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* Byfest 

* Gymnastik i BKI 

* Barrit.dk 

* Gud og Pizza 

* Landsbyvandring i Breth 

______________________________________________________________ 

 

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 20.09.2010 

 

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 7 gange årligt i månederne, juni, 

august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag 

på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted 

sogne. 

 

Deadline for de næste numre: Bladet udkommer: 

 

20.09.2010   Uge 40 

25.10.2010   Uge 45 

Bemærk intet nummer i december 

24.01.2011   Uge 6  

21.02.2011   Uge 10 

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

NYT – NYT – NYT - NYT 

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 
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Side 3 ………………………………………….. ved Mikael Jacobsen    
 

Tid til nye briller…  

Mange har en tendens til at anskue tingene med de gamle og ridsede briller, - 

som oven i købet kan være fedtede og blokeret for klart syn fremad.  

Det kan give sig udslag i et negativt syn på tingene – og det er ikke fremmende 

for ret meget.  

Det er faktisk sådan jeg i de sidste måneder har ”set på Barrit og omegn”. .. 

 

Nyt syn…   

Nye briller blev indkøbt – og så begyndte jeg at se lidt mere klart og skarpt. Og 

knapt så pessimistisk. Med de gamle briller så jeg en Sct. Hans Fest som ikke 

blev til noget, - masser af huse til salg i Barrit, - en hjemmeside som stadig 

ikke er kommet op at køre, - det blad du læser nu, som har en yderst anstrengt 

økonomi - vigende børnetal i børnehaven, - en skole som vedligeholdsmæssigt 

trænger til en kærlig hånd, - byggegrunde der ikke kan sælges, - ja jeg kunne 

sagtens fortsætte listen!   

 

De nye briller…  

Med det nye syn så tingene faktisk lidt bedre ud. Ikke sådan at forstå at de 

tidligere nævnte ting forsvandt ud af synsfeltet, - men jeg fik øjnene op for 

flere nuancer end før… Og det var faktisk ret positivt.   

 

De positive briller…   

I skrivende stund arbejder Byfestudvalget på – igen – at skabe en god og 

oplevelsesrig weekend i slutningen af august.  

Den sidste hånd er ved at blive lagt på Velkomstfolderen til nye tilflyttere.   

Petanquebanen benyttes flittigt, - efter flere år at have været ubenyttet. 

Der var stor opbakning til BV-Nyt på et ”krisemøde” i juni. 

Gadelysforeningen betænker BGIF med et sikkert og tidssvarende lysanlæg. 

Kirkeskoven er et åndehul for byens borgere, - ikke mindst for skolen og 

børnehaven. 

Der er penge til udviklingsarbejde omkring skole, børnehave og BKI.  

Vores lokale Brugs – med ny uddeler og en stærk bestyrelse bag sig – ser 

umiddelbart ud til at være i stand til at klare sig. I hvert fald hvis DU HUSKER 

AT HANDLE LOKALT... 

 

Så i stedet for at fastholde pessimismen – skal vi give Vores lokalsamfund en 

chance – og på alle fronter personligt være med til at give et bidrag.  
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Om betydningen af ”Barrit-Vrigsted-Nyt” 
 

For et år siden købte jeg hus i Barrit og i december flyttede jeg ind. I den 

mellemliggende tid var adskillige reklameaviser dumpet ind ad brev-sprækken 

og båret ud igen med det samme.  

 

Men blandt reklamerne var et lille blad, ”Barrit-Vrigsted Nyt”. Det blev ikke 

båret ud, men læst med stor interesse, og jeg følte det, som om byen gennem 

dette blad bød mig velkommen til et meget aktivt lille samfund. Det var både 

kommende aktiviteter og allerede afholdte aktiviteter, som fik en god omtale, 

og også en oversigt over foreninger og kontaktpersoner var der. Jo, jeg fik god 

information. 

 

Derfor var det også med bekymring, jeg læste, at bladet havde økonomiske 

problemer, og derfor mødte jeg også op til mødet d. 17. juni, hvor bladets 

fremtid skulle drøftes. Det er desværre en kendsgerning, at mange firmaer har 

skåret ned på annoncebudgettet, og det går ud over et lille og meget følsomt 

blad som ”Barrit-Vrigsted Nyt”, som er afhængig af annonce-indtægter. Der 

var allerede taget initiativ til at forbedre økonomien, idet det var bestemt at 

skære antallet af bladudgivelser ned med et nummer om året, men det ville ikke 

være nok til at bladets økonomi var helt i orden. 

