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Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
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Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100
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***************************************************************
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:

21.03.2011
23.05.2011

Uge 14
Uge 23

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
Ny centerleder i BKI.
Når du læser dette blad er Dorthe Andersen tiltrådt sit nye job. Der skal lyde et
MEGET STORT TILLYKKE til Dorthe men ikke mindst til Barrit og omegn.
Efter en periode med vikardækning, trænger vi til en stærk centerleder der
sammen med bestyrelsen, kan stikke kursen i fremtiden. Der er masser af
opgaver at tage fat på. Alene er vedligeholdesplaner en meget stor mundfuld at
gabe over. Også spørgsmålet om åbningstider i cafeteriet kan volde lidt
hovedbrud. Der skal jo være sammenhæng mellem åbningstider og
kundegrundlag. Undertegnede kunne godt ønske sig information om nye planer
og tiltag. Bladet stiller gerne spalteplads til rådighed.
Manglende information…
Det er ikke kun BKI der har haltet bagefter med information. Det er heller ikke
meget man har kunnet læse i bladet om skole og børnehave. Hvor er I henne?
For mig at se er det meget vigtigt at institutionerne oplyser og dermed får
inddraget byens borgere. For det er den eneste måde man kan forvente støtte og
opbakning.
Det kan godt være svært at bevare optimismen….
Vinteren har bidt sig fast, - uro i de arabiske lande, - danske soldater der bliver
dræbt i Afganistan, - jordskælv i Chile og New Zealand, - landets mildt sagt
skrantende økonomi, - et politisk klima der ikke levner plads til saglighed. Ja
jeg kunne blive ved, - listen med dårligdomme føles uendelig. Men den eneste
trøst er at foråret kommer. Det er jo lige så sikkert som at vi skriver 2011. Og
når skoven bliver grøn ser alting lysere ud. – Så når du synes alting er håbløst, så se billedet for dig med et blomstrende anemonetæppe i en vårgrøn dansk
bøgeskov.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BARRIT VRIGSTED NYT…
Torsdag den 28. april kl. 19.30 i BKI indkaldes alle interesserede til
bladets repræsentantskabsmøde. Foreninger modtager skriftlige
indkaldelser. Dagsorden kan ses i næste nr. af bladet.
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Festdag i BGIF.
Søndag den 13/3-2011 Kl. 13.00
Dørene åbnes kl. 12 og der er indgang fra BKI.
Entre : voksen 30 kr, børn 2-13 år 15 kr. Aktive gymnaster gratis.
Program for dagen:
Overrækkelse og indvielse af børnefane, skænket af Danmarks Samfundet
Faneindmarch for alle hold
Fanebærere Erik Davidsen og Karen Davidsen
Turbofræs
Forældre og børn
Pigespring
Karate
Superdrengene
Senior damer
Overrækkelse af årets lederpokal og udtrækning af målaktier
Spring rytme
Powerpiger
Rope-skipping
Drengespring
Faneudmarch og tak for i dag
Fanebærere Jonas Dahm og Caroline Hansen
Der vil under gymnastikopvisningen være åbent i cafeteriet, og gymnaster vil
komme rundt og sælge små Dannebrogsflag, tag godt i mod dem og støt et godt
formål.

Velmødt til en festlig eftermiddag.

