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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen     
En meget lang historie…. 
Side 3 er blevet på adskillige sider denne gang - mange ting i forbindelse med 
Landsbymødet krævede en kommentar….  
 

Hvor var det bare dejligt….  
Landsbymødet den 12. januar sprængte alle rammer. Inden mødet havde ingen 
regnet med over 50 deltagere. Men hvad skete? 135 personer mødte op, for at 
være med til sætte Deres fingeraftryk på, hvor vi skal bevæge os hen. Heldigvis 
var der mange af Tordenskjolds soldater - men endnu bedre var det, at der var 
mange nye ansigter.  
Derfor er det lidt svært at få hænderne ned, - fordi den massive opbakning 
betyder ENORMT meget på mange fronter: Jo flere mennesker - jo større 
lydhørhed fra politikerne + et kæmpe rygklap til dem der tager de lange seje 
træk i det daglige foreningsarbejde + at mange genererer flere ideer end få.  
 

Salt i såret…  
Den vrisne redaktør må desværre gnide lidt salt i såret. - For skal vi virkelig 
have gennemslagskraft i Barrit, mangler vi i høj grad erhvervslivet. Et par 
lokale firmaer i Barrit har altid været i front på mange områder. Det er vist ikke 
nødvendigt her at nævne navne. Men hvor er Årstiderne, Haco og Stenhøj? Vi 
har åbenbart ikke fået forklaret de 3 store virksomheder hvor vigtige de er for 
os? 
Der er stor forståelse for at de ikke sender repræsentanter til samtlige møder, - 
men kunne man alligevel ikke komme i en bedre dialog? - Jeg er udmærket 
klar over, at der ikke sælges flere lifte fra Stenhøj fordi virksomheden 
forankrer sig bedre i lokalsamfundet. - Så jeg håber at der er én af de lokale 
ildsjæle, der vil prøve at bringe de store virksomheder og Barrit nærmere 
hinanden. 
 

Horsens Bladr Blad…  
Vores lokale dagblad har sjældent været kendt for den skarpe journalistik på 
lokalsiderne… Der er venlige omtaler af snart sagt samtlige arrangementer - 
lige fra Generalforsamlingen i hønseavlerforeningen til alle juletræsfesterne. 
Artiklen fra landsbymødet var lidt skuffende p.g.a. overskriften:” Barrit ønsker 
sig en hel hal.” Var det virkelig essensen af mødet? Prøv at forestille dig en 
beboer i Stenderup der ser denne overskrift! Vedkommende vil straks tænke: 
Er det da det eneste det går ud på i Barrit! - Og sagde de ikke selv ja til 
løsningen for 13 år siden? - For det gjorde vi, - samtidig med at vi klappede i 
vores hænder og var meget glade.    
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Det er ikke størrelsen der gør det… 
Hal størrelsen har sine begrænsninger, - men når det er sagt, ved alle med lidt 
indsigt i foreningsliv og idræt, at Barrit ikke bliver REDDET ved at hallen 
bliver større. Fremtiden ligger ikke i bestemte størrelser eller baner, men i 
fleksibilitet og evne/ mulighed til hurtig omstilling til nye tiltag.    
 
Røv og nøgler…   
Redaktøren undskylder sprogbrugen. - Men det er med en pæn omskrivning det 
jeg oftest hører fra de unge mennesker i byen - når talen falder på “hvordan det 
er at være ung i vores lokalområde”.  
Men det er fuldstændigt urealistisk at tro der kan laves ungdomsklublignende 
aktiviteter i Barrit. Dette konstaterer jeg ikke, fordi vi tidligere - med ringe 
succes- har prøvet; men der er flere faktorer som ikke kan ændres: antallet af 
potentielle brugere. Der er simpelthen ikke så mange unge mennesker i Barrit 
at der kan skabes et ordentligt miljø. Mange voksne har en totalt urealistisk 
drøm om at de unge mennesker skal blive “hjemme”, og så mødes om aftenen, 
med de samme unge mennesker, de har kendt gennem hele deres liv fra 
børnehave og skole. I bedste fald, på en god aften, kan der sidde 25! Hvor 
meget udfordring er der i det?  
En anden faktor der gør sig gældende er de unges mobilitet - såvel psykisk som 
fysisk. I “gamle” dage for 15 år siden var Juelsminde langt væk for en elev i 
7.kl.  - I 2009 går de 14 årige ikke engang i skole i Barrit. For 15 år siden var 
det uhørt at man kunne spille fodbold i Hornsyld eller håndbold i Stouby 
INDEN man var konfirmeret. I dag er de unges horisont heldigvis langt større. 
Nej det ville være langt bedre for de unge mennesker, at man kæmpede for 
ordentlige busforbindelser til f.eks. Juelsminde/Hornsyld, så klubtilbuddene de 
steder hvor der er overbygningsskoler kunne udnyttes fuldt ud.      
 