 

Men - - - hvorfor skal dette blad, som jeg finder, har stor betydning for vores 

lille samfund, være gratis for os, der nyder godt af dets indhold? Når vi på 

visse ugedage står i Brugsen med et DAMEBLAD i hånden slipper vi gerne 

25-30 kr. for det, skønt dets indhold ingen betydning har for os ud over 

sladderens værdi. Og det gør vi hver uge! 

 

Jeg vil derfor foreslå, at der med bladet følger et girokort, som man kan benytte 

til indbetaling af et årsabonnement på fx.  kr. 200,- , hvis man ikke har NET-

BANK. og kan bruge banknummer 8133 – 0002791285 til overførsel. Næppe 

alle vil betale for det, de gennem mange år har fået gratis, sådan er vi 

mennesker jo desværre, men mon ikke de fleste vil indse betydningen af bladet 

og den mangel på information, det vil have til følge, hvis bladet lukker ned. 

Og når jeg nu er i gang med at skrive, vil jeg gerne påskønne det arbejde, som 

nogle gør hver helligdag med at sætte flag op. Jeg bor netop ved et af de steder, 

og det gør dagen mere festlig for mig. Tak til dem. 

 

Med hilsen fra en tilflytter                                                  Vera Hammervig  
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   BYFEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 26. august 
 

16:30 – 18:30 

 

18:30 

 

19:00 

Tour de Barrit – cykling og løb 

 

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet 

 

Bankospil i teltet for hele familien med sponsorgaver 

Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 

 

Fredag den 27. august 
 

16:30 – 19:30 

 

 

 

16:30 – 20:00  

 

 

19:30 

Ungdomsturnering i fodbold 

Ungdomsholdene fra Barrit GIF har inviteret lokale hold 

til en turnering. 

 

Crossere, Børneradiobiler, Hoppe-borg, Elastikbane og 

Skydevogn. 

 

Rekordforsøg til Børnenes Rekordbog 

 

Barrit og omegns stærke børn kan igen komme i 

Rekordbogen. Denne gang skal der trækkes en stor 

lastbil fra Hornsyld Købmandsgaard A/S på 25 tons. 

 

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

 

20:00 – 23:00 Sodavandsdiskotek for de unge med Diskotek X. For de 

voksne er der en plads i teltet ved siden af, hvor de kan 

hygge sig, mens de venter på børnene.  
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Lørdag den 28. august 
 

09:30 Optoget starter ved Dagli’ Brugsen og går op gennem 

Barrit. Kom og støt op – med eller uden motor. 

10:00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet. Line Paaske 

synger i teltet efter morgenmaden 

10:00 – 16:00 Lokalarkivet udstiller i teltet 

10:00 – 16:00 Bagagerumssalg 

Børneloppemarked 

Gratis ansigtsmaling for børn 

Børneradiobiler  

Crossere 

Hoppeborg 

Elastikbane 

Skydevogn 

Nintendo Wii 

Helikopter Rundflyvning  

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

11:00 – 13:00 Bymesterskab i fodbold 

11:00 – 16:00 Jagtforeningen er i telt på pladsen, der er mulighed for 

smagsprøver mellem kl. 12:00-16:00 

12.00   Udendørs Gymnastikopvisning 

13:00  Barrit GIF’s Old Boys hold, opvisningskamp 

13:30 Ringridning for havetraktorer 

16:00 Teltet og pladsen lukker 

18:00   

18:30   

18:30   

 

21:00   

01:30 

02:00   

Teltet åbner for aftenens festligheder. 

Spisning - Sejet Kro står for aftenen 2 retters menu 

Underholdning af Tjener Arvid - kendt fra DR 

Line Paaske synger under aftensmaden 

The Bacon’s spiller op til dans. 

Natmad  

Teltet lukker 

 

Tilmelding kan ske på tlf. 75 69 17 83 eller byfest@barritgif.dk 

 

mailto:byfest@barritgif.dk
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Torsdagens bilorienteringsløb er i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet, 

turen byder på en spændende tur rundt i Barrit og omegn. Derudover udstiller 

de også i teltet lørdag. Lokalarkivet skriver selv et andet sted i bladet… 

 

Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed 

for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis 

du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag fra kl.10. 

 

Hvis børnene også har et ret stort ”overskudslager”, så kan de også deltage i 

vores børneloppemarked. Det er gratis for børnene at deltage. 

 

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

leveret af Sejet Kro og The Bacon’s har fået genvalg på musikken. Som noget 

nyt er menuen i år på 2 retter, en forret og hovedret.  

 

Forret: Pestobagt fisk på salat pyntet med rejer, asparges med dilddressing. 

