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Side 3…………………………………….ved Mikael Jacobsen
Uddeling af BV-Nyt….
Som andre blade af samme slags er BV-Nyt havnet i en slem kattepine. Kort
fortalt ønsker Post Danmark ikke mere at uddele så små oplag – De private
distributionsselskaber vil også kun operere med større oplag. Så pt. arbejder vi
stadig med en alternativ løsning. Dette nr. er uddelt af Borgerforeningens
bestyrelse. - Vi siger tak for hjælpen.
Så hvis du/ I kunne tænke Jer at tjene lidt penge på uddeling så sig endelig til.
Betyder BV-Nyt noget overhovedet?
I forbindelse med ”kattepinen”, har undertegnede talt med mange mennesker om
BV-Nyt.
Når vi i bestyrelsen kigger på bladet – og den mængde stof der kommer ind – kan
man engang imellem synes indholdet er lidt tyndt. Derfor kunne man måske tro at
bladet ikke har den store betydning for vores lokalsamfund.
Men her er jeg blevet ”belært” om noget andet! Som Renata Sloth Carlsen – én af
de meget aktive i byen udtrykte det: ” BV- Nyt binder vores samfund sammen og
det er vigtigere nu end nogensinde. For hvad skal ellers binde det sammen?” (Der
er trods alt stadig mange som ikke benytter sig af ”nettet”.
Ny hjemmeside…
Barrit Vrigsted NYT har fået ny hjemmeside, - så hvis du ønsker at læse bladet på
”nettet” kan du gå ind på www.bvnyt.dk

Når du skal sende indlæg er adressen også ny: bvnyt@bvnyt.dk
Barrit Broen…
Det undrer mig meget at der ikke tales mere om broen. Hvor er vores lokale
politikere henne? - Vores borgmester taler meget om den ”enestående og
uspolerede natur i Bjerre Herred. ” Lidt frækt vil jeg sige, at naturen her, ikke er
spor mere enestående end andre steder i landet. Eller er det måske fordi han er
bange for at der tages noget af udviklingen fra Hedensted?
Vatnisser…
Vi må i hvert fald erkende én ting: uanset politisk tilhørsforhold er det småt med
Juelsminde halvøens indflydelse i det nye byråd. Men som vælgere, kan vi kun
takke os selv for, at dem vi har valgt, ikke er i stand til at få indflydelse.
Jeg savner virkelig nogle politikere der vil udtale sig – uden konstant at skulle
følge partiparoler – og rette ind efter flertallet.
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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:
Lene Bojesen
Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1907
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 Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før
mellem kl. 16 og 18.
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Gudstjenesteliste for februar og marts

Barrit

Vrigsted

Søndag den 10. februar, 1. s. i fasten

Ingen

10.30

Søndag den 17. februar, 2. s. i fasten

10.30

Ingen

Søndag den 24. februar, 3. søndag i fasten

10.30

09.00

Søndag den 2. marts, midfaste

10.30

09.00

Søndag den 9. marts, Mariæ bebudelses dag

10.30 P.E.S.

Ingen

Rikke Mai holder fri fra og med den 3. marts til og med søndag den 9.marts.
Embedet varetages i denne periode af Poul Erik Sørensen fra Stouby,
telefonnummer 7589 7051.

