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Formand: Torben Hansen, Nørregade 26B, 2. sal, Horsens tlf. 40 40 08 80 

Næstformand: Rene Hermansen, Barrit Langgade 181 tlf. 22 95 66 96 

Sekretær 1: Jørgen Mikkelsen, Bakkesvinget 11  tlf. 20 87 38 58 

Sekretær 2: Jonas Johansen, Barrit Langgade 151  tlf. 30 13 25 17 

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

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

BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni, 

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

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

sogne. 

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 bestyrelsens 

medlemmerne. 

 

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

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 

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

 

BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET: 

www.bvnyt.dk 

http://www.bvnyt.dk/
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Side 3 

 

Danmark er fortsat ramt af skærpede retningslinjer mht. forsamlingsantal. Det 

kan julen og alle dens traditionerne desværre ikke lave om på. Det betyder, at 

blandt andre har Barrit GIF aflyst den meget traditionsrige juletræsfest.   

 

Forsiden består denne gang af et stort billede, der viser Oliver Vedersø Sølv-

høj, da han vandt guld ved EM i mountainbike i Schweiz. Han var også på for-

siden af marts bladet, hvor han også skrev Den Positive Vinkel. Vi har modtag-

et et indlæg fra hans manager, som fortæller om oplevelsen. Indlægget kan fin-

des længere inde i bladet. Billedet er taget af Armin M. Küstenbrück, EGO-

Promotion. 

 

Det lille billede er taget på boldbanerne i Barrit. Ikke dem på Barrit Stadion, 

men derimod banerne ved legepladsen i Koksvang. Selvom der ikke er meget 

aktivitet på billedet, så bliver banerne flittigt brugt og er altid klar til kampe. 

Selv naturen er klar i smukke efterårsfarver, som nærmest skifter fra dag til dag 

i øjeblikket. Billedet er taget af Sebrina Hermansen. 

 

Den Positive Vinkel er denne gang skrevet af Maria Møller Kristensen, der har 

boet i Barrit i mange år. Den næste udgave af Den Positive Vinkel har vi også 

fundet en skribent til. Det bliver Brian Toftebjerg, der bor i Barrit og blandt 

andet har været formand for Barrit GIF.  

 

I serien ”Nyt fra vores annoncører” har vi denne gang modtaget en præsenta-

tion fra Brian Madsen, der er mejeribestyrer på Barrit Mejeri. Indlægget kan 

findes længere inde i bladet. I næste nummer bringer vi et indlæg skrevet af 

Karen Hansen Lyse, der er Partner i RID REVISION A/S, et lokalt revisions-

kontor i Daugård. 

 

Vi har fundet plads til en konkurrence i dette blad. Det bliver årets sidste ud-

gave af vores klassiske konkurrence: Soduko. Vinderen kan se frem til et gave-

kort på 200,00 kr. til Spar i Hornsyld. 

 

Dette blad er det sidste i år, men vi er klar igen, når kalenderen er skiftet til 

2021. Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske alle vores læsere og annoncører en 

glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! 

 

      God læselyst! 
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Kære alle i 7150 Barrit                                                                 

 

 

På vores borgermøder tirsdag den 15. september gennemgik vi alle indsendte 

ansøgninger. Nogle blev henvist til andre steder, f.eks. til vejafdeling ved 

Hedensted Kommune. Andre blev frasorteret, da der ikke har meldte sig en 

tovholder på projektet, samt beløb. Der var også to, der trak sig inden aftenen. 

Og to der ikke fik stemmer. Det samlede beløb, der var til projekter var, 

200.000 kr. Der blev uddelt 185.000 kr. til følgende projekter: 

 

1. Hundepladsen på den gamle Hulegrunden fik 50.000 kr. 

2. Padel tennis fik 45.000 kr. 

3. Badebro ved teglværkspladsen fik 75.000 kr. 

4. Mobil mosteri fik 15.000 kr. 

 

 

Der var mødt 50 personer op den aften og der måtte ikke være flere inde i 

Byens hus, da der var et forsamlingsantal på 50 personer pga. Corona reglerne.  