Melon med skinke, Kylling-endefilet, ris, ananas, karrydressing, flutes, smør. 

 

Hovedret: Bacon stegt kalkunbryst med broccolisalat. Barbecuemarineret 

svinekam med små ovnbagte kartofler, mix salat med dressing. 

Kalveculotte med flødekartofler, løg/porretærte. 

 

Underholdningen bliver i år leveret af Tjener Arvid, som vil ”hjælpe” os med 

servering under spisning og Line Paaske synger for os under maden. Tjener 

Arvid er bl.a. kendt fra DR’s ”Det’ Ren Kage Mand”. Pris for indgang, spis-

ning, dobbelt underholdning og dans er kun 225,00 kr. pr. person. 

 

NYHED: På utallige opfordring og med moderne teknik kan vi i år modtage 

betaling på Dankort og VISA/Dankort i det store telt, gælder alle dage. 

 

Hvis ikke vejrguderne er venligt stemte, så har vi i år sørget for opvarmning i 

teltet, gælder alle dage. 
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Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 25. august. Tilmeld dig før din nabo, 

men inviter dem med alligevel !  

 

Tilmelding kan som nævnt ske på tlf. 75 69 17 83 eller byfest@barritgif.dk 

 

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

 

 

Med festlig hilsen 

 

Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 

 

 

 

Sponsorer for Barrit & Omegns Byfest: 

 

Den Jyske sparekasse  The Bacon´s 

HK Olie A/S Hornsyld VVS 

Juelsminde VVS Barrit Hjemmeservice 

Barrit Autocenter Barrit Autoopretning 

Barrit Murerforretning Anders Pedersen Maskinfabrik 

Utoft Entreprenør Ny-Tag v/Michael Nyland 

Uni-tech Barrit Mejeri 

HACO Barrit Industrilakering 

Tømrermester Erik Skov Entreprenør Jens Gram 

Vrigsted Breth Maskinstation Pibemager John Kvist 

Mobil Byg v/Jørgen Fisker Barrit Brugs 

Hornsyld-Barrit El Barrit Kultur & Idrætscenter 

Vin Med Smag PhotoCare 

Lotte´s  i Horsens Punkt 1 – Låsby 

Sydbank Barrit Børnehave 

Hornsyld Bilcenter Super Brugsen, Lystrup 

XL Byg, Juelsminde Frisør Down Under 

Barrit Jagtforening Aarstiderne 

Hornsyld Slagter 

 

 

Støt vores sponsorer – de støtter os ! 

 

  

mailto:byfest@barritgif.dk
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Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening søger flere medlemmer 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening er på jagt efter flere medlemmer. 

Jagten går ind: 

 

lørdag d. 28. aug. kl. 10 under morgenkaffen i teltet i forb.m. byfesten. 

Vi har sammen med lokalarkivet forberedt en mindre udstilling om 

lokalområdet, som vi håber kan lokke lokalhistorisk interesserede – eller bare 

interesserede - hen i nærheden af foreningens kasserer med en 100-krone-

seddel i hånden til et husstandsmedlemskab. 

 

”Hvad går kontingentet til?” kunne man spørge.  

 Først og fremmest ønsker vi at øge aktivitetsniveauet i arkivets arbejde 

med at indsamle, registrere, opbevare og formidle viden om den lokale 

kulturarv. Aktivitet koster penge. 

 Dernæst skal vi bruge penge til anskaffelse, igangsætning og drift af et 

nyt EDB-registreringssystem, der med tiden vil gøre lokalarkivets 

arkivalier og billeder synlige på internettet.  

 Registreringssystemet kræver internet-adgang, så der er også en udgift.  

 Endelig bortfalder kursustilskuddene fra arkivorganisationen ARVE, der 

er ved at blive nedlagt. Så det skal vi også selv betale i fremtiden. Det er 

dyrt. 

 

De almindelige løbende udgifter til arkivets drift får vi stadig dækket via et 

tilskud fra Hedensted Kommune. Men den øgede aktivitet, ønsket om større 

lokal forankring og et ønske om at fremtidssikre lokalarkivet peger alt sammen 

i retning af et større økonomisk grundlag og dermed foreningsdannelse og 

kontingentbetaling. 

 

Så vi vil opfordre alle gode borgere i Barrit-Vrigsted-området til at støtte op 

omkring lokalarkivet ved at melde sig ind i den lokalhistoriske forening.  
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Sommerudflugt 

 
Barrit-Vrigsted pensionistforening arrangerer sensommerudflugt 

tirsdag d.7-9-2010. 

