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* Forsidebillede: Barrit Kirke set fra nord siden. 

* Hvordan får vi tid, BGIF 

* BASIX spiller i Vrigsted Kirke 

* Aktivitetscentret Møllevang  

 

______________________________________________________________ 

 

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 25.01.2010 

 

Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 27 87 17 52 

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

Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 

Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde tlf. 75 69 14 18 

Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 tlf. 75 69 17 00 

  

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

 

BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 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: 

25.01. 2010                                         Uge 06 

22.02. 2010                                         Uge 10 

22.03. 2010                                         Uge 14 

 

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

 

Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen     
 

Hvem kan forstå det?   

Endnu engang er vi blevet løbet over ende… - Og julen står snart for døren… 

Heldigvis er det sådan at for mange af os flyver tiden af sted.  

Pris dig lykkelig for at du ikke har det modsat!  - Hvor mange sidder f.eks. ikke 

på plejehjem, for hvem det langsomt tikkende stueur, tæller sekunderne 

uendeligt langsomt?   

Så uden at skulle forfalde til en masse ”julesødsuppe” - skader det vel ikke at 

opfordre til - at du tænker på dem der måske ikke har det så godt som dig 

selv…  

 

Heldigvis godt nyt i Barrit…  

På trods af tidligere ytringer på denne side, er det jo slet ikke alt der er helt galt 

i byen! I skrivende stund er det netop blevet offentliggjort at der er ansat en ny 

– og ung brugsuddeler. Formanden i Brugsens bestyrelse Søren Sølvhøj,- er 

optimistisk med fremtiden – så lad os dele denne optimisme.   

 

Det er jo ikke så tit det sker…   

Vi har tiere skiftet præst end vi har skiftet brugsuddeler! – Og i den tid Elkjær 

har ”regeret” i Brugsen - har mange andre butikker i byen drejet nøglen om. 

Knud har om nogen været en del af udviklingen i Vores lokalsamfund. 

På trods af, at Knud altid har boet udenbys, har han altid været et centralt 

omdrejningspunkt i byen. 

Så det har selvfølgelig fyldt meget at vi skulle sige farvel til Knud efter næsten 

30 år. Så herfra skal lyde en stor tak for din indsats.    

 

Ingen politiske udmeldinger…    

Kommunalvalget er nu overstået og vi venter med spænding på det nye byråd 

og vores nye borgmester. Kan det nye flertal noget som det gamle ikke kunne?  

Bliver skolerne renoveret? Bliver der ordentlig mad i daginstitutionerne? Hvad 

med hjemmehjælpen til de ældre? Skal vejene i yderdistrikterne vedligeholdes?  

Er der håb om bedre busforbindelser til vores unge mennesker?   

 

Held og lykke, - du får nok at se til…. 

Vi har fået valgt en lokal til kommunalstyrelsen. Lars Poulsen fik et fantastisk 

flot og fortjent højt stemmetal. Lars har igennem hans lokale engagement 

markeret sig markant - og han skal vide at vi agter at bruge ham. På samme 

måde som vi hidtil har gjort – bare meget mere…. 
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Aktivitetskalender 
 
 

December 

12. Rævejagt Barrit Jagtforening 

13. Juletræsfest i Hallen, kl. 14-16 Fredagsklubben 

17. Koncert med Basix Vrigsted Kirke 

   

Januar 2010 

13. Gud og pizza, kl. 17.00 Vrigsted Kirke 

27. Film i Sognegården, kl. 20.00 Biografforeningen 

   

Februar 

Marts 

3. Film i Sognegården, kl. 20.00 Biografforeningen 

9. Koncert med Erik Grip Barrit Kirke 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil fra BV Nyt´s Bestyrelse ønske alle  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår ! 
 

