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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Ting tager tid…
I oktober måned – på denne side - kunne jeg takke Hedensted Kommune for
den meget effektive trafikdæmpning på Barrit Langgade. Det var selvfølgelig
ment lettere sarkastisk, - men sådan har man åbenbart ikke opfattet det i
Teknisk Afdeling. De har åbenbart i samarbejde med entreprenøren sørget for
at arbejdet trækker ud.
Nu håber jeg dog at man bliver færdig INDEN den første sne falder – for med
alle de kanter og huller der er ned gennem byen – kan det blive svært for
chaufføren at styre sneploven…
Nu vil den opmærksomme læser selvfølgelig straks tænke sit – og gøre
opmærksom på én ting: hvor mange penge er der egentlig til snerydning? Er
der overhovedet penge på det kommunale budget,- til meget udover en enkelt
saltning den første morgen, der meldes om risiko for glatte veje?
Jeg fik den tanke, at man i kommunen – fordi vi alle ved, at der ikke er afsat de
fornødne midler til vejvedligeholdelse, -har valgt en meget smart strategi: Hvis
nogen borgere, i den anden ende af vores store kommune, brokker sig over at
deres veje er hullede, kan man henvise til at alle asfaltmaskinerne er i Barrit…
Barrits bagside…
Adskillige læsere har opfordret til at vi bringer billeder af de lokaliteter i byen
der ikke er så pæne. Der tænkes selvfølgelig på de steder der er mere ”rodet”
end gennemsnittet. Vi må fra bladets side skuffe dem der kunne tænke sig en
sådan fotoreportage. Vi ved godt hvor der står ”lidt” og flyder, - men vi ønsker
ikke fra redaktionens side direkte at hænge personer ud. Hvis der er noget, som
overskrider grænsen for det tilladelige, må vi jo formode at kommunen træder i
karakter….
Nu er det ikke jul endnu…
Men på trods af det bliver det nu vi bringer vores traditionelle jule og
nytårshilsen til læsere, annoncører og bidragsydere. Vi udkommer IKKE i
december så derfor denne lidt tidlige tak for året der gik.
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Juletræsfest i BKI i Barrit
Så er der igen JULETRÆSFEST i hallen i Barrit og det er
Fredagsklubben som arrangerer. Vi håber alle at I vil bakke
op om denne tradition og møde op:
Søndag den 11. december 2011 kl. 14.00 til 16.00
Dagen vil byde på besøg af Julemanden, som vil dele slikposer ud. Nissemor
og alle hendes unger vil synge og danse sammen med børn og voksne om det
største juletræ i Barrit.
Når I har betalt for indgangen får I gratis en kop kaffe/te og tre æbleskiver. Til
alle børn er der dejligt koldt saftevand. Der kan købes øl og sodavand.
Tilmelding afleveres i børnehaven, Brugsen, på skolen eller på mail
gitte.hansen11@skolekom.dk
Vi glæder os til at se jer
De voksne i FREDAGSKLUBBEN
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Juletræsfest i Pensionistforeningen
Der indbydes til juletræsfest med kaffe og underholdning
Den 9. December, kl. 14 i BarritHus
Venlig hilsen
Pensionistforeningen

Julemotion
Vi har valgt at gentage sidste års succes og tilbyde julemotion, så alle kan
komme hjemmefra og ryste kroppen mellem al julemaden. Når tiden nærmer
sig, vil der blive delt sedler ud og lavet opslag. Så vær klar til nogle sjove dage
i BKI
Vel mødt
BGIF
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Udsnit fra altertavlen i Barrit Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger:
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:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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Gudstjenesteliste november, december og januar
Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted kl. 9.00 - PEAS
Barrit: ingen

Søndag den 27. november
1. søndag i advent
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 4. december
2. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 11. december
3. søndag i advent
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 - salmesangsgudstjeneste

Søndag den 18. december
4. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Lørdag den 24. december
Juleaften
Vrigsted kl. 14.30
Barrit kl. 11, 13 og 16

Søndag den 25. december
Juledag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Lørdag den 31. december
Nytårsaftensdag
Vrigsted kl. 15.30
Barrit kl. 14.00

Søndag den 8. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted: 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 15. januar
2. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 22. januar
3. søndag efter helligtrekonger
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 29. januar
Sidste søndag efter H3K
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 5. februar
Septuagesima
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 12. februar
Seksagesima
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 – FRP
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Rikke Mai holder fri i weekenden den 19. og 20. november. Poul Eriks
Sørensen passer embedet og kan træffes på telefonnummer 75 89 70 51. I
weekenden den 11. og 12. februar passes embedet af Fin Rasmussen Petersen.
Han har telefonnummer 75 89 53 97.

