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Side 3 
 
Selv om sommeren ikke har været imponerende indtil videre, så kan vi ikke 
komme udenom, at den snart går på hæld. Men når sommeren nærmer sig sin 
afslutning, så betyder det til gengæld opstart for indendørs sæsonen, så bladet 
indeholder flere indlæg fra de forskellige afdelinger i Barrit GIF. 
 
Lige i øjeblikket sker der og er der sket flere større ændringer med ejendomme 
i Barrit. Den gamle købmandsforretning (der var årsag til vejens navn) på 
hjørnet af Høkervej (en høker var en person, der solgte levnedsmidler ) og de 
tilhørende bygninger er blevet fjernet. I skrivende stund er nedrivningen af den 
gamle kro i fuld gang og bliver afsluttet i nærmeste fremtid. Det er dog ikke 
alle bygninger, der bliver revet ned… Barrit Kultur & Idrætscenter og Barrit 
Univers er gået i gang med en meget omfattende renovering og ombygning af 
den gamle gymnastiksal. 
 
Derfor består forsiden denne gang af 3 billeder, for første gang nogensinde, i 
stedet for de normale 2 billeder. Der er et billede af den tomme grund, der nu er 
en græsplæne, på hjørnet af Høkervej. Der er et billede af det, der var tilbage af 
kroen i slutningen af juli måned og der er et billede af ombygningen i 
gymnastiksalen. Vi bringer naturligvis et billede og omtale af det færdige 
resultat, som forhåbentlig bliver i løbet af foråret. Alle billeder er taget af 
Torben H. Hansen. 
 
Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Poul Ole Pedersen, der er blandt 
andet er sekretær i Lokalrådet. Vi har i skrivende stund ikke lavet en aftale med 
den næste skribent af Den Positive Vinkel, men det har vi, når næste nummer 
udkommer…  
 
Sankt Hans aften var der traditionen tro bål og tale og ikke mindst mange 
mennesker i Kirkeskoven. Desværre var vejrguderne i lidt af et drillehumør, så 
det regnede, da båltalen skulle holdes. Så der var godt fyldt op i bålhytten, da 
skoleleder Palle Jakobsen holdt båltalen. Du kan læse hele talen længere inde i 
bladet. 
 
Vi har heldigvis også en konkurrence med i bladet igen, som er endnu en af 
vores uskarpe konkurrence billeder. 
 
Fortsat god sommer! 
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Tlf.: 75 68 15 11
www.bjerre-koed.dk

HK
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
DK 8783 HORNSYLD TLF. 75 68 73 00

Din olieleverandør: 

Butikken er åben
Fredage fra 13.00 til 17.00 
Lørdage fra 09.00 til 14.00

Tlf.: 75 69 10 23
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   BYFEST  

 
 
 
 
 
 

  
Fredag den 26. august 

 
18.00 
 
18.30 
 
 

Bilorienteringsløb – arrangeret af Lokalarkivet 
 
Bankospil i teltet for hele familien med sponsorgaver 
 
Der kan købes kaffe/te, samt øl og vand 
 
Salg af lodder til Hestepære Konkurrencen lørdag starter 

 
Lørdag den 27. august 

 
09.30 Optoget starter ved HK’s Tankanlæg og går op gennem 

byen til stadion. Kom og støt op – med eller uden motor 
10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker i teltet 

- vi sælger igen i år amerikansk lotteri 
 

Salg af lodder til Hestepære Konkurrencen fortsætter 
11.00 – 16.00 Skydevogn 

 
Teltet er åbent med salg af øl, vand, pølser, is mv. 

11.00 Kræmmermarked og Bagagerumssalg 
11.00 – 16.00  SPIELBUS  –  Den Mobile Legeplads  –  NYHED  
11.00 Ungdomsturnering i fodbold i samarbejde med DGI 
13.00 Hestepære-Konkurrence 
 Vejle Brandvæsen laver opvisning 

- se brandbilerne indefra 
- oplev bl.a. en bil blive klippet op 

17.00 Vi sælger mad lørdag aften i teltet, hvor man kan købe 
mad ad libitum til 70,00 kr.  

 
Der kan ske rettelser og/eller ændringer i programmet. 
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Der er i år sket flere ændringer i den måde, som vi afvikler Barrit & Omegns 
Byfest, både i form af aktiviteterne og ikke mindst i antallet af dage. Vi har 
valgt, at årets udgave kun skal strække sig over 2 dage i forhold til de tidligere 
års 3 dage. 
 
Men vi har holdt fast i flere af de mest populære aktiviteter i programmet til 
Barrit & Omegns Byfest. Men vi har igen i år også nye ting med i programmet. 
Vi kan blandt andet nævne, at vi har lejet en legebus til børnene i stedet for den 
hoppeborg, som de tidligere har haft til at boltre sig i. Den er meget større og 
indeholder mange flere forskellige udfordringer. Vi har også lavet en Heste-
pære Konkurrence, som du kan læse meget mere om lidt længere nede.  
 
Vi har som nævnt i år lejet en legebus, den såkaldte SPIELBUS  –  Den Mobile 
Legeplads. Det er ombygget dobbeltdækker fra Berlin med farvestrående 
legetøj fremstillet af yderst holdbart og rengøringsvenligt materiale. 
 
Den mobile legeplads er fyldt med sjove effekter – to etager med 21 forskellige 
aktiviteter for børn mellem 2 og 12 år, bl.a.: 

- Sandsække, der giver glade lyde ved berøring 
- Rutchebane som fører ned i et boldrum 
- Forskellige skumpolstrede figurer 
- I godt vejr kan en rutchebane ligeledes åbnes ud i det blå 

 
Vores Bilorienteringsløb er igen i år planlagt og arrangeret af Lokalarkivet og 
turen byder på masser af spændende oplevelser, udfordringer og konkurrence 
rundt om i lokalområdet.  
 