 

Samtidig vil vi takke alle vore læsere, 

annoncører og foreninger for den støtte og 

opbakning som bladet får –  en støtte som 

vi bestemt ikke kan undvære, og som vi 

håber må fortsætte i det kommende år. 
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Hvordan får vi tid ? 
v. Tove Nielsen, Formand for BGIF  

 

 

Jeg ved ikke helt om Mikaels opfordring om at oprette et kursus i at få tingene 

til at hænge sammen, vil give flere frivillige. Jeg tror det næppe, da jeg nok 

mere er af den holdning, at hvis man er til alt det frivillige, så er det noget man 

har med sig i bagagen hjemmefra. Hvis man f.eks. har set sine forældre bage 

kage til kamp, træne, være på sportspladsen eller i hallen, køre den ene uge 

efter den anden med en bil fyldt med forventningsfulde unge mennesker til 

håndbold, fodbold eller badminton, tror jeg automatisk man får frivillige i 

klubberne. Man skal selvfølgelig også kunne lide at være sammen med mange 

mennesker og interesserer sig for dem. Det gælder både vores ledere til de helt 

små på 3 år, men også Dora der har onsdagsholdet med damer i alderen 60 – 80 

år.  

Som frivillig leder skal man ikke begynde at tælle timer. Derimod 

skal man nyde de gode oplevelser og sjove grin, man får med de 

mange forskellige mennesker, der er på holdene. Der er da ikke noget 

bedre end når f.eks. 2 sjippebørn står med 2 flotte haveplukkede 

blomsterbuketter til Pia og jeg, når man som formand oplever 170 

glade mennesker fra Barrit lege i Lalandia, når man kan overrække medaljer på 

Barrit Stadion til nogle 3-årige fodboldspillere, der aldrig før har modtaget 

medaljer samt være rundt i hallerne og nyde det fællesskab vi har i klubben, 

både hvad angår tilskuere og spillere.  

 

Som klub skal vi hele tiden uddanne vores ledere. Alle vores ledere får deres 

kurser betalt, men de får ikke løn. I år har vi Maibritt Davidsen og Helle 

Potempa på Lederakademikursus, samt Anne Sophie Pedersen og Mathilde 

Dahm på I FRONT kursus. Det er 2 lange kurser, hvor alle fire har været af 

sted 2 weekender samt nogle aftener. Udover disse kurser har vi gennem hele 

året folk af sted for at få ny inspiration.  

 

Vi har mange frivillige i Barrit GIF. Her tænker jeg ikke kun på trænerne, men 

også deres familier. Når man er frivillig går man selvfølgelig glip af noget 

derhjemme, men ofte er det hele familien vi ser i idrætsforeningen. Selvom vi 

alle synes, vi har travlt, har de fleste alligevel overskud til at hjælpe, når vi har 

brug for det. Tak for det.  
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Anne Sophie og Mathilde har skrevet lidt om, hvorfor de har valgt at være 

frivillig ledere i klubben. De kunne jo ligeså godt sidde hjemme foran 

computeren og fjernsynet, som så mange andre unge gør. 

 

Vi er hjælpeinstruktørere i badminton, rope skipping og 

gymnastik. 

Vi har gennem efteråret været på 4 forskellige kurser, 

heriblandt unglederuddannelsen og hjælpeinstruktør kursus 1    

og 2.  

På lederuddannelse synes de, at det er vigtigt at vi udvikler os 

personligt og få rykket nogle grænser, så man er klar til at stå 

i nogle udfordrende situationer. Derfor har vi blandt andet cyklet fra Daugård 

til Staksrode skov, hvor vi sov i bivuakker, som vi selv havde bygget. Vi skulle 

også bade i Vejle fjord i oktober måned. Derudover har vi været igennem en 

forhindrings-bane i en svømmehal. Vi måtte ikke se noget, og den endte ud 

med, at vi skulle hoppe fra 3-meter vippen.  

Vi lavede den 22/11 et projekt med de 14 andre fra lederuddannelsen, hvor vi 

inviterede børn fra hele kommunen til at have en sjov søndag med en masse 

andre børn. Det var en rigtig god oplevelse. 

Vi har også lært en masse om, hvordan man skal stå frem og fortælle noget til 

andre. Vi kan sagtens anbefale andre at tage på ungleder-uddannelse. Det er 

super fedt. Vi har lært rigtig meget af alle kurserne, og vi føler, at vi er mere 

erfarende end før.  

