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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen
Kirkeskoven…
Der er tag på hytten i Kirkeskoven, så man kan sidde i læ for regn og slud. Der
er masser af vand i åen, - det er i det hele taget en pragtfuld plet der er skabt i
Barrit. - Endnu mangler der en form for stiforløb, så man havde en mulighed
for at løbe/ gå en “runde”. Men det skal nok komme.
Lidt malurt skal der dog i bægeret…
Der er dog én ting som jeg kunne ønske anderledes…
Jeg har intet imod græssende kreaturer - snarere tværtimod. Men jeg synes det
er fantastisk ærgerligt, at åen skal hegnes ind med elektrisk hegn på begge
sider. Det er desværre nødvendigt for at brinkerne ikke ødelægges.
Men det vil spolere meget for de mange børn der via skole og børnehave vil
komme der - for det rislende vandløb vil være det der tiltrækker
opmærksomheden. For kan man frit udfolde sig når man er bange for den
elektriske tråd?
Så hvor ville det være dejligt hvis man i samarbejde med forpagteren kunne
finde en anden ordning?!
Mere malurt…
Så lang tid tilbage, at det vist ikke fandtes i ret mange landsbyer, har der
eksisteret et foreningssamarbejde i Barrit og omegn. I perioder har der ikke
været så meget på tapetet til Formandsmøderne - til andre tider er der virkelig
blevet samarbejdet og bakket op om diverse tiltag. Desværre er vi nu i en
periode hvor det skranter noget. Lad os virkelig håbe på at tingene igen
kommer på skinner. Der er nok at tage fat på.
Nu er det heldigvis ikke skidt det hele…
Heldigvis er der meget der fungerer godt. Børnene passes betryggende i
børnehaven og undervises på skolen. Idrætsforeningen og spejderne aktiverer
mange af vores unge mennesker, - og i Barrit Kultur- og Idrætscenter dyrkes et
væld af aktiviteter. Alle skal bare huske på: “ at det kun er lommeuld der
kommer af sig selv”. Alt andet kræver en indsats - også af dig…
Til slut…
Hermed ønsker redaktionen læsere og vores trofaste annoncører og
samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt nytår.
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Førstehjælp til alle trænere i Barrit GIF
De fleste trænere i Barrit GIF har taget DGI-instruktøren kommer ind på
mod tilbuddet om at deltage i et 6

følgende områder:

timers førstehjælpskursus i Barrit

• idrætsskader

Kultur- og Idrætscenter lørdag den 29.

• hjerte-/lungeredning

november eller søndag den 25. januar.

• livreddende førstehjælp

Vi, i bestyrelsen, blev opmærksomme

• præsentation af hjertestarter

på, at vores trænere hjælper på mange
forskellige måder ved skader. Vi

Kurset varer fra kl. 10 til kl. 16. Vi

kontaktede DGI, og har nu aftalt, i

håber selvfølgelig også, vores trænere

samarbejde med DGI og en af deres

får nogle hyggelige timer ud af kurset,

førstehjælps-instruktørere, at afholde

da vi jo ikke normalt er sammen på

kursus i Barrit for vores trænere. Vi

tværs af idrætsgrenene.

ser det som meget vigtigt, at man ved
skader får den rigtige behandling med

Barrit GIF/Tove Nielsen

det samme.
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Møde med borgmesteren
Borgmester Jørn Juhl Nielsen ønskede et møde med lokalrådet og foreningerne
i byen, mødet afholdt vi i bålhytten i Kirkeskoven. Vi har fået sendt
nedenstående referat fra mødet.

Referat fra borgmesterens møde med Barrit lokalråd den 13. november
2008.

Deltagere:
Lokalrådet med gæster, Borgmester Jørn Juhl Nielsen og Susanne Ernst.
Lokalrådet viste deres nyligt afsluttede Kirkeskovsprojekt frem og mødet blev
afholdt i den tilknyttede bålhytte/shelter.
Følgende emner blev drøftet:
Udviklingsplanen:
Lokalrådet satser på at BKI, foreningerne og institutionerne skal gøres
levedygtige gennem udvikling og samarbejde.
Planen skal være med til at generere kraft i lokalsamfundet, så det bliver
levedygtigt.