Guldkonfirmation søndag den 30. marts i Barrit Kirke
Søndag den 30. marts – 1. søndag efter påske – holder vi guldkonfirmation i Barrit
Kirke klokken 10.30. Fejringen indebærer, at de piger og drenge, der blev
konfirmeret i 1958 i Barrit og Vrigsted kirker, bliver inviteret specielt til
gudstjenesten og efterfølgende er der kaffe i konfirmandstuen.
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Dåbsjubilæum søndag den 2. marts i Barrit Kirke
Igen i år vil kirkerne gerne fejre dåben for de børn der blev døbt for fem år siden.
Derfor indbydes sognenes fem-årige til en gudstjeneste i Barrit Kirke den 2. marts
klokken 10.30, hvor der vil være børnegudstjeneste. Hvert barn vil få en gave. Vi
synes det er vigtigt at børnene oplever at dåben er en gave, som man har glæde af
hele livet og derfor vil vi gerne markere fem-årsdagen for dåben.
Efter gudstjenesten drikker vi saftevand og spiser kage.
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Foredrag før og nu.
I skrivende stund er vi langt inde i januar måned med kulde og sne? Nej
tværtimod, det er mildt som en begyndende forårs dag, med blomstrende erantis
og solsortens sang forleden morgen, men vejret kan hurtigt ændre sig, men et er
sikkert, vi kan se frem til lysere dage, og et foredrag i marts måned. Men lige nu et
tilbage blik til november, hvor Henning Toft Bro fra Nykøbing Mors gæstede
Barrit Hus med ” Humor der helbreder” En aften som blev krydret med musik,
sang og fortælling fra en genkendelig hverdag. Det var en aften der tak fulde huse,
og begge menighedsråd var meget glade for den store tilslutning. Der er et
gammelt ordsprog der siger” Fem var budne, men ti var komne, slå vand i suppen
og vær velkomne.” Tak til Gitte som klarede situationen så flot, det var ikke
nødvendigt at ” slå vand” i kaffen eller skære kringlen i mindre stykker, der var
nok til alle.
Musik gudstjenesten d. 2 december i Barrit Kirke, med ungdomskoret Cantica fra
Vor Frelser Kirke i Horsens ledet af Kevin La Plante, gav alle en rigtig dejlig
oplevelse Der blev sunget danske salmer, men også markante værker som ”A
Ceremony Of Carols ” af Benjamin Brittens for solister , kor og harpe. Også denne
aften havde mange valgt fjernsynet fra, til fordel for en smuk advents
musikgudstjeneste.
Det næste foredrag som Barrit og Vrigsted Menighedsråd
inviterer til er :
Tirsdag den 11 marts kl. 19.30 i BKI-centret Barrit Hus.
Sognepræst i Tarm Martin Herbst vil fortælle om sin tid i
Moon- bevægelsen.
I næste nummer af BVNYT vil der være et mere uddybende indlæg om
foredraget, men sæt allerede nu kryds ved den 11 marts.
Alle er velkommen.
Barrit og Vrigsted Menighedsråd.
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HVAD HAR DE GANG I ???