 

Vi går begge selv til en masse sport, og vi kunne godt tænke os, at være mere 

aktive i foreningen, så i sommers besluttede vi, at vi ville prøve noget nyt. 

Derfor er vi i hjælpere på 2 og 3 hold. Det er rigtig fedt,at se børnene blive 

bedre, og se dem have det sjovt. Det er en enormt fedt at se, hvor meget de går 

op i det.  

Vi synes, det er rigtig fedt, så vi vil gerne anbefale det til andre unge. 

 

Anne Sophie, Mathilde, Tove 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

Vrigsted Kirkes klokke med inskriptionen 

"Gid alene æren" omstøbt 1802 og igen i 1889 
 

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

Tlf.: 75691029 

Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 

Menighedsrådsformand: 

Elvin Kristiansen 

Vangevej 11, 7150 Barrit 

Tlf.: 7569 1586 

Kirkesanger: 

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 Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 

mellem kl. 16 og 18. 
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Gudstjenesteliste december, januar og februar 

 

 

Torsdag den 24. december  Fredag den 25. december 
Juleaften    Juledag 

Vrigsted kl. 14.30   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 11.00 (børnegudstjeneste) Barrit kl. 10.30 

og 13.00 og 16.00  

 

Søndag den 27. december  Torsdag den 31. december 
Julesøndag   Nytårsaften 

”Pilgrimsvandring” fra Barrit  Vrigsted kl. 15.30 

Kirke klokken 10.30  Barrit kl. 14.00 

 

Søndag den 3. januar  Søndag den 10. januar 

Helligtrekongers søndag  1. søndag e. helligtrekonger 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 17. januar  Søndag den 24. januar 

2. søndag e. helligtrekonger  Sidste søndag e. helligtrekonger 

Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted kl. 9.00 

Barrit: ingen   Barrit kl. 10.30 – spejderne medvirker 

 

Søndag den 31. januar  Søndag den 7. februar 

Septuagesima   Seksagesima 

Vrigsted: ingen    Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 9.00 – PEAS  Barrit kl. 9.00 

 

Søndag den 14. februar  Søndag den 21. februar 

Fastelavn    1. søndag i fasten 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 - FRP 

Barrit kl.13.15 – børnegudstjeneste Barrit: ingen 

 

Sognepræst Rikke Mai holder fri fra fredag den 29. januar til og med søndag 

den 31. januar. Embedet passes i denne weekend af sognepræst Poul Erik 

Sørensen (PEAS) som har telefonnummer 75 89 70 51.  I uge 7, fra mandag 

den 15. februar til og med søndag den 21. februar, passes embedet af 

sognepræst Fin Rasmussen Petersen (FRP), 75 89 53 97.  
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Basix 
I Vrigsted Kirke torsdag den 17. december 

kl. 19.30 
Billetter til koncerten koster 100 kroner og kan købes 

på Hornsyld Købmandsgård mellem klokken 8 og 

16 på hverdage i uge 50 (ring eventuelt 25 27 73 08). 

Max 120 deltagere 

 

 

 

 

 

Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste i Barrit Kirke 

klokken 11.00 

 

I år vil vi prøve at lave en børne- og 

familiegudstjeneste juleaftensdag klokken 11.00 i 

Barrit Kirke. Det bliver en gudstjeneste på børnenes 

præmisser. 

Børn er selvfølgelig også velkomne til de 

”almindelige” gudstjenester klokken 13.00 og 16.00 ligesom alle voksne og 

barnlige sjæle er velkomne til børne- og familiegudstjenesten. 

 

 

Gudstjeneste nytårsaften 

I Barrit Kirke klokken 14.00 og i Vrigsted Kirke klokken 15.30 

 

 Lige som sidste år vil vi igen i år holde nytårs- 

gudstjeneste den 31. december om eftermiddagen i stedet 

for den 1. januar. Efter gudstjenesterne vil vi ønske 

hinanden et godt nytår med champagne og kransekage. 