Bosætning:
Ældre beboere har svært ved at blive boende i Barrit, de flytter tit til
Juelsminde eller Hornsyld. Der er en brugs i byen, men da byen er meget
langstrakt kan det være svært for dårligt gående at komme til butikken – især
de borgere som bor på Smedetoften.
Området er præget af førstegangskøbere, priserne er sådan at man har råd til at
købe. Der er også en del som har valgt at bo i Barrit fordi de kan bo på landet.
Man vil i forbindelse med udviklingsplanen diskutere om man vil være en
attraktiv by for naturelskere, eller en billig by at bo i.
Borgmesteren understreger at det er vigtige overvejelser, man skal også
overveje, hvor stor man ønsker byen skal blive, og hvor hurtigt den skal
udbygges.
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Offentlig transport:
Lokalrådet fortæller at man kan komme forholdsvis nemt til både Horsens og
Vejle med offentlig transport, og understreger at man lægger vægt på at det
bliver bevaret.
Der fremkom en ide, om at man kunne udnytte bussernes mellemtimer (der
hvor der ikke er passagerer) til at køre fx ekskursioner for skoler og
institutioner.
BKI:
Det går godt med centret. Økonomisk kan man holde ”skindet på næsen” til
den daglige drift, det kniber mere med at kunne afsætte midler til større
renoveringer. Man har ikke faciliteter som kan godkendes til idrætsstævner
mm., hallen er for lille. Der er god udlejning i hverdagene, men pga. størrelsen
er der ikke gang i hallen i weekenden.
Borgmesteren orienterede om, den analyse, som er lavet af kommunens haller,
og kunne fortælle at man har et bygningsmæssigt efterslæb på omkring 50 mio.
kr. – herudover ligger det som det vil koste for ”transformation” af hallerne til
borgerens ændrede behov.
Virksomheder:
Lokalrådet understregede at man har gode virksomheder i Barrit, som også er
interesseret i udviklingen, og arbejdet med udviklingsplanen.
Broplaner:
Der er ingen afklaring af om man stadig holder fast i en broforbindelse fra Fyn
til Barrit.
Borgmesteren spurgte lokalrådet om man ville være med til at lave et møde
omkring de planer/forslag som er kendte. Man skulle i givet fald invitere
aktører – politikere - brugere mf. for at få alle vinkler på projektets muligheder
og forhindringer. Lokalrådet stillede sig positive overfor at deltage i et sådant
arrangement – borgmesteren vil arbejde videre med forslaget.
Kulturen i den nye administrative struktur:
Lokalrådet spurgte om man med den nye Borger- og erhvervsafdeling har
glemt kulturen? Borgmesteren svarede, at de gennemførte besparelser vil have
betydning for servicen på alle områder, men at man bestemt ikke har besluttet
at glemme kulturen i kommunen.
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Vrigsted Kirkes klokke med inskriptionen
"Gid alene æren" omstøbt 1802 og igen i 1889
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 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

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Bodil Østergaard-Hansen
Skulsballevej 13, 7140 Stouby
Tlf.: 7569 1147
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Frode Smidstrup
Torve 4, Juelsminde
Tlf.: 7569 4401

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før
mellem kl. 16 og 18.
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Gudstjenesteliste december, januar og februar
Søndag den 21. december
4. søndag i advent
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – konfirmanderne
laver gudstjenesten i Barrit

Onsdag den 24. december
Juleaften
Vrigsted kl. 14.30
Barrit kl. 13.00 og 16.00

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

Søndag den 28. december
Julesøndag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Onsdag den 31. december
Nytårsaften
Vrigsted: 15.30
Barrit: 14.00

Søndag den 4. januar
Helligtrekongers søndag
Vrigsted: 10.30
Barrit: Ingen

Søndag den 11. januar
1. søndag e. helligtrekonger
Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe
Barrit kl. 9.00

Søndag den 18. januar
2. søndag e. helligtrekonger
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 25. januar
3. søndag e. helligtrekonger
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 1. februar
4. søndag e. helligtrekonger
Fælles gudstjeneste i Vrigsted
klokken 19.30.

Søndag den 8. februar
Septuagesima
Vrigsted: ingen
Barrit: 9.00 – Fin Rasmussen Petersen

Søndag den 15. februar
Seksagesima
Vrigsted: Ingen
Barrit: Ingen

Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 7. februar til og med søndag den 15.
februar. Embedet varetages i denne periode af Fin Rasmussen Petersen,
telefonnummer 7589 5397
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Gudstjeneste med konfirmanderne og kirkefrokost
Søndag den 21. december kl. 10.30 i Barrit Kirke

3. søndag i advent er det konfirmanderne der laver gudstjenesten i Barrit Kirke.
Efter gudstjenesten arrangeres der jule-kirkefrokost i BKI af konfirmandforældrene. Alle er meget velkomne.
Tilmelding til frokosten til Rikke Mai, 7569 1029 eller rm@km.dk.