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. Børnene 
kan også deltage i vores bagagerumssalg, det er gratis for børn at deltage. 
 
Vores velkendte Kokasse Konkurrence er blevet erstattet af en Hestepære 
Konkurrence. I stedet for et afgrænset område på stadion er hestens ”toilet” 
hele Barrit Langgade. Hesten bliver trukket fra den ene ende af Barrit Lang-
gade, hvor husnumrene starter og hele vejen ned i den anden ende, hvor de 
slutter og så tilbage igen. Konkurrencen går så ud på at gætte, hvilket 
husnummer hesten aflevere en pære udfor og man kan købe 2 bud for 50,00 kr.  
 
 



7

7 
 

Vi har igen i år lavet en aftale med Vejle Brandvæsen, som vil være på stadion 
i løbet af lørdagen. De har udover bilerne lovet at tage meget af deres værktøj 
med, så de bl.a. kan klippe en bil op. Hvem ved, måske er der også en mindre 
brand, der skal slukkes… 
 
Lørdag aften afslutter vi IKKE som traditionen byder med en fest. Der er dog 
mulighed for at købe aftensmad, samt øl og sodavand i teltet, som holder åbent, 
så længe folk gerne vil blive, men vi lukker senest kl. 01.00.   
 
HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort i teltet, det gælder 
begge dage. Derudover er der mulighed for at betale med Mobile-Pay.  
 
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest. 
 
Med festlig hilsen 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
 
 
 
 

Til Jer der lufter hunde på fodboldbanerne 
 

Da der stadig ikke bliver samlet hundelorte op, efter i har luftet jeres hunde, 
eller poserne bare bliver smidt deroppe:  
 

ER HUNDELUFTNING PÅ FODBOLDBANERNE FORBUDT! 
 
Det kan godt være, at I tænker, at de ikke bliver brugt, men vi har altså stadig 
flere fodboldhold i klubben. Så vi bruger stadig fodboldbanerne og det er 
temmelig ulækker med de lorte, der ligger, så børene kan glide rundt i dem.  
 
Hvis I har Jeres hunde med op for at se fodbold, så skal de føres i snor og deres 
hunde høm hømmer SKAL ALTID SAMLES OP! 
 
Hilsen  
Barrit G.I.F´s Bestyrelse  & Fodboldafdelingen  
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Snullik’s DataBellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby

Tlf.: 27 51 70 78 

Mail: mail@snulliksdata.dk  

www.snulliksdata.dk

Alt indenfor 
tryksager

Ring til Nybolig Hornsyld på 7568 7655 eller Nybolig Juelsminde på 7569 4515

Lad Nybolig i Hornsyld eller
Juelsminde klare dit boligsalg
Hvis du går med salgstanker, så lad os
hjælpe dig igennem alle faser. Vi kig-
ger gerne forbi til en gratis og uforplig-
tende salgsvurdering, hvor du kan hø-
re om mulighederne for et salg af
 

netop din bolig. Samtidig kan vi høre
lidt om dine ønsker for både salget
men også den fremtidige boligsituati-
on.
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Bil-orienteringsløb under byfesten 
 
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening arrangerer også i år et bil-
orienteringsløb under byfesten. Vi kan garantere, at det bliver til interessante 
steder gennem smuk natur og med opgaver, der både udfordrer hjerne, krop og 
samarbejde.  
 

Bil-orienteringsløbet er absolut et familiearrangement. Deltagerne kommer på 
en tur rundt i det skønneste af Barrit og Vrigsted sogne. Stoppestederne og 
posternes opgaver er planlagt over et tema – sidste år var det til 
Bemærkelsesværdige Kvinders fødehjem. 
 
Også i år har vi planlagt et løb, der rummer oplevelser, oplysninger og opgaver 
til alle mellem 6 og 80 år. Samarbejde mellem generationer og køn har tidligere 
år vist sig at være en vigtig egenskab ved de vindende hold. 
 

Tilmelding og start: 
 

Fredag d. 26. aug. kl. 18.00 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 25 
kr. pr. bil. 
 
Vi glæder os til at se jer. Eventuelle spørgsmål til Karsten Bjerreskov. 
_______________________________________________________________ 
 
 

Barrit & omegns Callanetics 
 
Så starter en ny sæson af Callanetics, som er en effektiv, enkel og rolig træningsform. 
 
Vi arbejder med øvelser, der strammer op, styrker og smidiggør alle muskelgrupper, øger  
kropsbevidstheden samt giver fysisk og psykisk velvære. 
 
Træning foregår en gang ugentligt i Barrit sognegård, mandag aften kl. 18.00 – 19.00. 
Sæsonen er fra 05-09-2016 til 24-04-2017 og kontingent per sæson er kr. 450. 
 
Medbring egen træningsmåtte. Første træningsgang er uforpligtende. 
 
Vi glæder os til at se Jer! 
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Volleyball i Barrit GIF 
 
Så er det atter tid til at starte en ny sæson i volleyball. Men på grund af den 
store igangværende ombygning og renovering af gymnastiksalen har vi i BGIF 
været nødt til at rykke lidt på rundt på vores aktiviteter, da de jo alle skal være i 
hallen i den kommende indendørs sæson. 
 
Vi har derfor flyttet vores volleyball træning til fredag aften fra kl. 19.00 til kl. 
21.00. Vi starter i år træningen fredag d. 2. september kl. 19.00. Vi lægger 
niveauet efter de fremmødte. Det er vigtigt, at vi både laver tekniske øvelser og 
spiller kampe. Men det er også vigtigt, at der er tid til det sociale.  
 
Så hvis du har en volleyball spiller i maven, så kom og vær med. Vi har i flere 
år haft succes med at lave en træning, som er så alsidig, at både nye og erfarne 
spillere, samt unge og ældre uanset køn kan deltage. 
 