1. søndag i advent (27. november) – børne- og familiegudstjeneste i
Barrit Kirke kl. 10.30

Søndag den 27. november klokken 10.30 er der børneog familiegudstjeneste i Barrit Kirke.
Minikonfirmanderne er med i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker
saftevand.
Alle er velkomne – både børn og voksne

Søndag den 11. december klokken 10.30 er
salmesangen i centrum ved gudstjenesten.
Inden gudstjenesten (indtil klokken 10.20) kan
man ønske julesalmer i våbenhuset og de 10
mest ønskede salmer vil vi synge ved gudstjenesten, hvor der også vil være
fortællinger, men ingen prædiken.
Så kom og ønsk dine yndlings-julesalmer!

11

Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste i Barrit
Kirke klokken 11.00

Igen i år vil vi 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
Der er 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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Barrit Stations Forsamlingshus – ”Betlehem”
Adresse: Nørløkkevej 1, Barrit Station, 7150 Barrit.
”Betlehems” historie:
Forsamlingshuset var i funktion ca. 1900-1958. Det blev oprettet som
aktieselskab, og bygningen blev opført omkring 1900.
Om årsagen til forsamlingshusets navn: Man kunne tro, at Barrit Stations
forsamlingshus tidligere havde været missionshus, idet mange missionshuse
hedder ”Betlehem”; men der har aldrig været et missionshus i Barrit Station.
Det var ikke nogen let sag at starte et forsamlingshus op. Initiativtagerne havde
absolut fornemmelsen af, at de gik rundt og ”betlede” (tiggede) for at få folk til
at bakke op og købe aktier. På et tidspunkt faldt bemærkningen, at det var et
”betle-hjem”. Og det kom til at hænge ved – let omskrevet til ”Betlehem”.
Forsamlingshuset blev nedlagt og bygningen solgt til privat beboelse i 1958.

Billedtekst: Barritgymnaster opstillet foran Barrit Forsamlingshus/”Betlehem”
ca.! 1920. Manden stående yderst til venstre er graver Rudolf Pedersen, der
blev uddannet til delingsfører på Ryslinge og Vallekilde højskoler. Han var
graver ved Barrit Kirke 1908-1963.
Hvis nogen ligger inde med andre billeder af forsamlingshuset – eller har
navne på andre personer på billedet – så vil vi meget gerne høre om det.
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Barrit Forsamlingshus/”Betlehem” var Barrit Stations forsamlingshus. Det
var/er et højt hus med lejlighed til bestyreren ovenpå og en sal til alle møderne,
festerne og aktiviteterne nedenunder.
Forsamlingshuset var samlingsstedet for hele byen og blev brugt meget - til
gymnastik og til juletræsfest, fastelavnsfest, dilettant, høstfest og alt sådan
noget. Fødselsdage blev normalt holdt i hjemmet.
Bestyreren havde almindeligvis et andet job ved siden af, eller konen udførte
arbejdet i forbindelse med forsamlingshusets drift. Således var vognmændene,
Svendsen, Therkelsen og Gosvig og smeden Peter Jensen bestyrere en
overgang. Også Knud ”Post”, der manglede en hånd og havde jernklo, var
bestyrer i en periode og boede i lejligheden.
Lokalarkivet
--------------------------------------

Kom ud af busken
Næsten øverst på side 11 i Barrit-Vrigsted Nyt’s oktober nummer kan man se,
at vores skoleinspektør siger, at pensionister gerne må komme og få hjælp til
IT (computer) tirsdag og torsdag kl. 14 til 16.
Så kom ud af busken nu!