Der blev afgivet 47 stemmer og projekterne er sat op efter dem, der fik flest.  

Projekterne har halvandet år til at gennemføre dem ellers ryger pengene tilbage 

i puljen og uddelt til andre projekter på det tidspunkt. 

 

 

Mvh Lokalrådet for Barrit og omegn 
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Vi har også en idræt for dig  

Læs mere på www.barritgif.dk 
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Årets Leder 2019 

 
Lederpokalen plejer jo at blive uddelt til vores gymnastikopvisning, men den 

blev aflyst på grund af Corona. Så den er blevet lidt forsinket i år.  

Lederpokalen gik i år til Tobias Mikkelsen, som var træner for vores U14 hold 

i fodbold. Tobias startede med at spille fodbold, da han var 5 år og har næsten 

spillet lige siden i klubben. Han var lige kort forbi As og Juelsminde, da der 

ikke var et hold, han kunne spille på i hans årgang. Han startede som hjælpe-

træner ved de små og blev siden hjælpetræner ved de lidt større drenge. 

Da deres træner stoppede og der ikke lige stod nogen til at overtage, trådte 

Tobias til med at tage dem, sammen med Mathias. Holdet er desværre stoppet, 

da der var nogen, der skulle på efterskole og man ikke kunne stille hold.  

Tobias fik også 

samlet et hold på 

hans egen alder, det 

startede lidt for sjov, 

inde i hallen. Men da 

det blev forår og de 

kunne komme ud, 

startede de et 7 

mands hold op. Der 

blev en lille pause, 

da der var en del, der 

skulle på efterskole. 

De er vendt hjem 

igen og han har fået 

samlet mange af dem 

igen og i dag har 

Barrit igen et senior hold. 

 

Bestyrelsen i BGIF  
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Den Positive Vinkel 
 

Tak, fordi jeg har fået lov til at skrive den positive vinkel. 

 

Jeg hedder Maria, er 74 år – og er nu pensionist, og det er netop min hverdag, 

som pensionist, jeg gerne vil fortælle om. 

 

Barrit er et godt og trygt sted at være – og hvis man har kræfter og lyst, er der 

så mange gode aktiviteter.  

 

Jeg starter mandag morgen med svømning i svømmehallen i Hornsyld. 

 

Tirsdag er der gåturen – et helt kapitel for sig! Alle, der har lyst, mødes kl. 9.30 

ved Barrithus, så går vi ud derfra, eller vi fylder bilerne op og kører ud til en 

skov eller et andet godt sted. Gåturene er max. 6-7 km. Vi har selv en kop kaffe 

med – og hvis man har haft fødselsdag, er der ofte ”en lille en”, så bliver der 

kvitteret med en fødselsdagssang. Vi går året rundt – der er findes ikke dårligt 

vejr, kun dårlig påklædning! Turene bliver aftalt fra gang til gang – den, der 

har fødselsdag må gerne bestemme, hvor vi skal hen næste gang. Tænk, at 

komme i skoven hver uge, og følge årstidernes gang – det er fantastisk! 

 

Onsdag – om vinteren - er der gymnastik, Hanne er instruktør og hun gør det så 

godt, vi får rørt alle muskler. 

 

Om sommeren spiller vi tennis, det har vi gjort i 35 år – en sport, man kan 

blive ved med højt op i alderen. Måske vi skal lære Padel Tennis nu? 

 

Torsdag er der igen svømning. 

 

Fredag er ”fridag”. 

 

Og så er der alt ”det løse” som læse-, kort- og Partnersklub, samt alle fød-

selsdagene. 

 

Jeg må nok give mine børnebørn ret, når de siger ”at mormor, hun er aldrig 

hjemme”. 

 

Hilsen Maria Møller Kristensen 
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Europamesteren fra Barrit 
  

Hvorfor er det så stort at vinde Europamesterskabet i Mountainbike? 

 

Man bliver altid glad og stolt, når en dansker tager guld hjem til Danmark.  