Volleyball Udvalget 
 

 
Bål og brand 

 
Så er den gal igen! Det er desværre ikke første gang, at vi kan konstatere, at der 
er lavet bål ved multibanen og beach volleyballbanen på stadion. 
 

 
 

Anlægget er godt lavet, så det skal være til glæde og gavn for alle. MEN det er 
KUN for dem, der vil spille bold eller på anden måde hygge sig deroppe! 
 

Barrit GIF’s Bestyrelse 
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Den positive vinkel 
For 5 år siden var Birgit og jeg på en rundrejse gennem dele af Sydafrika, som 
i øvrigt har en størrelse der rækker fra Tyskland i nord til syd Spanien og det 
var en meget spændende og alsidig rejse. Til tider for spændende, for når vi 
f.eks. skulle hæve penge i kontantautomater, var det ofte med maskingevær 
bevæbnede soldater som beskyttelse og vi tænkte ofte på, om vi egentlig følte 
os trygge eller det modsatte.  

På selve rejsen kom vi vidt omkring i det store land, som er fyldt med 
kontraster og som på mange andre fremmede steder også med meget søde og 
venlige borgere. Kontrasterne var bl.a. at vi besøgte mennesker i lerhytter og 
også nogle som boede i den rene luksus. Altid uanset hvor de boede, var de 
rene og velklædte og i farvestrålende påklædning. 

På den 20 dage lange rejse mødte vi ofte unge mennesker fra 15-16 år til 25-30 
år som manglede den ene fortand i overmunden. Og vi snakkede undervejs om, 
at det var da mærkeligt, men der måtte være tale om en eller anden sygdom, 
som forårsagede det. Vi blev enige om, at vi ville sætte et projekt i gang, når vi 
kom hjem, som kunne rejse støtte til at forhindre sådan en skævudvikling og 
med alt det som det medfører af gener for den enkelte i fremtiden. Så da vi 
nåede Cape Town i slutningen af rejsen, fortalte vi rejselederen om vores 
observation og idéen til et projekt, der skal forebygge og behandle problemet. 

Hun kiggede på os og lyttede og fortalte så, at der faktisk var tale om en 
modetrend. Det var kult blandt unge mennesker, ligesom mange piercer sig 
eller gør andre ting for at fremhæve sig. UPS! Sikke kloge vi var og sikke 
fordomme man kan have førend man undersøger en sag og spørger dem det 
handler om. Piet Hein har skrevet et digt om det; ”Folk som ved hvad der er 
bedst, hærger verden som en pest”. 

Rejsen står os her 5 år efter stadig i frisk erindring og med glæde husker vi på 
landet som har været så meget igennem efter ophævelsen af apartheidstyret, 
som et land hvor optimismen og håbet løfter i det store og i det små. 

Men hvad har denne lille oplevelse så med positive vinkler i Barrit, Breth, 
Barrit Skovby, Barrithule, Over Barrit, Barrit Station og Staksrode at gøre? 

Lige netop det, at alle har idéer og vores lokalsamfund lever af at de kommer i 
spil. Lokalrådet vil her i efteråret invitere alle borgere i Barrit og omegn til at 
snakke med hinanden om hvad de kunne tænke sig igangsat af nye idéer de 
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næste 3-5 år. Store og små idéer – alt har interesse og berettigelse. Kom og vær 
med. Jo flere vi er, jo flere forskellige idéer kommer der ud af gemmerne og 
skufferne - og jo sjovere er det. Tænk ikke på begrænsninger, men tænk ud af 
boksen. 

Vores fællesskab bygger på og lever af konstant at være i bevægelse. 

I forvejen har vi en masse muligheder for borgere i alle aldre, så en af idéerne 
med at vi samles, er også at få fortalt om alt det, der allerede sker og hvor der 
er mulighed for at give en hjælpende hånd som frivillig. 

Økonomien til at føre idéerne ud i livet søges fra forskellige steder afhængig af 
formålet med idéen. Både lokale virksomheder og fonde kan søges og 
Hedensted Kommune er i særdeleshed god til at støtte op om at løfte 
landsbyerne og de mange aktiviteter med frivillige involveret. 

Min familie og jeg har boet i Barrit i 24 år. 24 dejlige år, hvor både børnene og 
vi voksne har kunnet deltage i fritidsaktiviteter i foreningsregi eller i naturen på 
egen hånd. Vi har været engageret som frivillige i forskellige sammenhænge 
f.eks. i børnehaven, borgerforeningen og byfesten. Man giver noget af sig selv 
og sin tid og man får meget igen. Bl.a. venskaber og gode oplevelser og en 
sidegevinst er, at man oplever at man hører til.  Barrit området er overskueligt 
– ikke for stort og ikke for småt. Det giver tryghed og overskuelighed. 

Her er noget for alle og så er der en positiv ånd; mangler du noget, så kom med 
en idé og vi finder ud af det 

Poul Ole 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kortspil i BKI 
 

Kortspillerne i Barrit har opstart: 
 
Mandag, den 5. september 2016 kl. 19.00 – 22.30 i BKI 
 
Vi glæder os til at se nye som gamle spillere. 
 
Kontakt Per 75691423/mobil 23718307 ved spørgsmål. 
 
Kortspillerne/Barrit GIF 
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Multiidræt for mænd 
 
Det er ret sjovt, til tider hårdt og selvfølgelig hyggeligt og vi vil rigtig gerne 
have dig med. Multiidræt skal nu i gang med sin 6. sæson i BKI.  
 
Vi mødes og spiller i 1½ time, hvor vi som udgangspunkt laver 2 forskellige 
ting hver gang. Det kan for eksempel veksle mellem nogle af følgende 
aktiviteter: Basketball, hockey, fodbold, volleyball, høvdingebold, ultimate, 
mini tennis og FunBattle.  
 