Velkomst til nye…    
Som tilflytter ved jeg alt om hvordan det er at komme til Barrit… Nu er det 
godt nok mange år siden - og heldigvis så overlevede vi den første lidt svære 
tid. - Jeg har aldrig troet at Barrit var bedre end nogen andre steder af samme 
slags - men alligevel må jeg indrømme at vi blev meget glade for at bo netop 
her. Men det skal velkomsten ikke have skyld for… 
I alle sammenhænge gælder det om at føle sig tryg - så man tør byde ind med 
ideer - eller bare møde op til en fællesspisning. Men for at føle sig tryg skal 
man føle at der er nogen som støtter op. - Denne manglende velkomst er der 
blevet snakket om i masser af år. Sidst har Borgerforeningen taget denne 
opgave til sig - og arbejdet på det i flere år. Så måske er der noget på 
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trapperne? Barrit Vrigsted NYT vil ikke kun udlevere det sidste nummer af 
bladet i en evt. velkomstpakke - men vil sørge for at alle nye får de sidste 8 
blade, - samtidig med at redaktionens medlemmer står til rådighed for alle 
spørgsmål som kunne trænge sig på når man er tilflytter.  
 

Skrønen om de mange foreninger….  
På mødet blev nævnt at Barrit har mange - og måske for mange  - foreninger. 
-  Hvis man tager udgangspunkt i den “såkaldte” foreningsliste bag i dette blad, 
ser det godt nok ud som om at der er mange foreninger. Men hvis man nu går 
listen igennem, vil man opdage at sådan forholder det sig faktisk ikke i 
virkeligheden.  
Vandværkerne har deres egen historie og et produkt der skal kunne leveres til 
kunderne hver dag - som betaler den takst pr. m3 som er bestemt fra højere 
side. Menighedsrådene, skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i børnehaven 
er lovbestemte og kan ikke omplaceres.  
De politiske vælgerforeninger kan man vel ikke forestille sig samarbejde om en 
kassererpost? ( Det ville da i hvert fald bringe Barrit på forsiden af de 
landsdækkende aviser…)  -Eller skulle de måske gå ind i et samarbejde med 
Brugsen som vel stadig  har en reminiscens fra andelstanken og  solidarisk  
samarbejde ? 
 

Særpræg… 
I forhold til foreninger, skal man ikke glemme, at vi søger sammen med dem vi 
har en fællesnævner med. - På trods af, at både medlemmer af Jagtforeningen  
og Folkedanserne klæder sig ud når de udøver deres interesse, -  er det ikke 
sikkert at samarbejde er sagen? Det er heller ikke givet at Jægerne er vilde med 
samarbejde med Spejderne selvom begge parters “uniformer” er grønne. 
Idrætsforeningens “uniformer” er også grønne - men dermed ikke sagt at 
samarbejde med spejderne er sagen?! 
Vi skal efter min mening hæge om de forskellige “specialforeninger” og ikke  
blande det hele sammen. Særpræg og forskellighed skal netop være tilbuddet 
for at ramme målgruppen. Uanset hvordan man strikker tingene sammen er der 
meget arbejde - også meget surt arbejde - der skal gøres i de enkelte foreninger, 
- men det er den “pris” der må betales for forskelligheden.   
 