 

Turen går først til Herning Sportser, hvor der bliver lejlighed til at prøve at 

køre en tur på el-scooter. Firmaet her er vært ved snitter og rundstykker. 

Derefter går turen til Søby Brunkulslejer, der slutter vi af med middag i 

nærheden. 

Pris 300 Kr. pr. person. 

Afgang fra Brugsen i Barrit Kl. 9.00, derefter Barrithus. 

Tilmelding senest d.3-9-2010 til 

Sv. Ove Jensen Tlf. nr.: 75 69 12 91 

eller 

Helga Bargmann Tlf. nr: 75 69 14 02 

 

 

Barrit Vrigsted Nyt  

skal fortsætte tros stort underskud i 2009. 

Karl i Breth satser på at samle metal skrot  

for 3000,kr. 

Så kom med hvad I har, fra stegepande til mejetærsker. 

Der står et skilt ved Serupsvej 1, hvor der kan aflæsses. 

Venlig hilsen 

Karl Rasmussen. 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Døbefonden i Barrit Kirke 
 

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

Tlf.: 75691029 

Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 

Menighedsrådsformand: 

Elvin Kristiansen 

Vangevej 11, 7150 Barrit 

Tlf.: 7569 1586 

Kirkesanger: 

Susanne Krysiak 

Korsbækdal 4, 7150 Barrit 

Tlf.: 3178 9740 

Organist: 

Bodil Middelbo 

Bystedparken 64, 7080 Børkop  

Tlf.: 7592 6205  

Kirkeværge: 

Jytte Hansen 

Kirkebro 9, 7150 Barrit 

Tlf. 7569 1355 

Graver: 

Peder Pedersen 

Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 

Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 

Menighedsrådsformand: 

Bodil Østergaard-Hansen 

Skulsballevej 13, 7140 Stouby 

Tlf.: 7569 1147 

Kirkesanger: 

Laurits Madsen 

Vejlevej 80, 7140 Stouby 

Tlf.: 7589 7264 

Organist: 

Bodil Middelbo 

Bystedparken 64, 7080 Børkop  

Tlf.: 7592 6205 

Kirkeværge: 

Hans Ole Pallesen 

Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 

Tlf. 7568 7215 

Graver: 

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 for september og oktober 
 

 

Søndag den 29. august   Søndag den 5. september 

13. søndag efter trinitatis  14. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 10.30    Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 9.00    Barrit kl. 9.00 - FRP 

 

Søndag den 12. september   Søndag den 19. september 

15. søndag efter trinitatis  16. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 9.00    Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 10.30    Barrit kl. 10.30 – høst 

 

Søndag den 26. september  Søndag den 3. oktober 

17. søndag efter trinitatis  18. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 10.30 – børnehøst  Vrigsted: ingen  

Barrit: ingen   Barrit kl. 10.30  

 

Søndag den 10. oktober  Søndag den 17. oktober 

19. søndag efter trinitatis  20. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 

 

Sognepræst Rikke Mai holder fri i weekenden den 4. og 5. september. Embedet 

passes af sognepræst Fin Rasmussen Petersen som kan træffes på 75 89 53 97. 

 

3. klasserne på Barrit skole inviteres til at være minikonfirmander.  

 

En minikonfirmand er en dreng eller pige på ca. 9 år fra skolernes 3. klasser, 

der går på en "opdagelsesrejse" i kirken og kirkens verden. 

Minikonfirmanderne finder ud af, hvad kirken er for noget, hvad der er indeni 

og udenom, og hvad man laver og siger i kirken. 

Undervisningen kommer til at ligge henholdsvis tirsdag og onsdag efter 

skoletid. 
 

Tilmelding til Rikke på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail rm@km.dk 

 

 

 

mailto:rm@km.dk
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Gud og pizza  
 

Tirsdag den 12. oktober i Barrit Kirke 

Torsdag den 4. november i Vrigsted Kirke 

 

Tag familien med til børnegudstjeneste og fællesspisning. 

 

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste klokken 17. Klokken ca. 17.30 tager 

vi til BKI (den 12. oktober) og Vrigstedhus (den 4. november) og spiser 

sammen. Vi er færdige senest klokken 19.00. 

 

Alle er meget velkomne. 

 

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail 

rm@km.dk 

 

 

  

Babysalmesang i Barrit Kirke 

 

Babysalmesang er et afbræk fra 

hverdagstravlheden, hvor man mødes om at 

synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at man kan have fornøjelsen 

af at være sammen med andre trætte og glade forældre. Man behøver på ingen 

måde være en stjerne til at synge og man behøver heller ikke være vant til at gå 

i kirke – det handler om at være sammen med sit barn. 

Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te. 

Vi mødes følgende torsdage klokken 10.15 

Torsdag den 9. september  Torsdag den 30. september 

Torsdag den 16. september  Torsdag den 7. oktober 

Torsdag den 23. september  Torsdag den 14. oktober 

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail 

rm@km.dk 

 

 

mailto:rm@km.dk
mailto:rm@km.dk
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Højtlæsning i konfirmandstuen 
 

Tre torsdage i november og december, den 4. november, den 18. november og 

den 2. december, vil vi gerne invitere til højtlæsning, sang, kaffe og kage i 

konfirmandstuen. 

 

Alle torsdage fra klokken 9.00 – 11.00 

 

 

Torsdag den 4. november skal vi synge sange og lytte til 

læsninger af Steen Steensen Blicher. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 18. november skal vi synge sange og lytte til 

læsninger af H.C. Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 2. december skal vi synge sange og lytte til tekster 

af Halfdan Rasmussen. 
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Høstgudstjenester i Barrit og Vrigsted kirker 
 

Høstgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 19. september klokken 10.30 

 

 

Søndag den 19. september holder vi 

høstgudstjeneste i Barrit Kirke. Kirken bliver 

pyntet med korn og blomster og efter gudstjenesten 

drikker vi kaffe. 

 

Hvis man vil være med til at pynte kirken er man 

meget velkommen. Henvendelse til Dora 

Damgaard på telefonnummer 75 69 14 23. 

 

 

 

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 26. september klokken 

10.30 

 

Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børne-

høstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort 

gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars 

(Stevnsvej 7) og ser på alle de dyr de har. Når vi har set dyrene griller vi pølser 

og drikker sodavand. 

Her er et par billeder fra sidste års børne-høstgudstjeneste, hvor vi havde en 

fantastisk dag. 
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Volleyball i Barrit 
 

Så starter vi endnu en indendørssæson op i volleyballafdelingen. Første 

træningsaften er onsdag d. 1. september kl. 20.00-22.00. 

 

Alle er velkomne, både tidligere og nye spillere, unge og ældre spillere, erfarne 

og uerfarne spillere, høje og lave spillere, som nævnt alle ! 

 

I løbet af en træningsaften laver vi forskellige øvelse og øver opstillinger, 

teknik o.lign. og slutter af med at spille kamp. Niveauet bliver lagt efter de 

spillere, der er mødt frem. Men da vi efterhånden har haft volleyball på 

programmet mange år, er niveauet som udgangspunkt højt og pulsen skal op, 

selv til træning.  

 

Vi har igennem de sidste mange sæsoner også haft tilmeldt et hold i DGI 

Sydøjstjyllands turnering i Horsens og det forventer vi også at få i år. 

 

Men selv om der bliver gået til den til træning og vi skal præstere til kampe, så 

er det vigtigste stadig det sociale samvær før, under og efter træningen. 

 

Vel mødt ! 

 

På volleyballudvalgets vegne 

 

Torben H. Hansen 

 

 

 

 

Fodbold for 2. klasse piger og drenge! 

 
Vi træner udendørs tirsdage kl. 16.00 – 17.00 fra d. 10. august på Barrit 

stadion. + 5 kampaftener. 

 

Jeg hilser nye som gamle spillere velkomne. 

 

Søren Sølvhøj 
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Sommerspring. 
 

Snart var gymanstikopvisningen vel overstået, før et par aktive unge 

mennesker kom og spurgte om ikke der kunne laves lidt sommerspring.  

Nu er vi lige blevet så gode og så slutter det hele i flere måneder. 

Jo, sagde Rùni, instruktør fra drengespring. Jeg møder gerne op, men hvad 

siger I til at stå for al det praktiske? 

"Det klarer vi" var ordlyden fra tre at vore unge hjælpeindstuktører. 

Så Mathilde, Daniel og Anne Sophie gik igang. 

 

De unge mennesker har selv stået for tilrettelæggelsen, booking af hal, 

udregnet priser for at kunne deltage, markedsføring, informationer til 

gymnasterne fra 4. klasse og op. Samt tilrettelæggelsen af opvarmningen. 

Der skal lyde en stor ros til de unge mennesker for at sætte dette initaitiv i 

gang. Det kan vi kun være stolte af i Barrit. 

 

Også tak til Runi som har været ansvarlig for tilrettelæggelsen af springene. 

De unge mennesker har trænet videre indtil sommerferien. Og træner et par 

gange i august. Resultatet kan vi alle få at se en udendørs opvisning til 

Byfesten sidst i august. Så vi håber på rigtig godt vejr. 