Indholdet vil fortrinsvis blive organiseret af mig, men der er rig mulighed for, 
at jer der deltager kan komme med ønsker og nye tiltag. Vi starter op torsdag d. 
1. september, kl. 20.00-21.30.  
 
Kom og prøv, om det ikke er noget for dig. Vi glæder os til at se dig på banen. 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig:  
 
Mads Paaske – 61 60 50 02 
 
 
 

 
DONATION 

 
I anledning af HACO´S 50 års Jubilæum den 29 april, hvor de sagde at man 
kunne sætte penge ind til lokale formål i stedet for gaver. Det gjorde rigtig 
mange firmaer og private mennesker. Dem har de nu Doneret til Barrit  
Lokalråd. Pengene er blevet øremærket til et eller flere projekter i byen. Det er 
vi rigtig glade for, at der nogen som tænker på Byen. Hvad projekterne er, 
kommer der mere om senere, da det ikke helt er på plads.  
 
Derfor vil vi gerne sige en stor tak til HACO og alle deres kunder for denne 
donation.  
 
Hilsen  
Lokalråd i Barrit.  
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Blæsbjergvej 11, 7150 Barrit st.
Tlf: 29 89 42 23
simon@hansentoemrer.dk
hansentoemrer.dk 

  

 

Mikael Nyland
Petersmindevej 6 • 7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 4283 • Bil. 4080 4104
nytag@mail.dk

Løgballe 
Hus og Hjemmeservice

Haveservice, Mindre husreparationer.
Reparationer af fuger og sokler.

Vandskure og pudsning af facader.
Mindre tømmrerarbejde.

Alt i malearbejde inde og ude.
Træfældning og topkapning.

Ved Ib Laursen, Barrit Langgade 127 B
Tlf.: 75691589 el. Mobil : 22950652

Vrigsted Maskinstation

Markarbejde
Anlægsarbejde

Ved Rasmus Brund Nielsen
Lhombrevej 1. 7150 Barrit
Tlf.: 75687373 / 40118373

v/ Bente Poulsen 
Stevnsvej 7
7140 Stouby
T: 8662 2644

SPRINGMADRASSER
I SPECIALMÅL/FORM

OMBETRÆKNING AF HYNDER

NYT SKUM I HYNDER
www.danskcampinginterior.dk - kontakt@danskcampinginterior.dk

DANSK
CAMPING
INTERIØR

 

 

IK Auto Juelsminde, 

Juelsgade 24, 7130 Juelsminde 

75695009 

SKOV & HAVE
AUT. EL-INSTALLATØR

LUNDSGAARD & MARTENSEN APS

BØGESKOVVEJEN 1
GRAMRODE   7130 JUELSMINDE
TLF. 75 69 40 22
www.lm-el.dk

*

ISO-KÆRNISO-KÆRN

Murer- og betonarbejde

Registreret firma til montering af

Dynnesvej 11 . 7150 Barrit

Tlf. 75 69 15 62 Biltlf. 40 43 56 61

Per Z. Jensen

Taxi-, handicap- og firmakørsel
Pakke- og kurerservice

HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby

INDUSTRIINDUSTRI
LAKERINGLAKERING

Alt i overfladebehandling af
TRÆ - JERN - METAL

Kontakt os næste gang
- det betaler sig

BARRIT
INDUSTRILAKERING

TLF.
75 69 18 25

-altid
en telefon
samtale værd ......................



17

GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udsnit fra altertavlen 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: 
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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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Flemming N. Thomsen 
Vævergade 23, 7150 Barrit 
Tlf.: 2984 2979 
Kirkesanger: 
Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Poul Christensen 
Høkervej 1b, 7150 Barrit 
Tlf. 7569 1143 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

Kirkelige Adresser: 
 

Vrigsted Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Lars Lomholt Poulsen 
Stevnsvej 7, 7140 Stouby 
Tlf.: 2496 1364 
Kirkesanger:  
Maibritt Davidsen 
Kirkebro, 13, 7150 Barrit 
Organist: 
Kristian Enevoldsen 
Vangevej 24, 7150 Barrit 
Tlf.: 20 95 20 96 
Kirkeværge: 
Hans Ole Pallesen 
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby 
Tlf. 2945 6039 
Graver: 
Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 
Træffes på tlf. nr. 21249943 
Mandag - torsdag 8 - 16. 
Fredag 8 - 13. 
 

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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August og september i Barrit og Vrigsted kirker 
 
Søndag den 14. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Onsdag den 17. august klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 21. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – konfirmandindskrivning 
 
Søndag den 28. august klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
Søndag den 4. september klokken 9.00 
Gudstjeneste i Barrit Kirke ved Ulrik Dige 
 
Torsdag den 8. september klokken 9.00 
Menighedsrådsmøde for Vrigsted Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 11. september klokken 10.30 
Høstgudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Tirsdag den 13. september klokken 17.00 
Opstillingsmøde til menighedsråd i Vrigsted Sogn i Vrigstedhus. 
 
Tirsdag den 13. september klokken 19.00 
Opstillingsmøde til menighedsråd i Barrit Sogn i Kirkehuset. 
 
Torsdag den 15. september klokken 12.30 
Sogneudflugt til Moesgård Museum 
 
Søndag den 18. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
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Tirsdag den 20. september klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Torsdag den 22. september klokken 18.00 
Spisning på tværs i Kirkehuset 
 
Søndag den 25. september klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke – voksenkoret medvirker 
 
Tirsdag den 27. september klokken 19.00 
Foredrag med Ole Hartling i Kirkehuset 
 
Søndag den 2. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke 
 
Søndag den 9. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Barrit Kirke – ungdomskoret medvirker 
 
Torsdag den 13. oktober klokken 17.00 
Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 
 
Søndag den 16. oktober klokken 10.30 
Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 
 
 
 

Opstillingsmøde til menighedsråd 
I 2016 er der valg til menighedsråd. I den forbindelse afholdes der 

opstillingsmøde i Barrit og Vrigsted sogne. 
I Vrigsted den 13. september klokken 17.00 i Vrigstedhus 

I Barrit den 13. september klokken 19.00 i Kirkehuset 
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Sogneudflugt til Moesgård Museum torsdag den 15. september 
 

Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 
12.30 og stopper ved Vrigsted 
Kirke klokken 12.40.  
Vi bliver vist rundt på museet og 
drikker efterfølgende kaffe. Pris for 
deltagelse i udflugten er 100 kroner. 
 