 

Nogle har måske grædt med mig, da Caroline Wozniacki vandt Australian 

Open i 2018. Måske stod du også på lægterne og skejede ud sammen med os, 

da håndboldherrerne vandt VM i Herning i 2019. 

 

Vi krænger vores hjerter ud og glædes sammen med sportens stjerner.  

 

Den 18. oktober vandt Oliver Vedersø Sølvhøj EM i XCO (Mountainbike spor-

tens olympiske distance) på Monte Tamaro i Schweiz. Vi fulgte med på en 

Schweizisk kanal med italiensktalende kommentatorer. Selvom vi ikke forstod 

så meget af det, kunne vi forstå, at de var yderst begejstrede over de 3 Schwei-

zere, der lå i front den første omgang. Den danske mester ville det dog ander-

ledes og tog herefter føringen resten af de 5 omgange. 

 

Med store bjælder heppede publikum på Janis, Luke og Dario, de lokale helte. 

Der var ikke meget hjælp at hente fra den kant. Men Oliver havde sat sig op til 

at få en ny trøje den dag og en medalje af guld. De skulle blive hans. Så Dan-

nebrog gik til tops og ”Der er et yndigt land” blev spillet på et bjerg i Schweiz. 

Ko-klokkerne var tavse. 

 

Hvorfor er det en stor begivenhed, når en Barrit-dreng vinder EM? 

 

Her kommer nogle tal som sætter det lidt i perspektiv: 

Det europæiske kontinent: 741,4 mio. indbyggere 

 

De 3 største mountainbike nationer: Schweiz: 8,6 mio. indbyggere 

 Frankrig: 70 mio. indbyggere 

 Italien: 60 mio. indbyggere 

 Barrit: 815 indbyggere 

 

Danmark er den 9. bedste mountainbike nation og har 5,8 mio. indbyggere - I 

Danmark findes der 150.000 danskere, der dyrker mountainbike som motions-

form.  
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Der er 500 ryttere i U19, der har point til verdensranglisten og Oliver ligger 

nummer 3 i verden. 

 

Rytterne i denne ende af feltet ligger meget tæt og faktisk slog Oliver den 

nykårede tyske verdensmester med 1 minut og 46 sekunder til EM i Schweiz. 

10 års uafbrudt kærlighed til mountainbikesporten. Utallige cykelløb og man-

ge, mange timers træning. Sammen med cykelvennerne eller alene på Juels-

minde halvøens veje og stier.  

 

Det er en passion, en afhængighed. Der er længsler, ikke til den fest man gik 

glip af, men mod det mål, det mesterskab. som man gerne vil vinde. 

 

Fedt at så mange af jer har glædet jer med Oliver - Tusind tak for opbakningen! 

 

Smil til Oliver næste gang du møder ham – Han er bare en glad dreng fra Barrit 

(Med en virkelig flot hvid bluse på)       
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FOR HELE FAMILIEN 

SØNDAG D. 6. DECEMBER 2020 KL. 14.30-17.00 

I SOGNEGÅRDEN I BARRIT. 
 

Dagen byder blandt andet på besøg af julemanden og dans om 
juletræet sammen med alle nissebørnene. 

 

Prisen for at være med er 30 kr. for børn og 40 kr. for voksne. Prisen 
inkluderer indgang, æbleskiver, kaffe/te/saftevand og godtepose til 

børnene. Desuden kan der købes øl og sodavand. 

 

Tilmelding skal ske senest d. 27. november til julemanden på 
julemanden@barritgif.dk eller tlf. 24 48 64 23 med info om hvor mange 
voksne og børn, der ønskes tilmeldt. Betaling sker ved indgangen – vi 

modtager kontanter og MobilePay. 
 