5

6

Nye redskaber og træningsdragter i BGIF
Barrit GIF bestemte på sidste generalforsamling at idrætsforeningen skulle
investere i nye springredskaber. Gymnastikafdelingen har derfor været ude og
bruge penge. Vi har indkøbt en ny børnetrampolin, stålplinte, en ny airtrack +
og en vogn til vores nedfaldsmadrasser. Vi glæder os til at tage det nye i brug,
og vise redskaberne frem til vores gymnastikopvisning.
Muligheden for denne investering er gjort via et overskud fra Byfesten i
august 2010 og via en egen kapital i BGIF, som vi synes kommer
medlemmerne bedre til gode end ved at stå på en bankkonto.
Sammen med Barrit skole, Tjørnebo, børnehaver i Juelsminde og
fredagsklubben har vi også købt en ny nedfaldsmadras til gymnastiksalen, så
skulle vi fremover undgå at det flyver rundt med skumgummi i salen fra en for
længst udtjent madras.
Læg mærke til de nye klubdragter, som fremover vil præge idrætsforeningen.
Alle instruktører i alle afdelingen har fået en dragt som tak for deres store
indsats som ulønnet frivillig i BGIF.
Som medlem af foreningen kan man også købe en klubdragt. Det foregår ved at
henvende sig til formand Tove Nielsen. Hvis ikke allerede du har fået et
klubblad, så ret henvendelse til din instruktør eller træner.
Vinter sæsonen i BGIF synger nu på de sidste uger og vi vil gerne sige tak til
alle der har bidraget til at vinteren har fuld af aktiviteter for store og små.
Uden disse engagerede voksne og unge mennesker, havde vi ikke en
idrætsforening. Så husk at skønne på deres arbejde, så vi også i fremtiden har
frivillige der stiller op og bruger deres fritid på at skabe alle disse aktiviteter.
Bestyrelsen i BGIF.
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FÆLLESSPISNING på VRIGSTEDHUS
Tirsdag den 12. april 2011 kl 18:00
Vrigsted Bylaug arrangerer FÆLLESSPISNING for Sognets beboere.
3 retters menu:
* Melon med røget skinke
* Gullasch med kartoffelmos og div. tilbehør
* Chokoladekage med is

Kuvertpris: 85,- kr
(ved minimum 20 deltagere)
børn under 12 år gratis

-oOo* Kaffe/te med småkager
Mød op til en hyggelig aften med god hjemmelavet mad og FÆLLESSANGE
med musikledsagelse v/ Leif Nielsen, piano og Carsten Schiller, clarinet.
Øl, vin og vand til sædvanlige ’gode’ priser
Tilmelding senest 10. apr. til:
Erling Andersen 7569 0403
Teddy Juulsgaard 2030 1780
Carsten Schiller 2329 4054

erling.andersen05@gmail.com
carsten7140@hotmail.dk

Generalforsamling.
Barrit Vrigsted pensionistforening afholder ordinær generalforsamling
Onsdag d. 16 marts 2011 Kl. 14.00 i Barrithus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreningen giver kaffe.
Bestyrelsen
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Indgangsdøren til Barrit Kirke med en velbevaret
tympanon med de grevelige initialer
F.C.R.S. indhugget
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:
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

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 marts og april

Søndag den 13. marts
1. søndag i fasten
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 20. marts
2. søndag i fasten
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 27. marts
3. søndag i fasten
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 3. april
Midfaste
Vrigsted kl. 9.00 (PEAS)
Barrit: ingen

Søndag den 10. april
Mariæ bebudelses dag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – fernisering af altertavle

Søndag den 17. april
Palmesøndag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – guldkonfirmation

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra den 1. april til og med den 6. april.
Embedet passes i denne periode af sognepræst Poul Erik Sørensen som har
telefonnummer 75 89 70 51.

Barrit børnekor
Barrit Kirke har fået sit eget børnekor
Koret består af en flok sangglade
piger og ledes af organist Bodil
Middelbo. Med jævne mellemrum vil
koret medvirke ved gudstjenesten i
Barrit Kirke og skabe glæde og skøn
sang.
Koret medvirker ved
fastelavnsgudstjenesten søndag den
6. marts klokken 13.00 og ved
gudstjenesten søndag den 10. april
klokken 10.30.

12

Guldkonfirmation
Barrit Kirke søndag den 17. april klokken 10.30
Alle konfirmander fra 1961 inviteres til guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag
den 17. april klokken 10.30. Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuen.
Alle der ikke er guldkonfirmander er naturligvis meget velkomne til
gudstjenesten.

Afsked med Graver Frode Smidstrup
Graver ved Vrigsted Kirke, Frode Smidstrup, har valgt
at gå på pension pr. 1. april 2011. I den anledning vil
menighedsrådet gerne være vært ved et lille
arrangement efter gudstjenesten søndag d. 20 marts,
hvor vi siger farvel til Frode efter mange års tjeneste.
Som følge af ovenstående har Vrigsted Menighedsråd indgået en aftale med
Barrit Menighedsråd ang. graverfunktionen ved Vrigsted Kirke. Arbejdet bliver
således overtaget af personalet ved Barrit Kirke, og al henvendelse vedr.
Vrigsted Kirkegård bør fremover ske til graver Peder Pedersen .