Skole og børnehave.   
På disse områder tales der også meget om samarbejde. Selvfølgelig skal der 
samarbejdes - hvad der  også er blevet i masser af år….  
- Men i forhold til udbygning af samarbejdet er jeg en kende skeptisk. Det er to 
vidt forskellige produkter der leveres, og kulturen er vidt forskellig fra
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lærerværelset til personalerummet i børnehaven. Skoler og institutioner har i en 
lang årrække (fra flere år før kommune-sammenlægningen) brugt utroligt store 
resurser på møder/kurser af både den ene og den anden art. Og her vover jeg 
den påstand, at den tid går fra børnene, på den ene eller anden måde. Dyrk i 
stedet at være rigtig dygtige til at levere hver sin kerneydelse.  
 
Borgerforening - lokalråd. 
På dette ene område kunne man nemt forestille sig en “sammenlægning”. Fra 
starten af Lokalrådets oprettelse, var der tale om hvorvidt man overlappede 
hinandens områder. Her var der mulighed for at indgå et samarbejde.  
Det har også i flere omgange været nævnt om Formandsmødet var nødvendigt, 
- men her har der været stor enighed om, at det var vigtigt at man kunne mødes 
4 gange om året, for at udveksle information på tværs af foreninger, 
institutioner og bestyrelser.    
  
Hjælperbank… 
Ideen om en “hjælperbank” er rigtig god. I disse finanskrisetider er en sådan 
bank god at “investere” i. Jeg har aldrig været i tvivl om at der er masser af 
mennesker der gerne vil investere deres arbejdskraft til diverse arrangementer. 
Sidst har vi set Kirkeskovsprojektet, hvor der slet ikke blev brug for alle dem 
der egentlig gerne ville give en hånd med. Vi mangler bare en administrator af 
“banken” der kan modtage meldingerne fra dem der byder ind med hver deres 
resurser - som også kan få hjælpen formidlet til dem der har behovene.   
 
Måske kunne denne ordning kombineres med én eller anden form for 
sekretærhjælp for de foreninger der har behov for hjælp til dette eller hint?    
 
Da hele egnens omdrejningspunkt er BKI, kunne man måske forestille sig at 
centerlederen fik købt nogle timer fra, så det blev muligt at være “den 
hjælpende hånd” overfor byens foreninger i stedet for at gøre rent i et 
omklædningsrum?! - Det er i hvert fald vigtigt man finder en person der på alle 
områder har en finger på pulsen - og det har centerlederen. 
 
Udstødningsrøg og motorlarm…    
På mødet blev der luftet en ide om en motocross bane i Barrit… Nu ved jeg 
godt at mange mennesker begynder at stejle. Det betyder jo støj… 
Men her er virkelig en ide som kunne bringe de unge mennesker sammen - 
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ikke kun med hinanden, men også med de voksne som vil være nødvendige i 
en sådan aktivitet. - Det er endda en aktivitet der ikke tilbydes andre steder i 
Bjerre Herred. Så her er der en mulighed for at trække børn og unge til Barrit i 
stedet for at “trafikken” ensidigt går fra Barrit til eks. Juelsminde. ( Se f.eks. på 
Karateklubben: en masse unge mennesker kommer troligt til træning i BKI 
fordi de netop her kan dyrke deres interesse)   
 
I Barrit er man begunstiget i at have masser af m2 omkring BKI. Fodbold 
spilles ikke i nær samme grad som førhen, - så hvorfor ikke udlægge 
fodboldbanen ud mod Kirkebro til en motocross bane? . Måske kunne man 
endda leje/købe det areal der ligger ned mod Vejlevej? - Når banen ikke bliver 
brugt til “ræs” kunne den fungere som et godt sted at lege på for eks. 
Skolefritidsordningen.  
Men man har det indtryk at Hedensted kommune hellere vil give tilladelse til 
petanque eller volleyball, fordi det ikke kræver så mange godkendelser - og 
derfor er nemmere at have med at gøre.  
 