 

Vel mødt 

Gymnastikudvalget BGIF 

 
 

 

Kortspil i Barrit kultur- og idrætscenter 

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

Barrit kortklub starter mandag den 6. september kl. 19.00 – 22.30 i BKI.  

Nye som gamle spillere er velkomne.  

 

Kortspillerne 
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Bil-orienteringsløb under byfesten 
 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening har - efter aftale med de tidligere 

arrangører af bil-orienteringsløbet – overtaget dette arrangement. 

 

Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 

en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Posterne og 

stoppestederne er planlagt over et tema, og der vil være oplevelser, oplysninger 

og opgaver til alle mellem 6 og 80 år – samarbejde mellem generationer og køn 

vil være en styrke. 

 

Tilmelding og start: 

 

Torsdag d. 26. aug. kl. 18.00 i teltet ved BKI-centeret 
 

Man kan melde sig ind i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening ved 

arrangementet (Husstandsmedlemskab – 100,- kr.). 

For medlemmer er bil-orienteringsløbet gratis, for andre deltagere koster det 20 

kr. pr. bil. 

 

 

Barrit og omegns Callanetics 
  

Tilbyder vinterens motion fra d. 13.- 9.- 2010 

til d. 30.- 3.- 2011. 

  

Callanetics er en rolig og effektiv motionsform for alle aldersgrupper. 

  

Træning er mandag og/eller onsdag fra 18- 19 i Barrit Sognegård. 

  

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

eller to gange ugentligt for kr. 450,- 
  

Medbring egen træningsmåtte. 

Første gang er uforpligtende og gratis. 

  

Vel mødt 
  

 Med venlig hilsen Barrit og omegns Calanetics  

v. formand Line Lauvring Jøgensen 
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Gymnastik i HALLEN 

 
Mandag kl. 18:45-20 

Springpiger  5. klasse og op efter 

Instruktører: Linda og Niels 

Hvis du kan slå en kolbøtte, en vejrmølle og selv svinge op på hænder, så kom 

og vær med på holdet og få nye udfordringer. Vi vil arbejde videre med lidt 

sværere spring som araber spring, overslag, kraftspring, flik-flak og salto. Vi 

skal springe på både gulv, airtrack og i trampolin. Derudover skal vi arbejde 

med små rytmiske sekvenser samt træne styrke og smidighed. 

 

Onsdag kl. 9:30-10:30 

Senior damer 

Instruktør: Dora 

Programmet vil være opvarmning, hvor vi skal have pulsen lidt op, redskaber, 

små lette serier samt afslapning på stole og sidst men ikke mindst socialsamvær 

– vi hygger efter gymnastikken med sang. Alle kan være med. Kom og få noget 

motion, vi har det sjovt og hyggeligt. 

 

Onsdag kl. 16-16:45 

Rollinger Forældre/barn 

Instruktør: Gitte 

Hejsa rollinger. Tag mor, far eller en af dine bedsteforældre med til sjov 

gymnastik i hallen. Vi skal synge og lege nogle sanglege, du får lov til at løbe 

stærk. Vi skal lege på redskaber og vi skal styre motorikken til en masse sjov 

musik. 

 

Onsdag kl. 16:45-18 

Spring/rytme 2.-4. klasse 

Instruktører: Maibritt, Helle P., Erik og Jonas 

På spring/rytme holdet for gymnaster i 2-4 klasse skal vi arbejde med 

håndstand, vejrmøller, araber, flikflak, salto m.m. Trampolin, airtrack, måtter, 

og andre sjove redskaber. Vi skal bevæge os til musik, og lave nogle flotte 

serier, serier både for drenge og piger. Vi skal lege forskellige gymnastiklege. 

God motion og glade timer i hallen. Vi glæder os til at se jer. 

 

Onsdag kl. 18:30-20 

Springdrenge 5. klasse og op efter 

Instruktører: Runi og Daniel 
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Hejsa drenge fra 5.klasse og opefter, så springer vi ud i det igen. 

Vi arbejder med smidighed, styrke, kammeratskab og disiplin. Vi lærer at tage 

imod hinanden i springerne.  

Vi skal arbejde med grundspring og videre udvikle på de spring i allerede kan. 

Vi tager gerne imod ønsker fra jer, til hvad I har lyst til at springe. 

Vi byder gamle og nye meget velkomne. 