Barrit GIF 
 

  



14 

 

 
 

 

  



15 

 

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 Bisgaard 

Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 

Tlf.: 2095 2096 

Kirkeværge: 

Kirsten Bjørke 

Høkervej 8, 7150 Barrit 

Tlf. 2081 2740 

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 Bisgaard 

Beringsvej 2, 7130 Juelsminde 

Tlf.: 2095 2096 

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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December, januar og februar i Barrit og Vrigsted sogne 

 

Torsdag den 26. november klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Torsdag den 26. november klokken 17.00 

Menighedsrådsmøde for Barrit Menighedsråd i Kirkehuset 

 

Søndag den 29. november klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke 

 

Torsdag den 3. december klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 6. december klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Torsdag den 10. december klokken 10.00 

Babysalmesang i Barrit Kirke  

 

Søndag den 13. december klokken 19.00 

Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Søndag den 20. december klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Torsdag den 24. december 

• 10.30: Børnejul i Barrit Kirke  

• 11.15: Børnejul i Barrit Kirke  

• 12.30: Vrigsted Kirke  

• 13.00: Vrigsted Kirke  

• 14.00: Barrit Kirke 

• 14.30: Barrit Kirke  

• 15.00: Barrit Kirke  

• 15.30: Barrit Kirke  

• 16.00: Barrit Kirke  
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Fredag den 25. december klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Søndag den 27. december klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Torsdag den 31. december 

• 14.30: Nytårsgudstjeneste i Barrit Kirke 

• 16.00: Nytårsgudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Søndag den 3. januar klokken 19.00 

Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Søndag den 10. januar klokken 9.00 

Gudstjeneste i Barrit Kirke v. Ulrik Dige 

 

Søndag den 17. januar klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Søndag den 24. januar klokken 10.30 

Gudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Torsdag den 28. januar klokken 19.00 

Foredrag med Marie Brixtofte i Kirkehuset  

 

Søndag den 31. januar klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  

 

Søndag den 7. februar klokken 19.00 

Stillegudstjeneste i Vrigsted Kirke  

 

Søndag den 14. februar klokken 10.30 

Gudstjeneste i Barrit Kirke  
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Jul i Barrit og Vrigsted kirke 

 

Den 24. december plejer kirkerne at være stopfyldte af forventningsfulde 

julegæster. Sådan bliver det ikke i år. Covid-19-restriktioner begrænser hvor 

mange, der må være forsamlet i vores kirker. 

 

Vi har derfor valgt at øge antallet af julegudstjenester den 24. december. 

Gudstjenesterne bliver lidt kortere end sædvanligt, men der vil være 

julestemning, julesalmer, lys og fællesskab. Vi håber på den måde at skabe 

plads til alle, der gerne vil i kirke juleaftensdag. 

 

Hold øje med vores hjemmeside: barrit-vrigstedkirker.dk og Facebook for 

eventuelle ændringer. 
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Ny graver 

 

Vores graver gennem de sidste 18 år (Peder) valgte at sige sin stilling op pr. 1. 

november for at nyde sit otium og hellige sig sine interesser for jagt og fiskeri. 

 

Menighedsrådet har derfor ansat Bernt Kramer som ny graver fra 1. december. 

Flere i pastoratet kender nok allerede Bernt, da han bor i Staksrode og tidligere 

bl.a. har arbejdet som naturvejleder på Tønballegård. 

 

Bernt har igennem mange år været ansat ved Naturstyrelsen, men har inden 

jobbet som graver, været gravermedhjælper i Urlev.  Han er dedikeret motio-

nist og har både løbet maraton på den kinesiske mur og cyklet Paris-Brest-

Paris. 

 

Graverjobbet i Barrit in-

debærer at Bernt skal 

være leder for vores tre 

dygtige gravermedhjæl-

pere Kirsten, Lone og 

Karin, og at kirke og 

kirkegård skal passes 

både i Barrit og i Vrig-

sted. 

Alle, som kommer på 

kirkegården, er altid vel-

komne til at tage en snak  

med graveren om både 

hvad der er godt og hvad  

der godt kunne være bedre. 

 

 

Barrit Menighedsråd 

                                                                              

                                                                                  

Kirkegårdens personale (fra venstre): Kirsten, Karin, Bernt, 

Juan (grandækningshjælp) og Lone 
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Nyt fra vores annoncører 
 

Barrit Mejeri.  

 

Ja mange af jer kommer her jo dagligt - ugentligt – en gang imellem eller blot, 

når der kommer gæster. Så hvad kan vi fortælle som er nyttig eller brugbar 

viden for alle. 