Alle er velkomne! 
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Gud og pizza 

onsdag den 13. januar klokken 17.00 i Vrigsted Kirke 

 

Alle børn og deres familier i Barrit og Vrigsted Sogne inviteres 

til ”Gud og pizza” i Vrigsted Kirke. Vi begynder klokken 

17.00 med en kort gudstjeneste i kirken og herefter samles vi 

og spiser pizza i Vrigstedhus. Senest klokken 19.00 er vi 

færdige så alle kan nå hjem i seng. 

 

Gerne tilmelding til Rikke Mai (75 69 10 29 / 22 98 34 92 eller 

rm@km.dk) men kom også gerne selv om du ikke har fået dig meldt til! 

 

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke 

Søndag den 14. februar klokken 13.15 

 

Tag dit flotte udklædningstøj på og kom og vær med 

til fastelavnsgudstjeneste for børn i Barrit Kirke. 

Efter gudstjenesten går vi sammen til fastelavnsfest i 

BKI. 

 

 

 

Sparet væk? 

Der er måske nogen som har undret sig over, 

at der intet foredrag har været her i efteråret, - 

er det mon sparet væk? Nej bestemt ikke, men 

den foredragsholder som skulle været kommet 

meldte fra, og det var ikke muligt med så kort 

varsel at finde en anden. Derimod kan vi 

glæde os til en koncert i Barrit Kirke med 

Erik Grip tirsdag den 9 marts 2010, men 

mere herom i det nye år. Så sæt allerede nu et kryds ved den 9 marts!   

 

 

 

mailto:rm@km.dk
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Referat fra mødet i formandsforeningen  
 

onsdag d. 3. november kl. 19.30 – 21.00 i BKI 
 

Foreløbig dagsorde 

 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og ny mødeleder. Renata Carlsen er referent. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

Pkt. 3: Nyt fra foreningerne 

 

Lokalarkivet  

Der er 4 aktive og egentlig er lokalarkivet en underafdeling af Borgerforeningen. Der 

kommer mange folk til arrangementer. Der arbejdes på at danne en lokalhistorisk 

forening for at give lokalarkivet større grundlag. 

 

Borgerforeningen:  

Foreningen er nedlagt. De penge, der er overgår til Lokalrådet. 

 

Venstre:  

8/11 kommer Troels Lund Poulsen ned til Brugsen kl. 8.30-9.00. 

Igen kommer Venstre d. 15/11 dog uden Troels Lund Poulsen 

 

Skolebestyrelsen.  

19/11 er der skolefest. 11. eller 12. januar afholdes foredragsaften for forældre. Emnet er 

inklusion. Specialklasseafdelingen på Barrit skole vokser fortsat og der arbejdes til 

stadighed på udviklingen af tilbuddet. 

 

Tjørnebo  

Rikke Mai er valgt soml formand for Forældrebestyrelsen. Senest d.1/1 2011 skal der 

etableres madordning i børnehaven. Inden da skal der indrettes et køkken. Der er et godt 

samarbejde med skolen, det udbygges til stadighed. 

 

Jagtforeningen  

Der er generalforsamling på torsdag. Vedtægter er under revision med flere medlemmer i 

bestyrelsen. Der er planlagt 3 arrangementer. 12/11 er der vildtspil. Jagtforeningen vil til 

næste år deltage ved byfesten. 

 

Lokalrådet  

Der er 5 medlemmer i Lokatil llrådet. Der er sendt ansøgning til kommunen til etablering 

af sti fra Barrit station via Gramtange til Bjerrevej.  
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Menighedsrådet  

På lørdag kl.10-12 kan alle komme på kirkegården, hvor gamle gravsten bliver 

gennemgået. Der skal betales hvis man ønsker at gamle gravsten bliver stående på en 

gravmindeplads. 

8/11 kommer Danmarks Radio og transmiterer gudstjeneste. 

Menighedsrådet skal tage stilling til om man d. 13/12 vil ringe 350 klokkeslag til støtte for 

klimatopmøde. 

Der har været 130 mennesker til ”Gud og pizza” i dag. 

 

BKI  

varme i Sognegården er sat op og fungerer. Der bliver behov for diverse 

renoveringsopgaver i den kommende tid. 

 

BGIF   

Der har været afholdt generalforsamling i sidste uge.Tove Nielsen er genvalgt som 

formand og Inge Krog Pedersen som sekretær. Der er mange aktiviteter og overskud. 