Fernisering af påske-altertavle
Ved gudstjenesten i Barrit Kirke søndag den 10. april klokken 10.30
Igen i år har 6. klasse på Barrit Skole og deres lærer sagt ja til
at lave en altertavle til Barrit Kirke. Denne gang er temaet
påske. Altertavlen bliver vist frem første gang søndag den 10.
april ved gudstjenesten i Barrit Kirke og kommer til at
hænge i kirken hele påsken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe/sodavand. Alle er meget
velkomne.
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Foredrag/omvisning i Vrigsted Kirke tirsdag d. 5. april kl. 19
Ved mag.art. Niels Jørgen Poulsen, Nationalmuseet

Under foredraget bliver kirkens spændende detaljer peget ud, og vi skal også
høre om kirkens kalkmalerier, inventar og gravminder.
Historikeren Niels Jørgen Poulsen er redaktør ved Nationalmuseets store
bogværk ”DANMARKS KIRKER”. I øjeblikket er man i gang med kirkerne i
Bjerre Herred.
Efter rundgangen i kirken, er der kaffe på Vrigsted Efterskole, hvor der også
bliver tid til spørgsmål.
Mødet afholdes af Menighedsrådet i samarbejde med Lokalhistorisk Forening.
Alle er velkomne
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BYFEST
Så er planlægningen af årets byfest gået i gang igen…
Sæt allerede nu et stort X i den nye kalender, det kommer i år til at foregå:

TORSDAG D. 25. AUGUST
FREDAG D. 26. AUGUST &
LØRDAG D. 27. AUGUST

Som nævnt er vi gået i gang med planlægning, men ud over datoerne er der
endnu ikke ret meget, der er endelig planlagt.
Du vil løbende kunne læse om Barrit & Omegns Byfest her i bladet, efterhånden som årets program tager form.
Vi glæder os til at fortælle jer meget mere…

Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Generalforsamling og ”Billedaften”
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
indkalder til generalforsamling
Torsdag d. 7. april kl. 19 i BKI-Centeret
Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne
Program:
1. Generalforsamling: Det er foreningens første generalforsamling. Dvs. at
det bliver første lejlighed for bestyrelse og medlemmer – og medlemmer
indbyrdes – til at samtale om foreningens formål og aktiviteter.
2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med pkt.
3.
3. ”Billedaften”: Vi har i mange år - vistnok fra arkivets start? - haft en
kasse negativer liggende. Der er ca. 150 portræt-negativer. Vi ved ikke,
hvor eller hvornår de stammer fra, hvem der er fotograferet, eller hvordan
de er havnet i arkivet.
Nogle/alle? personer er uden tvivl lokale, og et skud i tågen peger på ca.
1940. Er det negativer til legitimationskort-billeder???
Vi har indscannet negativerne, lavet positiver og vil vise resultatet på en
storskærm, og så håber vi at de forsamlede medlemmer og interesserede
kan bidrage med informationer. Så en god lang hukommelse eller
kendskab til familiens fotoalbummer er egenskaber, der vil blive værdsat
højt.
Karsten Bjerreskov(formand)

Badmintontræffestævne i BKI hallen fredag den 18. marts kl 19.00- 21.00
Stævnet er for alle voksne og vi spiller alle mod alle.
Kl. godt 21.00 mødes vi cafeteriet hvor vi kan få lidt mad og drikke.
Stævnedeltagelse er gratis, men forplejning er for egen regning.
Tilmelding på ophængte liste i forgangen
Tilmedlingsfrist den 15. marts
Jeg håber at rigtig mange vil deltage
Med venlig hilsen
Ingrid Pedersen.
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Repræsentantskabsmøde Barrit Kultur- & Idrætscenter

BKIs bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår i
BKIs mødelokale tirsdag den 22/3 kl. 19:30.
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog kun
medlemmer af repræsentantskabet, som har stemmeret og er valgbare. Hvert
medlem kan ifølge vore vedtægter udpege 2 stemmeberettigede, der begge skal
være fyldt 18 år.
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Fremlæggelse af budget
Behandling af forslag
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 14/3. Forslag
kan afleveres til formanden enten pr e-mail
peter.overgaard@cadbury.com eller pr brev (Barrit Langgade 78).
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen med personlige suppleanter
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt
Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 22/3.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter

Peter Overgaard
Formand
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Breth Mølle
Nuværende adresse:
I fortællingen om de lokale kornmøller er lokalarkivet kommet til Breth Mølle.
Breth Mølle lå på nuværende Skerrildgårdvej 10, 7150 Barrit. I dag drives der
entreprenørforretning fra adressen
Historie:
Første gang hvor der er nedskrevet noget om en mølle ved Breth – eller
Skerrildgård – er i 1761, hvor Rentekammeret/Skatteministeriet fik den idé, at
de penge, som staten manglede, kunne inddrives hos landets kornmøller.
Tanken var, at hvis man sikrede møllerne eneret på at male korn i et område
kunne man give skatteskruen en ordentlig omgang. Rentekammeret søsatte en
undersøgelse af møllernes forhold, og ejeren af Skerrildgård så mulighederne
og svarede:
”Imidlertid haver beboerne omkring Skjerrildgård ”dels lang og dels ond
møllevej”, og såfremt regeringens tanke om at tildele møllerne faste kunder
skulle blive virkelighed, ville Jørgen Hvas gerne, at Skjerrildgårds mølleret
måtte tillægges en påtænkt vejrmølle, hvortil han kunne tænke sig bønderne i
Breth, Nebsager, Vrigsted, Hyllerød og Hornsyld henlagt. Skulle
omstændighederne bevirke, at flere bønder ”for situationens og kiørsels skyld”
ville søge denne vejrmølle, kunne den da herefter matrikuleres.”
Den påtænkte ekstraskat blev ikke til noget. Underligt nok! viste det sig at alle
møller kørte med underskud og havde så lav kapacitet, at de næsten kun kunne
overkomme at male ejerens/herremandens korn. Men Skerrildgård havde altså
ingen mølle og ville gerne have det.
Omkring 1800 førte befolkningstilvæksten og den tiltagende opdyrkning til
mangel på møller. Dette førte i 1825 til en ”forordning om kornmøller på
landet”, hvor det blev muligt at oprette nye møller.
Men først i 1862 skete der noget, der virkelig ændrede forholdene for
møllerhvervet. Med Møllenæringsloven af 1852, der trådte i kraft i 1862, blev
erhvervet givet frit så enhver kunne opføre en mølle og drive
møllervirksomhed. Vindmøller, husmøller og store valsemøller skød op over
hele landet og påførte de indtil da næsten enerådende vandmøller alvorlig
konkurrence.
Breth Mølle skylder formentlig denne lovændring sin eksistens; men hvornår
den præcist startede sin virksomhed ved vi ikke endnu. Breth Mølle eksisterede
i 1889, idet den er nævnt i ”Kongeriget Danmarks Handels- og
Industrikalender fra dette år.
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Ejendommen var oprindeligt et husmandssted med mølle - sandsynligvis med
et afhængighedsforhold til Skerrildgård. På et tidspunkt er den blevet
selvstændig og jorden blev på et andet tidspunkt solgt fra.
Vi har ikke informationer om, hvornår mølleriet stoppede; men Breth Mølle
blev nedrevet omkring 1970.
Ejere:
1889: Ejer/Møller: Carl Knudsen. Adresse: Breth Vindmølle, pr. Barrit.
1892: Ejer/Møller: Kr. Knudsen. Adresse: Breth Vindmølle, pr. Barrit.
1921-1957: Peder Christian Kjeldsen ejede og drev møllen. Han blev født 5/4
1883 i Ulbjerg Sogn, Rinds Hrd. P.C. Kjeldsen blev viet 24/10 1922 i
Rårup Kirke til Margrethe Dorthea Jensen, født 17/4 1894 i Gramrode,
Rårup Sogn. P.C. Kjeldsen døde 1/1 1960 og hans hustru 2/8 1960. De
er begge begravede på Barrit Kirkegård.
1957-????: ?

Breth Mølle, ca. 1930.
Karsten Bjerreskov
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Generalforsamling i Fredagsklubben Barrit
Fredag den 1. april 2011 kl. 22.15 i hallens cafeteria
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
 Valg af ordstyrer
 Godkendelse af dagsorden
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af regnskab
 Behandling af forslag
 -forslag skal være formanden i hænde fredag den 25. marts
2011, og kan afleveres pr. e-mail
gitte.hansen11@skolekom.dk eller brev (Blæsbjergvej 12,
7150 barrit)
 Valg af medlemmer til bestyrelsen
 Juletræsfest /fastelavnsfest – skal vi fortsætte?
 Eventuelt

Af hensyn til bespisning, er tilmelding velkommen til ovenstående mailadresse.

Med venlig hilsen
Fredagsklubben i Barrit
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