Men her er en sag der er værd at kæmpe for.  En aktivitet der kan tiltrække alle 
aldersgrupper - som kan give de unge en masse udfordringer og en aktivitet der 
inddrager de voksne. Helt klart er det den slags man skal gå efter, frem for at 
fokusere på hvor langt et lokale er… Og så bruge det som en “undskyldning” 
for at tingene går lidt trægt.    
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Nyt fra Barrit Kultur – og Idrætscenter  
               

Jeg synes tiden er kommet til at informere lidt om, hvad der sker i centret. Jeg 
har nu været centerleder i et ½ år og har dermed opnået en rimelig føling med, 
hvad der rører sig. Jeg synes derfor det er tid til at dele noget af det med alle 
borgerne i Barrit og omegn. 
 
Juli måned 2008 startede med indbrud og hærværk i mange af lokalerne 
omkring Sognegården og efterfølgende to oversvømmelser i kælderlokalerne 
hvor karate og Fredagsklubben holder til. Selvfølgelig meget ærgerligt, men 
det gjorde også at jeg blev kastet ind i jobbet, hvilket kan være en fordel. 
 
Jeg har i det halve år der er gået stået med flere problemstillinger, som jeg  
vil kommentere: 
Varmen i Sognegården (eller mangel på samme!) Flere kan garanteret nikke 
genkendende til problemet!  
Anlægget fungerer ikke optimalt i vinterhalvåret. Jeg gør, hvad jeg kan, bl.a.  
ved at skrue helt op for varmen om morgenen inden en udlejning, og hvis der 
er ekstra behov kan der tilsluttes en varmeblæser på scenen. Jeg håber, på en  
god fremtidig løsning, så alle ser det som en god oplevelse at komme i  
Sognegården. Problemet er gammelt og bestyrelsen arbejder med en løsning. 
 
Åbningstider for cafeteriet 
Der er kommet henvendelser om at cafeteriet burde være mere åbent og jeg 
forstår godt dette ønske. 
BKI´s bestyrelse besluttede allerede inden jeg blev ansat, at det ikke længere 
var en pligt at holde cafeteriet åbent, men en mulighed som den ansatte 
centerleder selv skulle vurdere. - Når bestyrelsen ikke ønskede krav om 
fastlagte åbningstider, var det for at frigive timer til andre opgaver, som ikke 
tidligere havde været under centerlederens jobbeskrivelse. (Eks. udskrivning af 
regninger og mere rengøring). 
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Cafeteriet er selvfølgelig åbent ved større arrangementer, og ellers efter aftale.  
 

Jeg har opsat en automat med kolde drikke. - Så alle der ønsker det kan købe 
en kold forfriskning. Den er i øjeblikket på prøve et halvt år. Carlsberg 
vurderer herefter om den fortsat kan blive stående. Men det skal ingen 
hemmelighed være, at mit ønske også er at cafeteriet skal have udvidet både 
sortiment og åbningstid. 
  
Men det er desværre i Barrit - som i alle andre idrætsanlæg af samme størrelse 
- at cafeteriedriften er en meget dårlig forretning, idet der hverken er 
kundegrundlag eller køkkenfaciliteter til det.   
 

Anvendelse af mødelokalet i Barrithus 
På Borgermødet den 12-1 bemærkede jeg at der var ønske om at kunne bruge 
Barrithus til begravelseskaffe m.m. efter at kroen er lukket. Jeg kan oplyse til 
alle, der ikke ved det, at lokalerne allerede bliver brugt til begravelseskaffe, og 
i den kommende måned er der booket 3 barnedåber. 
  
Jeg ser det som en positiv fremgang, at der nogle weekender er behov for 
mødelokalet både fredag, lørdag og søndag. Dog lejes der ikke ud lørdag aften, 
hvis der er udlejning søndag til middag 
BKI er en forretning, men det skal også være en god oplevelse for dem der 
lejer det.  
 

Mødelokalet kan bruges til mange forskellige arrangementer som allerede 
nævnt. Begravelse, barnedåb, konfirmation, kurser, fødselsdage, fælles 
spisning efter gudstjeneste m.m. Så ring endelig og hør om mulighederne. 
 