Barrit Biografforening indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 08 kl. 19.00 i BKI-center.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til dagsorden indsendes senest den 12.2 til
marianne@barrit.dk
Bare rolig: bestyrelsen genopstiller, men vi vil så gerne være et
par stykker mere omkring det praktiske arbejde.
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Flere spredte glimt fra et liv som centerleder…………
Nu kan du – kære læser – godt ånde lettet op. Du skal ikke frygte at det er en
føljeton der fortsætter i alle de næste numre af bladet….
Men på den anden side var der endnu lige et par oplevelser der er værd at bringe
frem i lyset.
Jeg har aldrig været bange for at leje ud - eller på anden vis entrere med
mennesker som har en anden nationalitet end den danske. Det har også givet et par
morsomme oplevelser…
Specielt husker jeg et lejemål i Sognegården til vort Nordiske broderfolk fra
Island! Den store Islandske Forening i Horsens skulle holde deres årlige fest. De
skulle selv stå for mad og drikkevarer – så jeg skulle bare lægge lokaler til. Der
var aftalt at det store køkken kunne anvendes fra onsdag som festen skulle være
lørdag.
Da jeg ved et tilfælde fortalte Henry Pedersen (tidligere beboer i Barrit, som rejste
meget på Island i forbindelse med hans job) – om det kommende lejemål, grinede han lidt og sagde: ”Det tør du godt?” - Det kunne jeg jo konstatere at det
turde jeg godt. Selvfølgelig prøvede jeg at fritte Henry lidt ud, men det lykkedes
ikke så godt.
Men jeg måtte sande at anderledes mad skal man såmænd ikke til Langbortistan
for at opleve..
Den første forsmag fik jeg torsdag aften , - da en temmelig stor portion kugler
stammende fra hanfårets ædlere dele blev sat til ”simring” i én af de store gryder.
Jeg var udmærket klar over at testikler spises i mange lande. Men hvad der
derudover var tilsat gryden aner jeg ikke. Og jeg spurgte heller ikke. Det lugtede
helt ubeskriveligt forfærdeligt.
Da jeg fredag morgen startede min kontrolrunde fik jeg et lugtsanseindtryk der
uden sammenligning er den voldsomste jeg har oplevet i hele mit liv…
Faktisk INDEN døren til sognegården blev åbnet anede jeg uråd. Det var som om
det sivede ud mellem de gamle fuger i murværket. Da jeg med bange anelser fik
åbnet døren var det som at få et knytnæveslag i ansigtet….
Selv lugten omkring de primitive toiletter – en søndag - i Roskilde Festivalens
ungdom – var som Chanel no.5 ved siden af dette…….. Flere specialiteter var
under tilberedning: der var åbenbart en ret med tørret fårekød samt en fiskeret som
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var lidt i stil med den svenske lutfisk ( saltet klipfisk der lægges i kalk/ lud og
soda lage i en uges tid.) Dette mix af disse retter smeltede sammen til denne
”duftbuket”. – Nu forstod jeg hvad Henry havde ment…
Lørdag formiddag havde mine lugtorganer vænnet sig til odøren – på samme måde
som man må håbe at dem der kører gylle ud gør. De næste af mine sanser der blev
rystede var synssansen. Det skete da jeg så de mængder af vodka og andet spiritus
der blev båret ind. Efter mit skøn ville der være nok til en hel weekend til et af de
store diskoteker i København…
Det skal bemærkes, at jeg om søndagen, da festen var vel overstået, kunne
konstatere at langt det meste var blevet drukket….
I dagens Danmark tales der en del om påvirkning fra andre folkeslag og religioner.
Kun på et punkt kan jeg være nervøs: hvis islændingene, med deres massive
investeringer i Danmark, begynder at forlange at der så også skal spises islandsk
mad…..
Ligeledes havde vi nogle morsomme oplevelser med en meget stor bryllupsfest.
Jeg skulle stille med serveringspersonale, - og brudeparret og familien skulle
sammen med familie, venner og køkkenpersonale stå for oppyntning, madlavning
m.m.m. Brudeparret var fra Vietnam og derfor var traditionerne lidt anderledes.
Under hele middagen – som bestod af 8 retter samt selvfølgelig ris – kørte et
karookee anlæg for fuld skrue. Der skulle serveres øl i kander – og på intet
tidspunkt måtte der være tomme kander på bordet. Det var en æressag at der
konstant var mad og drikke. Det var en kanon fest – alle gæsterne morede sig
fantastisk – børn som voksne. Vi fik også en oplevelse for livet, - der var en varme
og glæde som vi sjældent oplever på vores breddegrader.
Men måske tror jeg nok at Nancy – én af mine serveringsdamer – specielt husker
aftenen. På et tidspunkt skulle der serveres champagne – det skulle ske på et signal
fra brudens far – som samtidig med at champagnepropperne skulle springe, ville
overrække en ring til bruden. Vi stod alle parate med hver vores flaske – og det
var det eneste tidspunkt, at der den aften var fuldstændigt stille i salen. Men hvad
skete: 30 sekunder før vi fik signalet sprang proppen af Nancys flaske med et
ordentligt brag. Mange blev forskrækkede, - ikke mindst Nancy.