 

Mejeriet henter mælk ind fra 8 lokale landmænd. Så vi er nok et af Danmark 

ældste og ikke mindst, mindste andelsmejerier. Vi er 8 ansatte på mejeriet, der 

hentes mælk, der skummes, der laves ost, der pakkes, der faktureres og der 

snakkes og skrives både engelsk og tysk på matriklen. Mange kan næsten alt, 

og alle kan dække over nogen. Men sådan er det jo på de små virksomheder i 

dagens Danmark. 

 

Vi har siden 1989 produceret flødeost, hvoraf en meget stor del sælges til ud-

landet, hvor vi vist godt kan røbe at Japan er vores største marked.  

 

Og ja. Så har vi jo vores lille weekend butik. Ostehullet. For det meste passet af 

Helle. Hun står for indkøb og udvikling i vores lille ”slik butik for voksne” af-

deling af mejeriet. 

 

For tiden mener hun, at hun har 268 forskellige varenumre i den lille butik. Så 

der skulle jo være en mulighed for at finde noget, der kunne friste. Det daglige 

salg af oste og mælk klares også i disse corona-tider forholdsvis let. Dog kan 

der til tider danne sig en lille kø uden for butikken pga. den begrænsning af 

personer i butikken, der pt skal overholdes. Til kø tiden kan det tilføjes, at fre-

dage mellem 16 og 17, samt lørdag 13-14 er de mest stille tider i butikken (og 

nu kommer i alle sammen stormende ☺). 

 

I butikken kan man også bestille osteanretninger. Til dette kan siges. Bestil så 

snart du kender datoen (Vi kan jo have mange bestillinger/eller have fri, hvor-

for vi derfor må sige: desværre)  

 

Man kan altid nå at ændre antallet indtil 2 dage før afhentning. ”Plankerne” 

aftales fra gang til gang. Så der findes ingen færdig pris, da det bliver afregnet 

efter vægt.  
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Fade og glas/beholdere bliver udleveret til låns og bedes afleveret igen efter 

brug, så næste kunde kan nyde godt af det.  

 

Plankerne bliver klargjort med frugt og evt. tilbehør lige klar til at sætte på 

bordet. Det eneste, man selv skal sørge for, er: Brød – flutes – kiks og smør. 

 

 

     

  

 

 

 

                      Tennis i Barrit               

 

 

 

Så er tennisbanerne lukket ned for vinteren. 

 

Vi siger tak for en god sæson, hvor vi har kunnet spille på nogle gode baner. 

 

Vi vil også sige tak til spillerne, fordi de altid er hjælpsomme med at åbne og  

lukke banerne ned. Går noget i stykker, er de også hjælpsomme med at repa-

rere det. 

 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til foråret. 

 

Hanne Dyrmose og Ingrid Pedersen 
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Niels Sørensen – 75 år som gåsedreng, skovarbejder og gartner på Barritskov 
 

Årsskriftet fra Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening drejer sig om skovenes 

historie og historier om de mennesker, der tjente deres løn i skovene.  

Det sker hver gang, når vi dykker ned i et emne, at vi finder oplysninger 

og historier, som vi ikke vidste at vi havde – og nogen af tingene finder vi for 

sent til, at de kommer med i hæftet. Nogen gange er det ligefrem noget af det 

bedste. Det gælder historien om Niels Sørensen. 

Niels Sørensen blev født 1877 i 

Silkeborg, som søn af lagerkarl 

Andreas Sørensen og hustru Else Marie 

Nielsen. I 1885 flyttede familien til 

Barrit. Faren fik arbejde på Barritskov 

og Niels begyndte samtidig som 

gåsedreng – som 8-årig. Man gik ikke 

så meget i skole om sommeren 

dengang. Forældrene boede i 

Nydamhuset, der lå ved det skarpe 

sving vest for Barritskov overfor 

Barritlund. Niels blev meget gammel – 

over 90 år - og han arbejdede stort set 

hele livet på Barritskov, mest i 

skovene, men også i landbruget og de sidste år som gartner.  