  

Torsdag kl. 17-18 

Powerpiger 0.-2.-klasse 

Instruktører: Amanda, Katrine K., Ida og Mathilde 

Dette hold er for alle piger der går i 0.-1. og 2. Klasse, og som har lyst til at gå 

til gymnastik hvor vi skal  lege en masse lege, og grine og hygge os sammen. 

Vi skal også høre god musik, og hoppe og springe.  

Vi glæder os til at se rigtig mange glade piger, så sig det til din veninde – alle 

er velkommen og du kan tro vi skal ha’ det sjovt! 
 

GYMNASTIKSALEN 

 

Tirsdag kl. 16-17  

Turbofræs 3-6 år 

Instruktører: Katrine, Helle J. og Rikke 

Turbofræserne er for alle børnehavebørn. Vi i vores gymnastiktimer synge, lege 

på redskaber, lære at slå koldbøtter, samt en masse andre super sjove ting. Så 

tag din kammerat eller veninde i hånden og kom til en rigtig og spændene 

gymnastiktime. 

  

Tirsdag kl. 17-18  

Rope Skipping 3. og op efter 

Instruktører: Mathilde, Tove og Pia 

Elsker du at hoppe i sjippetov og svingtov? 

Så er vi holdet for dig. 

Vi laver sjove tricks og anderledes ting i sjippetov, hopper mange i et meget 

langt tov samt sjipper  i 2 tove på en gang.  

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

Tirsdag kl. 19-20  

Damer 

Instruktør: Maibritt 
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Damer i Barrit og omegn. Vi tager fat hvor vi slap i foråret, og starter op med 

en god gang gymnastik igen. Både nye som "gamle" kan være med. Vi arbejder 

med styrke, smidighed, kondition, koordination, bruger alle musklerne, også 

lattermusklerne.Vi arbejder til musik, med step, håndvægte, elastikker og hvad 

vi ellers finder på. 
 

Onsdag 16:30-17:30  

Superdrengene 0. – 4.klasse 

Instruktører: Amanda og Kristian 

Superdrengene er et hold for super seje drenge, som har lyst til at tonse og 

tumle på redskabsbaner, lære at slå koldbøtter, og i det hele taget lave sjov 

gymnastik med et højt aktivitets niveau. Her gælder det om at brænde en masse 

energi af, samtidig med at man har det sjovt. Vi håber at se en masse seje 

drenge som er klar til at lave en masse sjov gymnastik. 
 

 Vi har sæson sart i uge 36. MVH. Amanda Jensen – Gymnastikudvalget. 

 

 

Badminton 
 

Sæson: 01.09.2010 - 31.03.2010 
 

Tilmelding finder sted i BKI - Cafeteriet tirsdag den 24. august 

kl. 18,30 for børn 

kl. 19.00 for voksne 
 

Vi har træningstider for voksne: 
 

mandag kl. 20-21  -  tirsdag kl. 19-21  -   

onsdag kl. 18-19  -  torsdag kl. 18-21 – 

fredag kl. 16-18 
 

træningstider for børn: 

torsdag kl. 15-16 u9 -u11  -  torsdag kl. 16-17 u13 
 

Børnenes inddeling vil blive foretaget i henhold til antal tilmeldte og  

alder. 

Træner for børnene: Jens Petersen 
 

NB. vi mangler en eller to som vil hjælpe Jens 

henvendelse til Ingrid Pedersen tlf. 75691096  
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Barrit-Vrigsted Lokalarkiv inviterer til historisk byvandring i 

Breth 
 

 

Søndag d. 12. september kl. 13 vil vi med assistance fra en barnefødt fra Breth-

området tage de fremmødte med tilbage til tiden mellem 1930 og 1950. På 

turen gennem byen vil der blive fortalt om steder, personer og øvrige lokale 

forhold i perioden. 

 

Vi mødes ud for Kirkebro 8 og vil så gå gennem byen til Serupsvej 8 

(”Reden”). Der kan parkeres i gården eller i vejkanten ved Serupsvej 1 - eller 

hvor man i øvrigt kan finde plads uden at genere den øvrige færdsel. Når vi 

kommer ud til ”Reden”, er der mulighed for at nyde en kop kaffe og udveksle 

erindringer og historier med andre deltagere i byvandringen. 

 

I Reden vil vi fra lokalarkivets side 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, mobil 

22 99 55 97 eller karsten@bjerreskov.com . 
 