Mikael Jacobsen
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Nyt fra Borgerforeningen
2007 er nu overstået og et nyt spændende år er så småt startet op.
I borgerforeningen har der været arbejdet løbende gennem året med forskellige
opgaver. Blandt andet blev badebroen sat op, og pålidelige kilder siger at den
aldrig har stået bedre. Desværre var moder natur af en anden opfattelse og satte
broen på en prøve, som den desværre ikke bestod. Efter at vi fik broen på land for
at besigtige skaderne, blev konklusionen, at trykket fra vandet har presset det
sidste fag op med anker og stolper, og derved forårsaget en dominoeffekt på de
øvrige fag. Dette betyder, at broen er blevet løftet og til sidst rykket fra hinanden.
Det gør desværre det, at det kræver noget reparation for at den skal være
funktionel igen. Borgerforeningen vil selvfølgelig gøre hvad der er muligt for, at
der næste år vil være mulighed for at bade fra teglværkspladsen. Vi vil også
arbejde på, at forholdene på pladsen bliver bedre. I skrivende stund ligger der
desværre væltede træer foran trappen, og nogle lidt faretruende grene hænger ned
men det er forhåbentligt blevet fjernet når dette læses.
Heldigvis væltede træerne ikke den aften hvor der blev afholdt Sankt Hans fest, da
det jo kunne have forårsaget katastrofale følger. Nu havde vi en super aften med et
forrygende godt vejr og et fremmøde på flere hundrede mennesker. Dejligt at der
er så stor opbakning til dette arrangement. Båltalen som blev holdt af skoleleder
Palle Jakobsen var meget spændende og interessant og vi er meget glade for at
Palle ville dele denne aften med os. Spejderne sørgede for at vi fik mulighed for,
at slukke både sult og tørst og lavede snobrød sammen med børnene, og det er
dejligt at se hvor flot de unge mennesker klarede både udskænkning og få tændt
bålet. Tjørnebo havde lavet en fin heks som vi fik sendt af sted til Bloksbjerg.
Udover dette skal der rettes en stor tak til de frivillige som støttede og hjalp med at
gøre dette arrangement til en rigtig god aften.
Byfesten var et andet projekt i det forgangne år. Sammen med idrætsforeningen og
andre stod borgerforeningen for aktiviteterne lørdag på pladsen. At se Juelsminde
Pigegarde marchere gennem Barrit Langgade med et kortege af biler og traktorer
(som var en del ældre end undertegnede) og herefter de mange morgenfriske
Barritborgere som fulgte optoget helt til dørs med afslutning ved BKI-centeret var
et flot skue. Desværre drillede vejret os et puds men der var stadig pænt besøgt til
både veteranbil/traktor træffet, til de øvrige aktiviteter og til skumlegepladsen som
var en rigtig stor succes for børnene. Tak til Falck i Hornsyld for jeres engagement
med skummet.
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Ved næste års byfest vil Borgerforeningen igen gå aktivt ind i arrangementet og
her vil vi tilstræbe at aktiviteterne og tilbuddene vil ramme så bredt som
muligt, i håb om at se flere af byens borgere til byfest.
Bredbånd i Barrit er et stort ønske for mange. De sidste udmeldinger lyder på, at 4.
kvartal 2008 vil blive tidspunktet hvor Profiber vil starte op med etablere stationen
så de første 700 husstande i Barrit kan blive tilkoblet. Det vil blive den tættest
beboede del af Barrit der vil være første del af projektet hvilket vil sige områderne
omkring Barrit Langgade. Nærmere information følger når vi nærmer os deadline.

En eventuel bro fra Barrit til Bogense er blevet et samtaleemne i byen. Forskellige
holdninger er blevet luftet efter at infrastrukturkommisionen er kommet med
løsningsforslag til at aflaste trafikken i trekantsområdet. Vi har i
Borgerforeningens bestyrelse drøftet dette og mener, at ideen afgjort skal prøves
af og bakker derfor op om tanken. En bro vil højest tænkeligt kunne skabe flere
arbejdspladser i nærområdet da industrien vil finde området mere attraktivt at
etablere sig da de hurtigt kan komme på motorvej. Med en øget aktivitet på
arbejdsområdet vil det ganske givet påvirke vores huspriser i positiv retning. Med
disse muligheder vil opmærksomheden i større grad rette sig mod Barrit med de
muligheder dette fører med sig. Omkring miljøet og naturen forventer vi, at
beslutningstagerne er opmærksom på disse væsentlige faktorer og dermed
minimerer alle tænkelige risici der er ved en sådan etablering. Det bliver i hvert
fald spændende at følge og alene det at Barrit er nævnt i større sammenhænge og
med en positiv indgangsvinkel glæder os meget.
Borgerforeningen har spændende opgaver foran sig men sidder du og brænder
inde med en ide vil vi stadig meget gerne kontaktes og prøve at være behjælpelige med at løse dette.