Sidste weekend var der arrangeret en tur for ungdomsafdelingen til Lalandia. 

 

Fredagsklub 

 Fredagsklubben kører godt med 150 deltagende børn hver måned i gennemsnit. 

 

Forældreforening 

 pt. søges bla. midler legeplads, sangbøger samt indretning af bibliotek 

 

Pkt. 4: Kirkeskoven 

Der er endnu ikke etableret et lav,  som skal have ansvar for at holde pladsen i orden. I 

sommer har forskellige borgere ryddet op ind imellem. Der er også behov for at lave 

ordensregler 

Peter Andersen er ansvarlig for at der bliver indkaldt til møde først i det nye år, hvor det 

aftales, hvordan pladsen holdes. Mødet annonceres i BV-Nyt 

Stien, som der er folder for er ikke færdigetableret endnu 

 

Pkt. 5: Lokalrådet / landsbyudvikling        

Der skal sendes en ansøgning til indenrigsministeriet inden 7. december om midler til 

aflønning af en ressourceperson, der kan hjælpe med til at omsætte ideerne fra 

udviklingsplanen til konkrete tiltag. Michael Mathiasen og Michael Laursen skriver 

ansøgningen. 

 

Pkt. 6: Barrit.dk  

Der er et par borgere, der har vist interesse for opgaven. Der arbejdes videre med at finde 

en arvtager. 

 

Pkt. 7:  

Pkt. 8: Næste møder 24/2, 27/5. Gordon Skov indkalder. Renata er referent og ordstyrer 

Pkt. 9: Evt. 
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Aktivitetscentret Møllevang 

                                                                             

Det tidligere plejehjem Møllevang, er i dag et aktivt center for pensionister i 

alle alders grupper, folkepensionister og efterlønnere. 

Stedet er brugerstyret og  med 4 stk. personale. 

Ideen med et aktivitetscenter er, at borgerne kan komme og deltage i de 

grupper der er, og meget gerne må komme med forslag til nye interesse 

grupper, som de vil være tovholder for, eller som personalet kan prøve at få op 

at stå. 

 

På nuværende tidspunkt er der: 

Mandag og tirsdag kl.10-12 computerhjælp hvor 2 frivillige, 

hjælper nybegyndere i brugen af computere. Det kan f.eks være 

hvordan man skriver et brev, sender en mail eller får lagt sine 

billeder ind. 

 

Mandag eftermiddag kl. 13.30-16.30 mødes omsorgs klubben til en hyggelig 

eftermiddag. Her er der mulighed for at lave forskellige former for 

håndarbejde. 

Tirsdag kl. 9.30-11.30 er der en malegruppe, hvor der kan males de flotteste 

malerier med hjælp fra Kirsten Rasmussen, der er frivillig tovholder på dette 

hold. 

Samme tid mødes Nørklerne, der er en masse kreative kvinder, og der bliver 

der lavet alt muligt i smykker, håndbundne kranse, billeder, kort m.m. det er 

helt op til den enkelte bruger hvad der skal laves. Lene Mølgaard og Eva Hjort 

Fryland er  frivillige tovholdere for denne gruppe. 

Kl.10.00-12.00 Er der computer hjælp. 

Kl.13.30-16.00 er der strikke café der er det som navnet siger strikke pindene 

der gløder (og munden ) Ulla Johansen er frivillig tovholder for denne 

gruppe. 

Onsdag kl.13.00-17.00 bliver kortene flittigt blandet, her mødes Bjerre 

Herreds Aktivitetsklub over et spil kort.  

Torsdag kl.9.00-11.30 mødes Flittige hænder , som laver forskellige former 

for håndarbejde som, stofmaling, decupage, kort m.m. Tove Rasmussen er 

frivillig tovholder for denne gruppe. 

Fredag kl.9.30-10.30 har vi snapseting, denne formiddag synger vi og hygger 

os over en kop kaffe og en lille snaps. 
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På Møllevang har vi også et dejligt træværksted, der trænger til at blive brugt 

noget mere. Så er der mon ikke nogle mænd derude der kunne tænke lidt over 

det? 