Vi har Niels’ beretning om en oplevelse med grevinden fra hans tid som 

gåsedreng – oven i købet på bjerreherredsmål!  

Det var en hård start; men familien – og Niels – 

faldt til. På et tidspunkt opdagede man, at Niels 

havde været ansat i over 50 år, og han blev indstillet 

til Kongens Belønningsmedalje for lang og tro 

tjeneste. Niels blev fulgt til audiens hos kongen af 

hans 4. greve: Kjeld Brockenhuus Schack 

Som 80-årig blev Niels interviewet af Maren Rørby, 

gift Parkum. Hun var fra Barrit og var ved at afslutte 

en læreruddannelse. Hun ville lave speciale i 

bjerreherredsmålets grammatik og udtale. For at 

illustrere sprogets finesser bad hun Niels fortælle, og 

hun noterede udtalen af de enkelte ord i fortællingen. 

Maren Parkum bestod sin lærereksamen, og fik 

arbejde som lærer – og hun blev også meddeler til et 

initiativ om at lave en stor ordbog om de jyske dialekter.  

 
Niels Sørensen med en skovøkse. 

 
Niels og grev Kjeld 

efter audiensen. 
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Vi har Maren Parkums speciale i arkivet og dermed også Niels’ beretning fra 

hans start som ansat på Barritskov – som gåsedreng.  

Læsevejledning: Det er en god idé at læse højt for sig selv. Ordene er lettere at 

genkende som talt sprog end som skriftsprog. Hans Ole Pallesen har lavet en 

oversættelse fra lydskrift til ”skrevet talesprog”. God fornøjelse: 
 

Grevindens kalkunkok 

A hå arbijet o Barritskow ål mi ti, a wa syw år dengong, så kam a ni å pas høns 

å gjæs å kalkune`, å så sku a pas dem ud ie mark. Så waet jo en kalkunkåk, den 

vil spring i æ howwed o mæ, så labbet a ham jæn mæ æ kjæp - å så folle æ kok. 

A gik hæn å keg o ham, å han ga li et pa spjat - han wa jo dø. Så taw a ham å 

bar ham øwer i æ skow, så ku æ ræv gjø ve ham, ha han vil.  

Mæn ve a sku te å hjæm mæ dæm kam a i tanke om, a måt hælle fo fat i æ kok, 

fo grevinnen ku jo ski å ha sjæt de hjæle. Å så taw a æ kåk mæ mæ – å dir ståd 

grevinnen ve æ hjøn åw a hus, dir ståd hun gjarn å tal ål æ skit, når a kåm mæ 

dæm. Så spur grevinnen” æ hannen syg?” A så ” ja”, så så hun: ”prøv å sæt den 

ni”, men han vil hværken sto ælle sed, han vil leg, å så ve han dir vælt o æ si å 

lo. Så kam hun li å smur mæ en luseng, så a ku si både mone å stjaner. 

A go så øwer te mi få å sæjer te ham ” nå go a hjæm”. -”Ja, gjø då de, hon ska 

et ha dæ å tæsk o” 

Så kam greven å så te mi få: ”Hwåfå kåm Njæls et?”. Å så så mi få: ”Ham ska 

grevinnen et ha å tesk o” Så så greven te mi få, at a sku bar kåm. A kåm den 

næste daw, å så wa vi fin venner igjen. 

Trods denne start arbejdede Niels Sørensen på Barritskov til han gik på 

pension - efter ca. 75 års ansættelse samme sted. Han og hans kone, Marie, 

boede som pensionister til leje i Barrit Langgade 69. 

 
Medlemskab? 

Hvis man skulle få lyst til at blive medlem af den lokalhistoriske forening 

– og bl.a. modtage årsskriftet, så gå ind på vores hjemmeside www.barrit-

vrigsted-lokalarkiv.dk.  

Der finder du en indmeldelsesformular og et kontonummer. 

Medlemsskabet er et familiemedlemsskab og koster 100 kr. pr. år. 