Tilmelding til Poul Christensen på 

nummer 75 69 11 43 eller til Rikke Mai på 75 69 10 29. Senest den 7. 
september. 

Høstgudstjeneste i Barrit Kirke den 11. september 
 

Der er gudstjeneste i Barrit Kirke 
klokken 10.30. Ungdomskoret 
medvirker ved gudstjenesten. 
Efter gudstjenesten er der en kop 
kaffe og kage. 
Alle er meget velkomne. 
 

Vil du være med i Barrit og 
Vrigsted Kirkers kor? 

Så starter sæsonen igen for kor i Barrit. Der er tre kor i kirken: Et børnekor 
(fra og med 3. klasse), et ungdomskor (fra og med 6. klasse) og et voksenkor.  

 Børnekoret øver hver tirsdag kl. 15-16.30 - første øvegang 23/8 
 Ungdomskoret øver hver mandag kl. 15.30-17.00 - første øvegang 22/8 
 Voksenkoret øver ca. hver 2. onsdag kl. 19-21.30 - første øvegang 24/8 

(Herefter øver vi i efteråret: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 
30/11, 7/12 - og giver koncert 14/12) 

I alle korene er man velkommen til at være med de første par gange og se, om 
det er noget for en.  

Vil du vide mere, eller melde dig selv eller dit barn til kor, så skriv til Kristian 
Enevoldsen på k.enevoldsen@pc.dk eller ring på 2095 2096 og hør nærmere. 
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Foredrag ved Ole J. Hartling i Barrit Kirkehus 
- om de etiske aspekter ved aktiv dødshjælp. 

  
 Meningsmålinger og spørgeundersøgelser i Danmark 
tyder på, at der er flertal for lovliggørelse af aktiv 
dødshjælp. 
Der henvises ofte til, at lovliggørelse af aktiv dødshjælp 
er respekt for patientens selvbestemmelsesret. Men i 
dette spørgsmål kan der være tale om en tilsyneladende 
selvbestemmelse. At gøre en undtagelse fra 
drabsforbuddet med aktiv dødshjælp er måske at tage 
magt over mere, end vi kan magte.. 
 
Læge, debattør og tidligere formand for etisk råd 
Ole J. Hartling har gennem snart mange år været 
en vigtig stemme i debatten om de etiske 
dilemmaer vi udfordres af via lægevidenskaben, 
politikerne og medierne. 
 

Tid og sted: tirsdag d. 27. september 2016 kl. 19.00 
Foredraget er gratis. Kaffe og kage: 20,00. 
                                                                          Alle er meget velkomne            
                                                                          Barrit og Vrigsted menighedsråd 
_______________________________________________________________ 
 

Vil du være med til at bestemme, hvad der sker i din kirke? 
  Til november er der igen menighedsrådsvalg. Valgperioden gælder for fire år, 
og start er 1. søndag i advent. 
  
Med henblik på at få lavet en fælles valgliste for Barrit sogn, afholdes der 
opstillingsmøde: 
 

Tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Barrit kirkehus. 
 

 Aftenen vil desuden indeholde information om, hvad menighedsrådet har lavet 
i den sidste periode og en snak om nogle af de tanker og fremtidige planer, som 
der kan tages stilling til i det nye råd. 
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Sogneudflugt til Moesgård Museum torsdag den 15. september 
 

Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 
12.30 og stopper ved Vrigsted 
Kirke klokken 12.40.  
Vi bliver vist rundt på museet og 
drikker efterfølgende kaffe. Pris for 
deltagelse i udflugten er 100 kroner. 
 
Tilmelding til Poul Christensen på 

nummer 75 69 11 43 eller til Rikke Mai på 75 69 10 29. Senest den 7. 
september. 

Høstgudstjeneste i Barrit Kirke den 11. september 
 

Der er gudstjeneste i Barrit Kirke 
klokken 10.30. Ungdomskoret 
medvirker ved gudstjenesten. 
Efter gudstjenesten er der en kop 
kaffe og kage. 
Alle er meget velkomne. 
 

Vil du være med i Barrit og 
Vrigsted Kirkers kor? 

Så starter sæsonen igen for kor i Barrit. Der er tre kor i kirken: Et børnekor 
(fra og med 3. klasse), et ungdomskor (fra og med 6. klasse) og et voksenkor.  

 Børnekoret øver hver tirsdag kl. 15-16.30 - første øvegang 23/8 
 Ungdomskoret øver hver mandag kl. 15.30-17.00 - første øvegang 22/8 
 Voksenkoret øver ca. hver 2. onsdag kl. 19-21.30 - første øvegang 24/8 

(Herefter øver vi i efteråret: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 
30/11, 7/12 - og giver koncert 14/12) 

I alle korene er man velkommen til at være med de første par gange og se, om 
det er noget for en.  

Vil du vide mere, eller melde dig selv eller dit barn til kor, så skriv til Kristian 
Enevoldsen på k.enevoldsen@pc.dk eller ring på 2095 2096 og hør nærmere. 
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 Er du interesseret i kirkens arbejde, og kunne du måske tænke dig at blive 
menighedsrådsmedlem, kan du få svar på spørgsmål og mere information ved  
henvendelse til et af de nuværende menighedsrådsmedlemmer (kontaktinfo.  
kan findes på kirkens hjemmeside). 
 