Det skal dog bemærkes, at hvis der er arrangementer i hallen eller de udendørs 
idrætsanlæg skal både køkken og toiletfaciliteter deles med gæsterne i 
mødelokalet. Det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger - for det er måske 
ikke sagen, at der samtidig med begravelseskaffe er 30 unge mennesker i 
hallen til badminton og 25 seniorfodboldspillere i omklædningsrummene 
nedenunder! 
 

Meget glad for jobbet 
Alt i alt kan jeg fortælle, at jeg er glad for jobbet og hjælpen jeg får fra min 
mand Allan og rengøringsassistent Bom. Jeg møder rigtig mange søde, venlige 
og meget hjælpsomme mennesker. Det er så dejligt, og det skal I have en stor 
tak for.
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Det giver et endnu større fællesskab i vores lille, men gode landsbysamfund. 
Der skal også være plads at kunne læsse af, så alle er også velkomne med 
ris/ros og gode ideer.  
Jeg opfordrer bare til en pæn omgangstone, det giver bedre samarbejde og  
muligheder for ændringer. 
 
Jeg vil gerne endnu engang sige tak til alle de glade og hjælpsomme 
mennesker, jeg har mødt, - som giver god arbejdsglæde.  
 
Fremtidig information    
Jeg vil fortsætte med i Barrit Vrigsted Nyt at fortælle om min hverdag i BKI. 
Både om de pudsige hændelser man løber ind i, når kundegruppen er så stor og 
forskelligartet som den er - samt om mere specifikke oplysninger som f.eks. 
lejepriser, muligheder og nye tiltag. 
 
 
Jeannette Kristiansen 
Centerleder  
Barrit Kultur & Idrætscenter 
 
 
 
 

 

Generalforsamling i Barrit-Vrigsted 

Pensionistforening 
 
 

 Der afholdes Generalforsamling Mandag den 23. marts 09, kl. 13.30 

 I Barrithus. 

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe med brød, og vi slutter af med 

bankospil  - hvor 1 kort er gratis. 

 

Sæt X i kalenderen allerede nu ved mandag den 25.maj, hvor vores 

forsommer udflugt finder sted. 
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Førstehjælp 
 

 
De fleste trænere, instruktører, ledere og 
bestyrelsesmedlemmer fra BGIF har i 
november 2008 og januar 2009 gennem-
gået et førstehjælps kursus på 6 timer. 
Underviser Morten Hove fra DGI 
guidede igennem livreddende førstehjælp 
og førstehjælp ved tilskadekomst. 
Dagen var tilrettelagt med vekslen 
mellem teori og praktiske øvelser. 
Alle fik mulighed for at prøve at give 
hjertemassage og kunstigt åndedræt på 
dukker i forskellige størrelser. En 
voksendukke, en børnedukke og en 
babydukke. Det gav et godt indblik i 
hvor mange kræfter der skal bruges for at 
gøre dette korrekt. 
Der blev lagt forbindinger med is og 
støttebind. Der blev øvet forskellige 

teknikker i at forflytte tilskadekomne, og i af lægge tilskadekomne i aflåst 
sideleje. Så håber vi, at alle der har været på kursus er blevet bedre klædt på til 
at hjælpe ved de skader der desværre kan opstå når man dyrker idræt, men også 
vil kunne agere som førstehjælpere i andre situationer. 
 
Bestyrelsen BGIF 
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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: 
 

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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Gudstjenesteliste februar og marts 
 
 
Søndag den 22. februar  Søndag den 1. marts  
Fastelavn    1. søndag i fasten 
Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe Vrigsted: ingen 
Barrit kl. 13.00 - fastelavnsgudstjeneste Barrit 10.30 
     
   

Søndag den 8. marts  Søndag den 15. marts 
2. søndag i fasten   3. søndag i fasten 
Vrigsted kl. 9.00 Vrigsted: ingen  
Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 
    
 
Søndag den 22. marts  Søndag den 29. marts 
Midfaste    Mariæ bebudelses dag 
Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe  Vrigsted kl. 9.00 
Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 - dåbsjubilæum 
 
 
 
 
Fastelavnsgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 22. februar kl. 13.00 
 

 
 

Tag dit udklædningstøj på og kom og vær med til fastelavnsgudstjeneste for 
børn i Barrit Kirke. 