Karsten Bjerreskov 
  

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence 

Sudoku 

 C D  A K J I H F H 

Å U O S H L U R Ø 

I L V M N G O T L 

E D T L Æ K E A N 

P V H J Y S U I T 

U T L R I B N M P 

Æ A I S T Æ A R X 

N T A I N M E E M 

G U T E O Y M Å I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Løs ovenstående sudoku og skriv de bogstaver nedenfor, der står under tallet 8 

i sudoku’en. Bogstaverne danner vinder-ordet, som du indsender til 

bvnyt@bvnyt.dk. Husk at bogstaverne skal skrives op, i normal læseretning.  

Vi trækker lod om et gavekort på 200 kr. til Spar i Hornsyld, blandt alle der 

indsendt det korrekte ord. Navnet på vinderen bringes i næste nummer. 

mailto:bvnyt@bvnyt.dk
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Projekt ”Det gode liv i hallerne” 
 

Barrit Legeunivers er åbent med omtanke, alle hverdage efter skole og indtil kl. 

20. I weekender er der åbent kl. 10-16. 

Der skal etableres en ”grejbank” med aktivitetsting, der kan bruges i Barrit 

Legeunivers. Hvis du har ideer eller ønsker til hvad der kunne være i sådan en 

grejbank kan du sende dit forslag til BKI på mailadressen: 

Bki-barrit@mail.dk 

Juleferie i legeuniverset:  

Da centerlederen skal afvikle en uges ferie i forbindelse med julen er 

legeuniverset lukket for fri adgang fra d. 23/12 – 3/1 2021 begge dage inklusiv 

Legeuniverset kan lejes i juleferien efter nærmere aftale. 

Bestyrelsen 

 

 

 

  

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

 

Barrit St. Gadebelysning 

Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 

Barrit Kultur - og Idrætscenter 

Barrit Kultur- og Idrætscenter 

Barrit Jagtforening 

Barrit Lokalråd 

Barrit Læsekreds 

Barrit Menighedsråd 

Barrit Fællesbestyrelse 

Barrit Hytteforening 

Barrit & Omegns Byfest 

Barrit St. Vandværk 

Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

Barrit-Vrigsted Nyt 

Barrit Gåklub 

Barrit-Vrigsted Seniorer 

Barritskovby Vandværk 

Bjerre Herreds Havekreds 

Fredagsklubben 

Hyrup Vandværk 

Juelsminde Karateklub 

Kirkeskoven 

Over Barrit Vandværk 

Venstre Vælgerfor. i Barrit 

Vrigsted Menighedsråd 

Vrigsted Vandværk 

Vrigstedhus 

Vrigstedhus, Udlejning 

Vrigsted Bylaug 

 

Brian Kristensen 

Jørgen Mikkelsen 

Peter Overgaard 

BKI Cafeteria  

Gordon Skov 

Jørgen Mikkelsen 

Ingeborg Jørgensen 

Flemming Thomsen 

Michael Kristensen 

Hans Peter Christensen 

Kasper Rønsholt Borg 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 

Torben Hansen 

Lilly Troelsen 

Jytte Hansen  

Elvin Kristiansen 

Ellen Kristine Jørgensen 

Tom Thomsen  

Claus Thorborg Madsen 

Henrik Herum 

BKI Cafeteria 

Torben G Jensen 

Arrild Pedersen 

Lars Lomholt Poulsen 

Verner Hansen 

Carsten Christiansen 

Lis Laursen 

Malene Hollbaum 

 

 

75 69 12 92  

20 87 38 58 

75 69 17 12  

20 31 16 66 

40 19 53 20 

20 87 38 58 

75 69 15 73 

29 84 29 79 

23 32 79 19 

75 69 18 16 

60 14 15 43 

50 92 41 56 

75 69 14 24 

22 99 55 97 

40 40 08 80 

51 29 13 48 

25 37 48 54 

51 50 88 97 

51 80 39 48 

21 26 99 32 

75 89 71 71 

75 69 54 87 

20 31 16 66 

21 46 76 86 

75 69 10 10 

24 96 13 64 

91 53 24 04 

40 88 09 18 

23 37 68 91 

28 59 02 52 
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