Alle interesserede i sognet er meget velkomne til opstillingsmødet. 

                                                                                                      Valgudvalget 
_______________________________________________________________ 

 

Middag på tværs  

 Barrit menighedsråd inviterer hermed interesserede til at komme og være med 
i et nyt initiativ: 

Torsdag d. 22. september kl. 18.00 i Barrit kirkehus. 

 Dette bliver en særlig lejlighed, hvor 
flygtninge, indvandrere, fremmede i sognet 
kan få en mulighed for at komme og møde 
nogle af sognets indbyggere, og målet er, at 
der kan skabes bekendtskaber på tværs af 
forskellige kulturer. 

  Middag på tværs gentages ca. fire gange 
årligt. Maden til aftenerne laves på skift af 
deltagerne. 

 Programmet er for hver gang, at der er spisning, hygge, indslag, kaffe, 
fællessang og afslutning.  

 Pris for deltagelse er 10 kr. pr. person (max. 30 kr. for familier) 

 Yderligere oplysninger og tilmelding (senest søndag d. 18. sept.) til Flemming 
på mobil 29 84 29 79 

 

Barrit Menighedsråd 
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Træningstider fodbold 

 Udendørs efterår 

Årgang Dage Tid Træner 
U5-U7 Onsdag Kl 16.45-17.30 Sascha Mikkelsen 

   Anja Nielsen 
U9 Onsdag Kl 16.30-17.30 Sascha Mikkelsen 

   Mathias Nielsen 
   Tobias Mikkelsen 

U10-11 Mandag/Torsdag Kl 16.00-17.30  
    

U12-13 Mandag/Torsdag Kl 16.00-17.30 Jens Pedersen 
   Esben Pedersen 
   Mikkel Zacho 

Senior Damer Tirsdag/Torsdag Kl 18.00-19.00 Sabine Dahm 
U10-11 træner indtil videre sammen med U12-13, indtil vi kan finde en træner.  
 

Sascha Mikkelsen, Kampfordeler 
 
 

Badminton 
 

Tilmelding til badminton finder sted i BKI onsdag den 24. august kl. 19.00. 
 
Sæson: 1. september til 31. marts 
 
Vi har timer til træning for voksne: 
 
Mandag kl. 20.00-22.00 - Tirsdag kl. 18.00-22.00 - Onsdag kl. 18.00-22.00 
 
Børnene træner torsdag kl. 17-18 med start og tilmelding torsdag 6. oktober. 
 
Ekstra tilbud til 60+ spillere: Træning torsdag kl. 15.00-16.00. 
 
Har du lyst til en ekstra træningstime, har du ikke spillet i flere år og vil i gang 
igen eller har du bare lyst til at prøve at spille, så er du meget velkommen. 
 
Badmintonudvalget / Ingrid 
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v/Bent Jensen - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld 

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk 

Gramrode Murerforretning
v/ Bo Rasmussen

Tlf. 22 55 49 41
Mail: gramrodemurer@hotmail.com

Barritskovby Vandværk I/S

v/ Elvin Kristiansen

Tlf. 51 50 88 97

 
www.barritskovbyvandvaerk.dk

Brændesalg
Tauragaard.dk
Tlf.: 23327919

v/ Cathrine og Dennis Ladegaard - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld

mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk
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Båltale til den 23. juni 2016. Kirkeskoven – Barrit. 
 
 
Fremtiden for Barrit. 
Vi brænder bål og futter heksene af sted til Bloksbjerg den 23. juni – Men det 
er ikke midsommer den 23.. Solen når allerede sin nordligste position den 21. 
juni. 
 
Midsommernatten har altid været noget særligt. En solfest, en mærke- 
dag, et skift fra sommer til vinter. Natten, hvor magi og overnaturlige væsner 
havde magt over verden, på godt og ondt. 
 
I gamle dage tændte man derfor en ild, der skulle jage djævelskabet bort. Folk 
løb ofte ud på markerne med fakler, som skulle holde svampe, hekse og andre 
elendigheder fra livet. Det var ”vækilden”, som den kaldtes. 
 
Vi bruger stadig ilden – ilden fornyer. ”Ilden er en god tjener og en streng 
herre.” 
 
På Barrit Skole har vi også været i ilden. Vi har selv valgt det. 
I øjeblikket er vi i gang med at tømme gymnastiksalen, så vi kan komme i gang 
med at bygge et PLAY-spot.  
 
Der er ingen tvivl om at evalueringer eller kontrol bliver mere og mere udbredt 
på alle niveauer. Det er på sin vis også godt nok; men man skal passe på ikke at 
få kontrolinstanserne til at sluge de offentlige økonomiske midler, så der ikke 
er midler til det, det drejer sig om nemlig børnenes dagligdag. Heldigvis har vi 
mange aktive borgere, der løfter de lokale opgaver i samlet flok uden væsentlig 
støtte fra det offentlige. 
 
Den 15. december 2016 har skolen 60 års jubilæum. Der er altid mange 
projekter i gang i Barrit. 
Den pionerånd, der stadig er til stede og som har bevirket, at Barrit stadig er en 
landsby i vækst er utrolig vigtig i en tid, hvor det, der ikke kan gro, får lov til 
visne. 
Pionerånden har skolebørnene med sig til deres uddannelses- og arbejdsliv.  
Det hører vi fra de skoler, der modtager vore elever. 
Det er dog en forudsætning, at der hele tiden er nye mennesker, der er klar til at 
tage over og vil involvere sig i fællesskaberne. 
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Det, der er vigtigt for et samfund er deltagelse, dialog og beslutninger i 
fællesskab. 
I det nære samfund er der kort vej fra ide til handling. 
 
Uden det nære samfunds demokratiske kvaliteter kan det store demokrati heller 
ikke virke. ”De små hjul driver de store.” 
 