Man behøver ikke at være medlem af pensionistforeningen. Men vi vil gerne se
om vi kan få gang i noget.
Så ring til:
Karl Rasmussen tlf.: 75691009 / 23340168
Vera Hammersvig tlf.: 23471719 / 59321122
Venlig hilsen
Barrit-Vrigsted Pensionistforening
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Barrit-Vrigsted Lokalarkiv og Arkivernes Dag d. 12. nov.
Lokalarkiver over hele Norden afholder Arkivernes Dag den anden lørdag i
november. Det er i år den 12. nov., og det er samme dag, der afholdes
julemarked i Sognegården.

Vi holder arkivet åbent fra kl. 10-16 på
Arkivernes Dag.
Vi har lejet en stand på julemarkedet. På standen vil vi
bl.a. lave en udstilling, hvor vi viser noget af det vi har
om:

Offentlige arbejdsområder i Barrit-Vrigsted Sognekommune.
F.eks. Godsejeren havde amtmandsbeføjelser i forhold til sine fæstere. Vi har
skifteprotokollerne, hvor dødsfald, de efterladte og boets opgørelse - ned til
antallet af tallerkener på tallerkenrækken - blev opregnet.
Præsten førte kirkebog med oplysninger om fødsler, konfirmerede, viede,
døde og til- og fraflyttede og stod for folketællingerne. Det kan ses på
Internettet.
Sognefogeden havde en række jobs:
 Førte protokol over værnepligtige mænd
 Var også pantefoged og giftefoged ved borgerlige vielser.
 Førte tyendeprotokol, hvor man kan se detaljerede oplysninger om hvem
der rejste ind og ud af sognet – hvorfra, hvorhen og hvornår.
 Førte protokol over sognets hunde og udleverede hundetegn.
Snefogeden stod for opsætning af snehegn og snerydning. Førte lister over det
snerydningspligtige mandskab.
Brandfogeden stod for eftersyn af brandsikkerheden på ejendommene og førte
protokol over eftersynene.
Sogneråd, skolelærere/degne, og mange andre havde pligt til at nedskrive
deres iagttagelser og beslutninger i forbindelse med arbejdet.
Vi har nogle af ovennævnte arkivalier, men mangler mange. Hvis du/I har
noget liggende i jeres gemmer, så tag dem med til Arkivernes Dag! Så kan
de blive set og brugt af interesserede.
Det er vort formål: at bevare, registrere og formidle den lokale kulturarv.
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Målaktievindere 2011
Forår 2011:

Knud Erik Hansen

Torben Nielsen

Maria M. Christensen

Mathias Lindhold

Mads Hansen

Dorte Andersen

Nielsen

Ida Kørup Andersen

Uffe Pedersen

Henrik Larsen

Sascha Mikkelsen

Henrik Dahm

Lise Mikkelsen

Jens Nielsen

Rikke Mai

Barrit Autoopretning

Michael Brogaard

Michael Brogaard

Ingrid Pedersen

Poul Laursen

Gitte Dahl Iversen

Lis Laursen

Finn Laursen

Phapada Pedersen

Flemming Møller

Ulrik Hartmann

Michael Bruun

Pedersen

Mads Hansen

Connie Kjerkegaard

Ida Kørup Andersen

Anne Helstrup

Connie Jensen

Efterår 2011:

Magnus Kørup

Mads Hansen

Anne Birgit Møller

Andersen

Gordon Skov

Madsen

William Thisvad

Per Christensen

Jan Revsbech Pedersen

Hans Ole Nielsen

Poul Laursen

Ingeborg Jørgensen

Poul Jessen

Tove Pedersen

Tobias Lindholm

Karin Pallesen

Allan Kristiansen

Nielsen

Henrik Dahm

Klaus Hartmann

Ingeborg Jørgensen

Henrik Larsen

Elias Lindholm Nielsen

Henrik Dahm

Gordon Skov

Thorvald Pedersen

Barrit Autoopretning

Hans Henrik Christensen

Lilly Troelsen

Asger Sørensen

Marcus Laursen

Bodil Schäffer
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