Nytårsaften
Gudstjenester den 31. december, Barrit kl. 14.00, Vrigsted kl. 15.30
I år holder vi nytårsgudstjeneste om eftermiddagen onsdag den 31.
december i stedet for den 1. januar. Efter gudstjenesten vil vi ønske
hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

Gud og spaghetti
Den 21. januar klokken 17.00 i Barrit Kirke
Alle børn fra Barrit og Vrigsted og deres familier inviteres til
børnegudstjeneste i Vrigsted Kirke onsdag den 21. januar kl. 17. Efter
gudstjenesten spiser vi pasta med kødsovs i BKI. Vi er færdige senest kl.
19.00. Tilmelding til Rikke Mai 7569 1029 eller rm@km.dk.
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Kyndelmisse
Aftengudstjeneste i Vrigsted Kirke den 1. februar kl. 19.30
Fællesgudstjeneste for Barrit og Vrigsted kirker

Kyndelmisse, også kaldet Kjørmes Knud, betyder lys-gudstjeneste, og det er
den sidste højtid der er bestemt af julen. Den falder nemlig 40 dage efter Jesu
fødsel – den 2. februar. Det er den dag hvor Jomfru Maria sammen med Josef i
taknemmelighed over for Gud bringer Jesus til templet. Her møder de den
gamle Simon, der siger: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit
ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring
for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.

Jesus er ikke et hvilket som helst barn, men Gud selv født i fattigdom og
ringhed. Kyndelmisse er altså en taknemlighedens dag. Maria takker for Guds
gave, Jesus. Vi takker Gud for børnene og for vores eget liv, og over alt dette
lyser lysene som en påmindelse om at Gud er med os.
Ifølge gamle overleveringer er halvdelen af vinteren gået den 2. februar og det
er stadig mørkt udenfor. Derfor har vi brug for lys for at holde ud indtil foråret
kommer. Derfor holder vi aftengudstjeneste med masser af lys søndag den 1.
februar klokken 19.30 i Vrigsted Kirke.

Fastelavn
Søndag den 22. februar er det fastelavn, og lige som sidste år vil vi holde en
børnegudstjeneste inden fastelavnsfesten i BKI. Nærmere information følger.
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En stor tak til de handlende og virksomheder i Barrit og omegn for de mange
gaver til vores bankospil !

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

Der indbydes til JULETRÆSFEST
med kaffe og underholdning .
Fredag den 12. december, kl. 14.00
i Barrithus

Pensionistforeningen
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Juletræsfest i BKI i Barrit
Så er der igen JULETRÆSFEST i hallen i Barrit, denne
gang er det Fredagsklubben der står som arrangører. Vi
håber alle at I vil bakke op om denne tradition og møde op:

Søndag den 14. december 2008 kl. 14.00 til 16.00

Dagen vil byde på besøg af Julemanden, som vil dele slikposer ud. Nissemor
og alle hendes unger vil synge og danse sammen med børn og voksne om det
største juletræ i Barrit.
Når I har betalt for indgangen får i gratis en kop kaffe/te og tre æbleskiver. Til
alle børn er der dejligt koldt saftevand. Der kan købes øl og sodavand.
Tilmelding til dittemor@worldonline.dk , eller tlf.: 75691860

Vi glæder os til at se jer
De voksne i FREDAGSKLUBBEN

12

Landsbymøde i BKI
Mandag d. 12. januar 2009
kl. 18.00 – 21.30

?
• Hvordan skal vi udvikle vores skole, børnehave og BKI-center
• Hvordan skal børnene få et endnu bedre sted at vokse op
• Hvordan skal foreningerne give de bedste tilbud
• Hvordan får vi et endnu bedre sted at bo
Vi har brug for mindst 100 stemmer, unge som gamle og alle dem midt i
mellem, så sæt nu kryds i kalenderen og mød op.
Hedensted Kommune er vært med et let traktement.
PluskontoretArkitekter styrer os gennem aftenens program
Arrangør: Lokalrådet, ledelse og bestyrelser i Barrit Skole, Børnehaven
Tjørnebo, BKI-center og BGI samt Hedensted Kommune.
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Aktivitetskalender

12.
14.
21.

December
Juletræsfest i Barrithus
Pensionistforeningen
Juletræsfest
BKI
Kirkefrokost
BKI
Januar

9.
12.
21.

Fredagsklubben
Landsbymøde
Gud og spaghetti

Fredagsklubben
Lokalrådet
Barrit Kirke
Februar

6.
22.

Fredagsklubben
Fastelavnsgudstjeneste

Fredagsklubben
Barrit Kirke
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Kontaktpersoner / Foreningsliste
Barrit Biografforening
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur & Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Rollespil
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 Vandværk
Juelsminde Handicapidræt
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

-
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Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Henrik Sørensen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Pia Littau
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
Jeannette Kristiansen
Jens Bak Andersen
Gitte Hansen
Claus Thorborg Madsen
Kaj Tonsberg
Henrik Herum
Jenny Kjærgaard
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Camilla Collatz-Hansen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Holger Frederiksen
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