Lad os i fællesskab bevare, forbedre og forsvare landsbyerne. 
 
Vi er her i Kirkeskoven omgivet af natur, der er meget spændende. 
Jeg har fundet skovløg, blå kejserguldsmed, ål og bækørreder osv. 
Nogen af arterne er indvandret fra andre egne af verden. 
 
Tilsvarende har vi på skolen modtaget børn og forældre fra andre kulturer og 
lande. 
Disse nye danskere er med til at skabe dynamik og forskellighed, der er til 
gavn for vores menneskelige udvikling. 
 
Vi må håbe, at demokratiet og ”det nære samfund” kan bestå i fremtiden ved 
hjælp af aktive borgeres initiativer i forskellige sammenhænge. 
Jeg er ikke i tvivl; men det kræver en fælles indsats for at fastholde udviklingen 
i lokalområdet. 
 
Lad os så få brændt bekymringer, hekse og andre elendigheder af i dette års 
Skt. Hans bål. 
Ilden fornyer. 
 
 
Palle Jakobsen 
skoleleder 
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Vi har skrot – har du et slot…? 
 

I mange år har Karl Rasmussen i Breth brugt en del af sin grund og plads på 
gården til indsamling af skrot. Det er blevet rigtig rigtig mange kilo gammelt 
jern igennem tiderne og dermed også mange kontanter, som mange lokale 
foreninger, som f.eks. BV-Nyt, har nydt godt af. 
Karl har haft gården i Breth til salg i et stykke tid og nu er det lykkes for at få 
den solgt. Det er vi naturligvis glade for på hans vegne, men det giver os af 
gode grunde en udfordring.  
Vi skal finde en ny plads i lokalområdet hos en borger, som vil stille den til 
rådighed. Rent praktisk skal det selvfølgelig helst være en plads, som der er  
let adgang til og en plads, hvor trafikken til og fra ikke skal genere dem, der 
bor der. 
Selv om overskriften antyder noget andet, så behøver man nødvendigvis ikke  
at bo på et slot for at have plads til skrot indsamlingen. Så har du en plads, som 
i fremtiden må bruges eller kender du en, der har plads til det, så kontakt os 
meget gerne på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk eller ring til formanden for 
bestyrelsen, Torben H. Hansen, på 40 40 08 80. 
 

 
Gymnastik i Barrit GIF 

 
 
Så er vi (næsten) klar med endnu en sæson i gymnastikafdelingen. 
Indtil nu er der faste tidspunkter på følgende hold: 
Senior-damer onsdag kl 9.30-10.30 ledet af Anna Hansen 
Rope skipping tirsdag kl 17.00-18.00 ledet af Pia og Tove 
Power Hula hoop tirsdag kl 19.00-20.00 ledet af Janni i Sognegården 
Forældre/barn onsdag kl 16.00-16.45 ledet af Mathilde og Cecilie 
EVT-Turbofræs tirsdag kl 16.00-17.00 ledet af Tina, Rikke og Kristina 
Danina 
EVT-Springgymnastik onsdag 16.45-18.00 ledet af Maibritt, Karen og 
Amanda 
EVT – Drengspring tirsdag kl 20.00-21.00 ledet af Tobias og Sarah 
Da der er ombygning af gymnastiksalen, er der ikke så mange gymnastiktider, 
som der plejer at være – men støt op om os alligevel, og mød gerne op på et 
hold, så tilrettelægger vi efter hvem og hvor mange der kommer. 
Der kommer mere ud om alle gymnastikhold på Facebook, så hold øje med os 
der.  
På BGIF vegne: Gitte Hansen  
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk
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Konkurrence 

 

Vi har igen sendt vores fotograf ud i lokalområdet for at tage billeder af de 
mange vejskilte med gadenavne, som vi har i området. Desværre har han ikke 
fået stillet skarpt, da han tog billedet, så det er en smule uskarpt og da han 
forsøgte at gøre det bedre i et redigeringsprogram, fik han slettet nogle af 
bogstaverne… 

Vi har derfor brug for din hjælp til at finde ud af, hvor han har været henne 
denne gang for at tage dette billede. 
 

 
 

 

Send os dit svar med det rigtige vejnavn på en mail til bvnyt@bvnyt.dk eller 
som brev til en af os i bestyrelsen. Sidste frist for besvarelse er den 26. 
september.  

Vinderen bliver fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar og vil blive 
offentliggjort i næste nummer af bladet.  

Vinderen får en gave i form af et gavekort til på 200,00 kr. til Ostehullet, Barrit 
Mejeri.  

God fornøjelse! 
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

Frisør
DOWN UNDER

75 69 10 67



31

31 
 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har 40-årsjubilæum! 
Man skulle tro, at det måtte være en enkel sag at fastlægge et jubilæum, når 
alle aktive i lokalarkivet er ældre end lokalarkivet - de burde jo kunne huske 
det! Men det har faktisk været svært at finde ud af, hvornår arkivet begyndte 
sin virksomhed. 
Vi har imidlertid fundet skud- og nagelfaste beviser på, at lokalarkivet startede 
i 1976, idet Juelsminde Kommune d. 27/11 bevilgede 1000 kr. til ”Egnsarkivet 
i Barrit-Vrigsted. 
Forhistorien var at de kulturelle udvalg i amter og kommuner, bibliotekerne og 
museerne gik sammen om et kæmpeprojekt om at få indsamlet fotografier med 
kulturarvsværdi. Det skete i 1976. Projektet blev døbt ”Billedstormen”, og man 
forestillede sig en bevægelse, der skulle stå for en ”storm” af aktiviteter, som 
kunne få billeder fra folks private gemmer til at blæse ind i lokalarkiverne. 
Aviser, kommunale udvalg, bibliotekarer, borgerforeninger og lokalhistorisk 
interesserede blev aktiveret. Lokalt blev der indkaldt til møde for interesserede 
d. 11/2 1976 på Barrit Kro. Den 27/4 blev der nedsat en arbejdsgruppe under 
Barrit-Vrigsted Borgerforening og inden årets udgang, var den første 
kommunale bevilling i hus, så man kunne påbegynde arbejdet med at registrere 
de indkomne billeder og få dem opbevaret forsvarligt. 