  

 

mailto:karsten@bjerreskov.com
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Barrit.dk 
 

Kære B&V-Nyt`s læsere. Vi vil gerne gøre opmærksom på at Barrit.dk er ved 

at vågne af sin Tornerose søvn. Lige pt. har en arbejdsgruppe taget ansvaret for 

at føre projektet Barrit.dk videre efter Gordon´s  fremragende start, Barrit.dk er 

en webside der studeres/læses grundigt  hos lokale og ikke mindst naboen, 

kommende tilflytter, børnefamilier, de voksne i den 3. alder, osv – Derfor er 

det et krav fra alle, at websiden føres videre. Vi (Karl Erik og undertegnede) vil 

forsøge at videre føre websiden efter bedste evne, vi vil forsøge at inddrage 

teknisk bistand fra kompetente personer, samt personer der vil tage del i det 

administrativ omkring hjemmesiden. Arbejdsgruppen modtager ideer, tekster, 

foto mm. der kunne have interessere for alle i og udenfor byen.– Omkring 1. 

september håber vi, at Barrit.dk er klar med 1. opdaterede udgave. Redaktionen 

 arbejder videre med samme mail som hidtil, nemlig  mail@barrit.dk 

Redaktionen ser frem til et god og fornøjeligt samarbejde med alle i vores 

område. 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Andersen 

Bakkesvinget 10 

DK 7150 Barrit 

+45 75 69 13 56 

+45 29 45 86 24 
 

 

Hjælp os med at bevare Barrit Vrigsted Nyt 

 
Som tidligere fortalt her i bladet, har Barrit Vrigsted Nyt en trængt økonomi. 

Der har i den forbindelse været afholdt et krisemøde i juni, hvor interesserede 

mødte op. Der blev drøftet, hvilke muligheder der kunne være, for at rette op 

den skrantende økonomi.  

Det blev besluttet, at det skal være muligt at tegne støtteabonnementer på 

bladet. Der vil være to typer abonnementer: 

Støtte dækkende for ½ år: 125 kr. 

Støtte dækkende for 1 år: 200 kr.  

I forbindelse med udbringningen af BV-Nyt i oktober, vil der være personlig 

udbringning, hvor det vil være mulighed for at tegne ønskede abonnementer.  
Redaktionen Bv-Nyt 

mailto:mail@barrit.dk
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 

 

Barrit Biografforening 

Barrit Erhvervsforening 

Barrit St. Gadebelysning 

Barrit Gadebelysning 

Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 

Barrit Kultur - og Idrætscenter 

Barrit Kultur- og Idrætscenter 

Barrit Jagtforening 

Barrit Lokalråd 

Barrit Læsekreds 

Barrit Menighedsråd 

Barrit Skolebestyrelse 

Barrit Skoles Elevråd 

Barrit Hytteforening 

Barrit Spejderne 

Barrit St. Vandværk 

Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

Barrit-Vrigsted Nyt 

Barritskovby Brugsforening 

Barritskovby Vandværk 

BGIF Tennisafdelingen 

Bjerre Herreds Folkedansere 

Forældreforeningen for Barrit Skole 

Fredagsklubben 

Hyrup Vandværk 

Juelsminde Karateklub 

Omsorgsklubben 

Over Barrit Vandværk 

Pensionistforeningen 

Tjørnebo forældrebestyrelse 

Venstre vælgerfor. i Barrit 

Vrigsted Menighedsråd 

Vrigsted Vandværk 

Vrigstedhus 

Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 

Frederik Klærke 

Brian Kristensen 

Claus Thau 

Tove Nielsen 

Peter Overgaard 

Jeanette Kristiansen 

Gordon Skov 

Michael Laursen 

Ingeborg Jørgensen 

Elvin Kristiansen 

Peter Andersen 

Erik B. Davidsen 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 

Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen 

Renata Sloth Carlsen               

Gitte Hansen 

Claus Thorborg Madsen 

Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Niels Tønning 

Svend Ove Jensen 

Rikke Mai 

Bent Rørbye 

Bodil Ø. Hansen 

Rasmus Nielsen 

Poul Laursen 

Lis Laursen 

75 69 17 67 

75 69 15 38 

75 69 12 92 

75 69 14 44  

75 68 79 91 

75 69 17 12  

75 69 15 66 

75 69 13 20 

24 85 41 94 

75 69 15 73 

75 69 15 86 

75 69 13 56 

 

75 69 18 16 

75 69 16 44 

75 69 14 56 

75 69 14 24 

22 99 55 97 

27 87 17 52 

23 84 86 34 

75 69 15 86 

75 69 15 90 

75 69 11 67 

75 69 14 41 

75 69 18 60 

75 89 71 71 

75 69 54 87  

75 69 10 92 

20 68 16 61 

75 69 12 91 

75 69 10 29 

75 69 11 62 

75 69 11 47 

75 68 73 73 

75 68 88 89 

75 69 11 20 

 


