museet på den anden side af vejen. Mindesten angiver de to gamle grænser, det var 
her i ingenmandslandet, hvor kongen på den hvide hest red rundt for 88 år siden.   
Hjemkomst 19.45 
Vi skal nå at se: 
13 temahaver om indretning af paracelhus- og forhave 
En kolonihave med grøntsager i højbed 
En vandhave med 29 fontæner 
En have med sjældne staudearter   
Nolde "live". En serie af malerens Emil Noldes  
Staudebilleder eftergøres i levende beplantninger  
To rosenhaver    
En forkølelseshave - om lægeplanter 
Græshave med lette græsser og filigran - stauder 
En renæssancehave fra Mantes-la Joie, Frankrig 
En engelske have fra London Borough of Hillingdom 
En bondehave fra Waren/Muritz i Mecklenburg-Vorpommern 
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Da første verdenskrig i 1918 endte med tysk nederlag, opstod muligheden for at få 
Sønderjylland genforenet med Danmark. Kongens ønske var, at den nye grænse 
skulle gå ved Slien, men ved folkeafstemningen den 14. marts 1920 stemte et flerta l 
i Mellemslesvig for at forblive tysk mens Sydslesvig og Nordslesvig stemte dansk. 
De fleste danskere mente, at grænsen burde gå i hvert fald syd for Flensborg. 
Rigsdagen var splittet. Den radikale regering under C. Th. Zahle var imod at 
indlemme Flensborg, men efterhånden stod stemmerne 70 for og 70 imod. Det fik 
kongen til at afskedige Zahle-regeringen og i stedet indsætte en ny under ledelse af 
kongens advokat Otto Liebe. Dette blev af mange Radikale og Socialdemokratiske 
politikere og vælgere opfattet som grundlovsstridigt, og De samvirkende 
Fagforbund (LO) besluttede at gå i generalstrejke, mens andre grupper krævede 
republikken indført. Påskedag den 4. april 1920 bøjede kongen sig for presset, 
afskedigede Liebe og udnævnte et forretningsministerium, som fik til opgave at 
udskrive folketingsvalg. Kuppet gjorde Christian 10. temmelig upopulær blandt de 
Radikale Venstres og Socialdemokraternes vælgere. Valget gav dog kongen 
oprejsning. Ved Genforeningen blev Christian 10. atter det nationale 
samlingspunkt, da han den 10. juli 1920 red over grænsen ved Taps på en hvid hest 
og derefter mødte sønderjyderne på Dybbøl og sydslesvigerne ved Kruså. 
Vi er anbefalet at se, Slesvig Domkirkes fantastiske altertavle og det ny-byggede 
gymnasium, som A.P.Møller lige har skænket. Det arbejder vi videre med. 
 
 www.lgs2008.de. Klik på Dannebrog 
 
Indgangsbiletten gælder også til:  
Gottorp Slot med barokhave 
Med båd over Slien til 
Vikingemuseet Hedeby og 
Internatet Louiselund 
Bibelhave ved Skt. Hans klostret 
Folkemindesamlingerne Hesterberg 
 
Info/tilmelding: 7589 7779
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Aktivitetskalender 
 

Juni 
1. Dagli´Brugsen 25 års jubilæum Brugsen 
6. Fredagsklubben Fredagsklubben 
24.  Præmieskydning Barrit Jagtforening 
24. Åbent fra kl. 19.00-21.00 Lokalarkivet 

August 
5. Pokalskydning, Hedensted Barrit Jagtforening 
23. Haglbøssens dag Barrit Jagtforening 
29. Byfest i Barrit BGIF 
30. Byfest i Barrit BGIF 
   

September 
9. Orienteringsmøde til 

menighedsrådsvalg  
Barrit Menighedsråd 

30. Foredrag v. Thomas U. Fenger Barrit & Vrigsted Menighedsråd 
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Kontaktpersoner  /  Foreningsliste     -      Juni  2008 
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 Rollespil 
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 
BKI Centret 
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 
Tove Nielsen 
Peter Overgaard 
Henrik Sørensen 
Sonja Friis 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Pia Littau 
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 
Gitte Iversen 
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  
75 68 79 91 
75 69 17 12  
75 68 72 16 
75 89 78 86  
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 08 35 
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 
20 25 95 66 
75 69 15 73 
75 69 11 82 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 15 66 
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 
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