 

Vi har skam også et billard bord der må benyttes,  

hvis der er nogle mænd der kunne tænkes at mødes over 

dette. 

Pt. arbejder vi på at få et sangkor op at stå, men mangler en der 

kan lede sådan et kor. 

Udover de nævnte grupper er der også hver den sidste tirsdag i måneden 

gudstjeneste kl. 10.00. 

Bankospil, syng sammen eftermiddage, foredrag, fester m.m. afholdes løbende. 

 

Vores aktivitetsplan kan hentes på Møllevang eller læses på Hornsyld 

hjemmeside. 

 

Lyder dette til at være noget for dig eller din nabo, kender du en der trænger til 

at komme lidt ud hjemmefra eller sidder med en lille underviser i sig, så vis 

endelig dette til vedkommende. 

Alle, uanset alder, pensionister og efterlønnere er meget velkommen.  

Vi glæder os til at se rigtig mange. 

 Hilsen Aktivitets personalet. 

 

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

  

 

Kom og spil kort i BKI 
Vi er ca. 20 kortspillere som mødes i BKI hver mandag 

kl. 19.30 – 23.00 for at spille kort.  Hvis du har lyst til 

at komme og spille med, er du meget velkommen.                        

Vi holder kaffepause kl. 20.30 – 21.00, hvor vi drøfter 

verdenssituationen. 

Kontakt evt. Palle Nielsen på tlf. 75 691107  
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Møde og fortælleaften om den lokale kulturarv. 
 

Hvad har vi ud af den lokale kulturarv? Hvad har vi ud af en lokalhistorisk forening? Hvad har vi ud af et 

lokalarkiv? 

 

Ja, hvad har vi ud af den lokale kulturarv?  

Der er først og fremmest oplevelsesværdien ved at høre eller læse om det, som man bygger videre på som 

menneske og borger i lokalsamfundet. Som eksempel på dét har vi til det planlagte møde inviteret Børge 

Hede fra As til at bidrage med nogle historier fra Bjerre Herred. Børge Hede er kendt på egnen som en 

spændende foredragsholder og fortæller – og formand for Museumsforeningen Glud Museum. 

 

For det andet kan viden om kulturarven danne baggrund for et fremadrettet liv: 

Den lokale kulturarv har mange udtryk:  

1. Tanker, fantasi og viden, der er overleveret i blade, bøger, CD-er, billeder og film. De vil kunne 

findes på biblioteket. 

2. Konkrete udtryk for håndens og åndens arbejde. De vil kunne findes i kunst- og kulturhistoriske 

museer, som genstande der fortæller om liv og tanker, der er vurderet til at kunne have betydning 

for nutidens og fremtidens mennesker. 

3. Dokumenter, billeder og andre medier, der fortæller om menneskers vilkår, valg og væren i det 

lokale fællesskab. Det er her lokalarkivets opgave ligger. 

 

Hvis man anerkender, at andre menneskers erfaringer, valg og vilkår kan have betydning for forståelse af 

egen situation og for egne beslutninger, så er der ingen vej udenom at styrke arbejdet med den lokale 

kulturarv ved at bakke op omkring det. 

 

Så mød op til sammenkomsten, bliv beriget og vær med til at sikre fortiden for fremtiden. 

 

 

 

ANNONCE 
 

 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv inviterer til møde om oprettelse af en lokalhistorisk 

forening 

BKI-centeret: Onsdag d. 6. jan. kl. 19 – ca. 21. 
 

Programmet er: 

1. Velkomst,  

2. Fortællinger fra Bjerre Herred ved Børge Hede fra As 

3. Baggrund og muligheder for en lokalhistorisk forening ved Karsten Bjerreskov 

4. Samtale om interesse for og ønsker til en lokalhistorisk forening 

5. Oprettelse af en liste over interesserede og nedsættelse af en arbejdsgruppe, der forbereder 

foreningsdannelse. 

6. Evt. bl.a. aftaler 

 

          Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

  Marie Pilskog, Per Mogensen, Erik Nielsen & Karsten Bjerreskov 

 

 