Efter gudstjenesten følges vi ad til fastelavnsfesten i BKI som begynder kl. 
14.00. 
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Gud og gule ærter i Barrit Kirke/BKI tirsdag den 17. februar kl. 10.30 
 

  
  
 
Vi mødes til en kort gudstjeneste i Barrit Kirke kl. 10.30. Herefter tager vi op i 

BKI og spiser gule ærter. 
Tilmelding til Dora Damgaard på telefonnummer 75 69 14 23. 

Alle er meget velkomne. 
 
 
 

Højtlæsning i konfirmandstuen 
 

 
 

Tre formiddage i februar og marts er der højtlæsning i præstegården. Der vil 
være sang og der vil blive læst forskellige historier. Undervejs vil der være 

kaffe og kage. 
Medbring gerne strikketøj eller andet håndarbejde. 

 
Torsdag den 26. februar klokken 9.00 - 11.00. 
Torsdag den 12. marts klokken 9.00 - 11.00. 
Torsdag den 26. marts klokken 9.00 - 11.00. 

 
Kirkebilen kan rekvireres på telefonnummer 75 89 75 55. 

 
Vi glæder os til nogle hyggelige formiddage 

Alle er meget velkomne
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Foredrag med 
Skuespiller Allan Olsen. 

 

 
 

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 
I BKI-centeret Sognegården. 

 

Livet som aktiv og ædru alkoholiker. 
Skuespiller Allan Olsen har været ædru alkoholiker siden 1993. 

Han fortæller åbent og levende om sit liv som aktiv og ædru alkoholiker. 
Han taler om livskvalitet, om at sætte sig nye mål og hvad der gør hverdagen så 

prisværdig. 
Allan Olsen er en kompetent og sprudlende foredragsholder. Han forstår at 
fænge publikum, ofte så de bliver så stille, at man næppe tror muligt. Allan 

Olsen er samtidig charmerende og humoristisk. Det kan derfor ikke undgås, der 
kommer gang i lattermusklerne. 

 
Aftenen er arrangeret af Barrit og Vrigsted Menighedsråd 

Entre: 30.00 kr. 
Alle er velkomne. 

 
5-års dåbsjubilæum i Barrit Kirke søndag den 29. marts kl. 10.30 

 

 
 

Alle børn der er blevet døbt i Barrit og Vrigsted kirker for 5 år siden inviteres 
til børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. marts, hvor vi vil fejre 

dåben. 
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand. 

Børn der ikke har dåbsjubilæum er selvfølgelig også meget velkomne.



 

Side 16 

Repræsentantskabsmøde 
Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 
 
 

BKIs bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår i 
BKIs mødelokale onsdag den 25/3 kl. 19:00. 

 
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog kun 
medlemmer af repræsentantskabet, som har stemmeret og er valgbare. Hvert 
medlem kan ifølge vore vedtægter udpege 2 stemmeberettigede, der begge skal 
være fyldt 18 år.  

 
Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Behandling af forslag 

a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17/3 kl. 19:00. 
Forslag kan afleveres til formanden enten pr. e-mail 
peter.overgaard@csplc.com eller pr. brev (Barrit Langgade 78). 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen med personlige suppleanter 
8. Valg af suppleanter 
9. Eventuelt 

 
Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 25/3.  

 
Med venlig hilsen 

 
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 

 
 

Peter Overgaard 
Formand 
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Hvorfor er cafeteriet i BKI sjældent åbent? 
 
Jeg kan af og til gribe mig selv i at sige, at det er en livsstil at være centerleder. 
En udtalelse der sikkert også er en vis portion sandhed i, men det er ikke 
ensbetydende med, at centerlederen trives med at sidde i centret den ene aften 
efter den anden for blot at sælge 3 øl og 2 kondivand.  
 