Venlig hilsen.
Kristian Winther Nielsen;
Tlf.: 2242 6210
Mail: winther_nielsen@bank.dk
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Lokalrådet for Barrit og omegn
inviterer til borgermøde og lokalrådsvalg.
i BKI onsdag d. 20. feb. 2008 kl. 19.00
”Læg en plan”
I hvilken retning skal Barrit udvikle sig de næste 4-8 år.
Hvad er vores styrker og hvilke værdier skal bære udviklingen, kom og deltag i
debatten.
I kaffepausen vil der være valg til 4 pladser i lokalrådet.
Alle bosat i Barrit skoledistrikt kan vælges.
Vel mødt

Lokalrådet

--------------------------------------------------------------------

Bjerre Herreds Havekreds
SMÅ TRÆER
26. feb. kl. 19, Hornsyld Skole, Nørregade 4, aulaen
Aksel Sørensen, Bjerringbro, havearkitekt med over 30 års erfaring viser
lysbilleder af de bedste, små, egentlige træer som Røn og Paradisæbler. Forstå at
placer dem rigtig.
Generalforsamling i pausen. Boller med pålæg, kaffe og entre 50,- kr.
Salg af løg i superkvalitet fra Vejen. Nye hybrider af; calla, canna, liljer, gladiolus,
geoginer.
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Trafiksituationen omkring skolen og børnehaven i Barrit
Hver eneste morgen undres jeg over den adfærd der er på parkeringspladsen ved
skolen/børnehaven. Her hersker der det rene anarki og samtlige trafikregler tilsidesættes
for, at forældre kan aflevere deres børn præcis samtidig med at det ringer ind og helst
skal parkeringen foregå så tæt som muligt på skolen/børnehaven. For at opnå dette tages
alle midler i brug. Dobbeltoptrukne linjer benyttes flittigt som parkeringsplads og med
lidt god vilje kan der sagtens holde 2 bagved hinanden i mellembåsene, for det drejer
sig ”jo kun lige om et par minutter”.
Tænk hvis man i stedet kørte 5 min. før om morgenen. Fandt en reglementeret
parkeringsplads og brugte tid på i ro og mag at følge sit barn af sted til skole/børnehave.
På den måde kunne man passende få sludret af og give barnet en rolig start på dagen, i
stedet for at droppe dem hurtigt af mens der holder 5 biler i kø som ikke kan komme
nogen vegne. At stresse børn nægter jeg at tro er godt for indlæringen.
Jeg vælger at tro på at det kun er en lille udvalgt gruppe af forældre som har denne
adfærd, men tænk hvis de ændrede den og pladsen omkring skolen/børnehaven blev et
roligt og trafiksikkert sted. Så undgår vi forhåbentlig den ulykke som måske sker en dag
hvor et barn løber hurtigt af sted fordi mor eller far skal skynde sig på arbejde og bilen
bagved ikke havde tid til at vente men skulle overhale.
Der er også de forældre som fuldstændig negligerer det forbudsskilt der står ind til
skolen. Regelmæssigt ser jeg forældre som på trods af skiltets placering alligevel lige
kan manøvrere deres bil helt ind til skolen så børnene kan sættes af. Ja så er de gående
og cyklende børn ikke engang i sikkerhed i skolegården.
Jeg ved ikke hvordan man kan løse dette problem andet end at appellere til alles sunde
fornuft og måske på venlig vis gøre opmærksom på problemet overfor de bilister som
ikke følger trafikreglerne på området. Både skolen og børnehaven har gjort opmærksom
på problemet i deres nyhedsbreve så dette indlæg flytter måske ikke noget, men lidt
naiv har man lov til at være og håbe på at det denne gang lykkes, udelukkende for
børnenes skyld.
Nu jeg taler om trafiksituation i Barrit kan jeg derfor ikke undgå også at nævne
trafikken på Barrit Langgade og de små stikveje. Her kan jeg også tage mig til hovedet
og magtesløs se biler komme fræsende af sted med både 60 og 70 km i timen gennem