 

 
Det er selvfølgelig interessant at forske i egen historie; men hvad betyder det 
for mennesker i nutiden? Det betyder først og fremmest et øget aktivitetsniveau 
fra lokalarkivets side omkring formidling af dele af den lokale kulturarv. Og 
det betyder muligheder for større fællesskab i lokalområdet. I foråret 
arrangerede vi: 
 7. marts: Lokalhistorisk aften: Workshop/samarbejde om 

slægtsforskning. 
 8. marts: Generalforsamling med billedvisning: Pressefotos fra 1980-2000 

og Gamle Postkort fra Barrit-Vrigsted-egnen. 
 4. april: Lokalhistorisk aften: ”Barrit-Vrigsted set fra Glud” med 

museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen fra Glud Museum. 
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Til efteråret bliver aktivitetsniveauet endnu højere med væsentlig større 
arrangementer. 
 26. aug. Det efterhånden traditionelle familie-bilorienteringsløb i den 

lokale kulturarv, skabt over et tema, vil igen finde sted med natur-, kultur- 
og fællesskabshungrende mennesker i alle aldre. 

 4. okt. Lokalhistorisk aften: ”Hvaler på afveje” med arkivar Tore 
Teglbjærg fra Vejle Stadsarkiv. 

 12. nov. Arkivernes Dag med fejring af lokalarkivets 40-årsjubilæum – 
bl.a. med stor lokalhistorisk udstilling med temaer fra arkivets gemmer. Vi 
regner også med at have årsskriftet 2016 færdig til dagen, og håber på at 
rigtig mange vil komme og dele dagen med os. 

 
Arrangementerne vil blive annonceret på vores hjemmeside, vores 
facebookprofil og i Barrit-Vrigsted Nyt. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

 
 

Som et ekstra-arrangement i jubilæumsåret inviterer 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

til en lokalhistorisk aften for alle: 
 

Finhvalen ”Jonas” – fra Barritskov til Wien. 
”At der i 1889 strandede en finhval ved Barritskov” er den korteste - og for de 
fleste kedeligste - optakt til en spændende og informativ aften om fremmede 
hvaler i Vejle Fjord i almindelighed og finhvalen ”JONAS” i særdeleshed. 
Jonas blev efter ”sit første endeligt” en mediebegivenhed, og det 19 meter 
lange kadaver kom på en syv måneder lang udstillingsturné helt til Wien. 

Til at forestå aftenens emne har vi fået fat i Tore Teglbjærg fra Vejle 
Stadsarkiv. Han er ved at have en bog om ”Fiskeriets historie ved Vejle Fjord” 
færdig til udgivelse. Her kommer han også ind på fiskeriets historie i Barrit 
Sogn. 

Tore Teglbjærg er historiker og ekspert i hvalhistorien – han har skrevet 
adskillige artikler og bøger om emnet. Han var også med til at skrive bogen om 
Vejle Fjord (2015). 
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Den illustrerede fortælling om finhvalen "Jonas" vil kunne 
opleves i: 

BKI-Centeret, tirsdag d. 4. okt. kl. 19. 
 
For særligt interesserede er der mulighed for at købe Tore Teglbjærgs nye bog 
om emnet. Den koster 300 kr. – men så er der også 700 sider 
forskningsresultater, illustrationer og fortællinger om de store havpattedyrs 
ulykkelige – men ofte spektakulære – endeligt. 

Illustration: Tegning af Jonas i Berlin 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit Skolebestyrelse 
Barrit Hytteforening 
Barrit Pigeklub 2013 
Barrit Spejderne 
Barrit St. Vandværk 
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
Barrit-Vrigsted Nyt 
Barrit Gåklub 
Barritskovby Vandværk 
Bjerre Herreds Havekreds 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Karateklub 
Kirkeskoven 
Over Barrit Vandværk 
Barrit-Vrigsted Seniorer 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 
Vrigsted Bylaug 
Vrigsted Lokalråd 

Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Jørgen Mikkelsen 
Peter Overgaard 
BKI Cafeteria  
Gordon Skov 
Peter Andersen 
Ingeborg Jørgensen 
Flemming Thomsen 
Ida Balzer Iversen 
Hans Peter Christensen 
Tina Bruun 
Jan Christensen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 
Torben Hansen 
Lilly Troelsen 
Elvin Kristiansen 
Ellen Kristine Jørgensen 
Rikke Hermansen  
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
BKI Cafeteria 
Ingvard Bie 
Vera Hammervig  
Ida Balzer Iversen 
Arrild Pedersen 
Lars Lomholt Poulsen 
Kaj Poulsen 
Carsten Christiansen 
Lis Laursen 
Kaj Poulsen 
Carsten Schiller 

75 69 15 38 
75 69 12 92  
20 87 38 58 
75 69 17 12  
20 31 16 66 
75 69 13 20 
75 69 13 56 
75 69 15 73 
29 84 29 79 
75 69 11 66 
75 69 18 16 
40 78 12 82 
22 42 29 60 
50 92 41 56 
75 69 14 24 
22 99 55 97 
40 40 08 80 
51 29 13 48 
51 50 88 97 
75 89 77 70 
26 60 24 16 
75 89 71 71 
75 69 54 87 
20 31 16 66 
20 81 71 46 
23 47 17 19 
75 69 11 66 
75 69 10 10 
24 96 13 64 
30 66 50 57 
40 88 09 18 
75 69 11 20 
30 66 50 57 
23 29 40 54 
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