Da Mikael valgte at stoppe som centerleder, talte vi naturligvis med Mikael om 
baggrunden for hans valg samt hvilke muligheder og problemer, han så i 
jobbet. Mikael lagde ikke skjul på, at cafeteriet var meget tidskrævende i 
forhold til indtjeningen, - og med hans vanlige sans for at sikre sig, at han 
bliver forstået, tilføjede han, at han ligefrem var villig til at betale for at slippe 
for cafeteriet!  
 
På den baggrund besluttede bestyrelsen at ændre centerlederens 
ansættelseskontrakt, så drift af cafeteriet fremover er en ret frem for en pligt. 
Det vil sige, at bestyrelsen ikke forlanger, at centerlederen driver cafeteriet 
eller stiller krav om åbningstider. 
 
Jeanette har valgt at gøre brug af hendes ret til at drive cafeteriet, men har ikke 
mulighed for at holde åbent i samme omfang som tidligere. I stedet har Jeanette 
arrangeret en automat, som foreløbig er opstillet i en 6 måneders prøveperiode. 
Jeg er godt klar over, at det ikke er helt det samme, men i respekt for Jeanettes 
ret til et privatliv, synes jeg, at det er et godt initiativ.  
 
Jeg håber, at jeg med dette indlæg har kastet mere lys over vores cafeteria 
situation og håber, at centrets brugere stadig vil mødes i cafeteriet til lidt snak 
& samvær.   
 
Peter Overgaard 
Formand for bestyrelsen i BKI 
 



 

Side 18 

 
”Vi vil have en hel hal!” 

”Riv Sognegården ned og byg en ny!” 

Det var nogle af de udtalelser, der kom frem på borgermødet 
den 12. januar. Vil du have indflydelse på fremtiden for Barrit 
Kultur og Idrætscenter, så sæt kryds i kalenderen  

Onsdag den 25/3 kl. 19.00 

Hvor der afholdes repræsentantskabsmøde i BKI. Mødet foregår 
i BKIs mødelokale. 

Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet. Det er dog 
kun medlemmer af repræsentantskabet, som har stemmeret og er  
valgbare. Hvert medlem kan ifølge vore vedtægter udpege 2 
stemmeberettigede, der begge skal være fyldt 18 år.  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter 

Peter Overgaard 
Formand 

 
 
 

               Generalforsamling i Borgerforeningen 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Barrit og omegns 
Borgerforening  

torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Barrit skole 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Vel mødt! 
På foreningens vegne  
Fungerende formand Bent Clausen 

 



 

Side 19 

 
   
    Barrit GIF til AWARD 2008 
 

Hedensted kommune arrangerede for 2. år i træk AWARD i Hornsyld 
Idrætscenter. AWARD går ud på at hylde og sige tak for alt det frivillige 
arbejde der foregår i Hedensted kommune.  
Vi havde indstillet Palle Friis og Peter Lund Petersen i kategorien ”Du gør en 
forskel” samt Runi Davidsen som ”Årets træner”. Runi var blandt de 3 trænere 
i Hedensted kommune 2008, som blev nomineret til årets træner. Runi blev 
desværre ikke kåret som årets træner, men vi er stolte over at han blev 
nomineret, og kom på scenen foran 700 andre frivillige fra Hedensted 
kommune. Udover nomineringerne var der musiske indslag ved Louise Juhl og 
Johnny Madsen. Vi havde en rigtig god aften, og som formand for Barrit GIF 
var jeg stolt over, at der mødte 6 ud af 8 mulige bestyrelsesmedlemmer op.  
Fra idrætsforeningens side vil vi meget gerne sige tak for det store frivillige 
arbejde, og de mange timer folk bruger i vores forening.  
Vi håber selvfølgelig på et lignende arrangement næste år, da det jo altid er 
rart, når andre (f.eks. kommunen) er opmærksomme på det store stykke arbejde 
der foregår ude i alle foreningerne. 
 
Bestyrelsen, Barrit GIF 
Tove 
 
 
 

ANNONCE 
  

Barrit GIF - Fodbold søger en person til at varetage funktionen med 
vedligehold af banerne og opkridtning på Barrit Stadion i samarbejde med 
fodboldudvalget. 
  