Barrit Langgade på vej ned mod brugsen og tanken. Borgere som ved hvor smal vejen
er, og hvor mange børn og ældre der færdes i vejsiderne. Ulykkerne er desværre sket
men hvis farten bliver sat ned til det tilladte kunne vi måske forhindre flere af samme
slags.
Jeg håber at dette indlæg kan sætte tankerne lidt i gang så trafiksituationen i Barrit kan
ændres til det bedre.
Kristian Winther Nielsen
Barrit Langgade 154
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Nye muligheder i lokalarkivet
Lokalarkivet har fået udvidet sin hukommelse og sin adgang til informationer, der
vedrører den lokale kulturarv.
Barrit Gadebelysning har sponsoreret os med midler, der har udvidet og lettet
vore muligheder for at yde service væsentligt. Og det vil vi gerne gøre opmærksom på:
Henvendelser til lokalarkivet falder normalt i to hovedgrupper:
• Slægtsforskning, hvor de fleste henvendelser drejer sig om oplysninger om
personer. Vi har kirkebøger, folketællingslister og kopier af Barritskovs
skifteprotokoller, der tilsammen dækker perioden fra ca. 1750 til 1890.
• Ejendomsoplysninger, hvor man vil vide noget om det sted man bor, eller
om vilkårene for tidligere beboeres tilværelse. På dette område, har vi kopier
af Barritskovs fæsteprotokoller suppleret med gamle matrikelkort over Barrit
Sogn og vore egne undersøgelser - bl.a. i forbindelse med byvandringerne.
Men arkivalierne dækker i praksis kun perioden 1750 - 1856
sammenhængende.
Vi har fået midler til at købe en CD-ROM med kopi af udskiftningskortet over
Vrigsted fra ca. 1780. Et udskiftningskort angiver både jordens placering,
matrikelnummeret og ejerens navn på tidspunktet.
Desuden har vi fået mulighed for at købe en kopi af ”realregisteret” for Barrit og
Vrigsted sogne fra 1856 til 1956. Det er 100 års optegnelser af tinglæste
økonomiske transaktioner omkring fast ejendom, hvor man kan sammenkoble
oplysninger om stederne med de ejere, der har været registreret i forbindelse med
matriklerne.
Endelig har vi fået midler til at oprette internet-forbindelse til arkivet. Det har
længe været et uoverkommeligt ønske – uoverkommeligt af økonomiske årsager.
Der ligger flere og flere oplysninger på Internettet, der er interessante i
kulturarvsmæssig sammenhæng – f.eks. kirkebøger og folketællinger fra starten
omkring henholdsvis 1700 og 1800 til 1920, men også billeder og private
optegnelser og værker om de mest utrolige person- og kulturhistoriske emner. En
undersøgelse, hvor arkivet er indblandet, ankommer ofte via Internettet og kræver
ofte information både fra arkivalier i arkivet og arkivalier andre steder, som er
gjort tilgængelige på Internettet. På den måde er det en væsentlig hjælp at kunne
gå på Internettet fra arkivet.
Vi har altså fået mulighed for at kunne formidle sammenhængende sted- og
persondata i et omfang, som vi ikke tidligere har kunnet, og vi har fået mulighed
for at kunne sammenkæde arkivets informationer med informationer fra andre
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kilder via Internettet. De nye muligheder er vi Barrit Gadebelysning meget
taknemmelige for, og nu er det så op til interesserede borgere og brugere at
udnytte mulighederne.
På grund af det lille antal aktive i lokalarkivet fastholder vi åbningstiden: Den
sidste torsdag i måneden kl. 19 – 21; men vi er meget beredvillige til at stille op
med personlig betjening på andre tidspunkter. Man kan henvende sig til Karsten
Bjerreskov på telefon nr. 75 69 11 75.
Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv

Også dette nydelige stuehus med 3 skorstene og møddingsplads på
gårdspladsen, savner en nærmere stedfæstelse. Hvilken gård er der
tale om? Da billedet indgår i den bunke, som vi har fået fra New
Zealand, regner vi med, at det også er fra ca. 1930. Besked til
lokalarkivet.
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EFTERLYSNING
I lokalarkivet mangler vi en person, der er interesseret i at arbejde med billeder.
Behovet går både på at
• Tage billeder til arkivet
• Indscanne og foretage skånsom behandling af billederne med et
billedredigeringsprogram
• Registrere oplysninger om billedindhold
• Omregistrering af arkivets samling af billeder
• Kontakt til mennesker, der kan tænkes at have yderligere oplysninger om
sted, personer eller emne i forhold til billedet.
Som du kan se er der mulighed for at arbejde alsidigt med billedinteressen, og der
er mulighed for at indgå i det hyggelig fællesskab om lokalarkivet. Arbejdet med
billederne foregår i et samarbejde, hvor der mangler én, der efterhånden vil være
tovholder på området. Samarbejdet og hyggen om at se på og ”berige” billederne
skulle gerne fortsætte.

Er der nogen der kan stedfæste dette hus. Vi tror, det ligger i Barrit Sogn.
Det er sendt til New Zealand med påskriften ”Dette er mit hus”. Den
engelske oversættelse er tilføjet senere. Billedet er sandsynligvis fra ca.
1930.

Hvis du har interesse i at være med i lokalarkivet, kan du henvende dig til Karsten
Bjerreskov tlf. 75 69 11 75 eller møde op til en af vore arkivaftener: Den sidste
torsdag i måneden kl. 19-21.
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Kontaktpersoner / Foreningsliste
Barrit Biografforening
Barrit, Det Rullende Bibliotek
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur & Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Legestue
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
BKI Centret
Blæsbjerg Vindmøllelaug
Fredagsklubben
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Vandværk
Juelsminde Handicapidræt
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

-

Februar 2008

Marianne Bundgaard
Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau

75 69 17 67
20 22 25 10
75 69 15 38
75 69 12 92
75 69 14 44

Peter Overgaard
Henrik Sørensen
Sonja Friis
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Peter Andersen
Ida Harttung
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Kristian Winther Nielsen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Ingeborg Jørgensen
Lars Kr. Nielsen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Gitte Iversen
Jens Bak Andersen
Gitte Hansen
Udlejning
Mogens Houegesen
Claus Thorborg Madsen
Kaj Tonsberg
Henrik Herum
Edith Pedersen
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Camilla Collatz-Hansen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Holger Frederiksen

75 69 17 12
75 68 72 16
75 89 78 86
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 13 56
75 69 14 56
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 42 62 10
75 69 11 75
20 25 95 66
75 69 15 73
75 69 11 82
75 69 15 90
75 69 11 67
75 69 15 66
75 89 72 72
75 69 18 60
23 43 87 50
75 89 73 91
75 89 71 71
75 68 50 74
75 69 54 87
75 69 10 33
20 68 16 61
75 69 12 91
75 69 01 25
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 89 74 86
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Aktivitetskalender
Februar
18.
19.
20.
28.
28.

Deadline
Generalforsamling
Borgermøde
Åben fra kl. 19.00-21.00
Generalforsamling kl. 19.30. i BKI

BV-nyt
Barrit Biografforening
Lokalrådet
Lokalarkivet
Over Barrit Vandværk

Marts
2.
7.
11.
27.

Dåbsjubilæum
Fredagsklub
Foredrag
Åben fra kl. 19.00-21.00

Barrit Kirke
Fredagsklubben
Menighedsrådet
Lokalarkivet
April

4.
24.

Fredagsklub
Åben fra kl. 19.00-21.00

Fredagsklubben
Lokalarkivet
Maj

9.
29.

Fredagsklub
Åben fra kl. 19.00-21.00

Fredagsklubben
Lokalarkivet
Juni

6.
26.

Fredagsklub
Åben fra kl. 19.00-21.00

Fredagsklubben
Lokalarkivet
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