Nødvendig oplæring og hjælp vil være tilstede.   
Der gives et lille vederlag for arbejde. 
  

Hvis dette lyder spændende for dig kontakt: 
  
Palle Friis            eller     Christian Schrøder 
Mikkelbro 2                    Barrit Langgade 28.1 
Tlf. 75 69 17 52              Tlf. 22 29 47 12 
 
 



 

Side 20 

 
 

 

Der blev arbejdet og 
lyttet – ved Borgermødet 
i BKI Centret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I/S Over Barrit Vandværk 

 
Ordinær generalforsamling afholdes i Barrithus (BKI) 

 

tirsdag d. 24. februar kl. 19.30. 
 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage 
før. 

 

Dagsorden iflg. vedtægter. 
 

Bestyrelsen 
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Natteravnene i Juelsminde 
  
  
Natteravnene har base i Juelsminde, og har eksisteret siden efteråret 2004, og 
er i dag oppe på 20-25 medlemmer. 
  
Natteravnene er IKKE noget lokalt vagtværn, men ved at være til stede 
på gaden i hold på 3 personer - i de karakteristiske gule jakker - kan vi som 
rollemodeller påvirke børn og unge til en fornuftig adfærd med mindre 
vold, hærværk, misbrug, spritkørsel m.v. Vi blander os ALDRIG fysisk i 
uroligheder. Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på 
de unges initiativ - og rådgiver kun indenfor rammerne af "sund fornuft".  
Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge hjem - via de unges familier 
og venner, men følger ikke nogen hjem.  
  
Natteravnene i Juelsminde færdes altid udenfor ved Sognefesterne i Rårup - 
Halbal i Dagnæs - Havnefesterne i Juelsminde og Snaptun, ved Lars Lilholt i 
Hornsyld og Open Air i Horsens. Vi er ude på skolerne i 5. og 7. årgang ved 
forældrearrangementer. 
  
  
Har du lyst til at blive Natteravn ? 
  
Så kom med og mød de unge ! 
Prøv en uforpligtende tur og se, om det er noget for dig.  
  
Ring og hør mere:  
Lene Wulff, Formand for Natteravnene i Juelsminde - tlf. 75 68 43 44. 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
 
Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
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 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Karateklub 
Omsorgsklubben 
Over Barrit Vandværk 
Pensionistforeningen 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Claus Thau 
Tove Nielsen 
Peter Overgaard 
Jeanette Kristiansen 
Gordon Skov 
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 
Jeannette Kristiansen 
Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
Jenny Kjærgaard 
Niels Tønning 
Svend Ove Jensen 
Camilla Collatz-Hansen 
Bent Rørbye 
Bodil Ø. Hansen 
Rasmus Nielsen 
Poul Laursen 
Holger Frederiksen 

75 69 17 67 
75 69 15 38 
75 69 12 92 
75 69 14 44  
75 68 79 91 
75 69 17 12  
75 69 15 66 
75 69 13 20 
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 
75 69 16 09 
75 69 15 73 
75 69 11 82 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 15 66 
75 69 18 60 
75 89 71 71 
75 69 54 87  
75 69 10 92 
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 
22. Fastelavnsgudstjeneste Barrit Kirke 
22. Fastelavnsfest Fredagsklubben 
24. Generalforsamling Over Barrit Vandværk 
26. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådet 
26. Generalforsamling Borgerforeningen 
26. Lokal arkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalark iv 
   

Marts 
3. Foredrag Allan Olsen Menighedsrådet 
6. Fredagsklubben + gen.forsamling Fredagsklubben 
12. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådet 
25. Repræsentantskabsmøde  BKI 
22. Gymnastikopvisning BGIF 
26. Højtlæsning i konfirmandstuen Menighedsrådet 
26. Lokal arkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalark iv 
   

April 
6. Fredagsklubben  Fredagsklubben 
22. Fastelavnsgudstjeneste Barrit Kirke 
30. Lokal arkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalark iv 
   

 
                                              

 



 

 

 


