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Side 3 ………………………………………….. ved Mikael Jacobsen
Når tingene virkelig bliver sat i perspektiv…
Normalt kan den vrisne redaktør finde noget at brokke sig over på denne side.
Men i denne stund er han blevet mundlam.
Vi har alle oplevet at mange ting bliver fuldstændig betydningsløse – og sådan
er det for mig nu.
Jeg havde regnet med at skulle være forarget over både det ene og det andet i
vores lille lokalsamfund – tilsat lidt glæde over at det går godt i Brugsen – og
at Hornsyld Købmandsgård sørger for at vi stadig kan købe benzin i byen.
Jeg ville også have glædet mig over at der er nogen der påtager sig opgaven
med at arrangere fastelavnsfest – og at der er kæmpe opbakning til
arrangementet.
Jeg ville give udtryk for misundelse overfor Stouby som formår at arrangere
halfest med 400 deltagere – unge som ældre.
Jeg ville forsøge at være sarkastisk, humoristisk og måske lidt provokerende – i
det omfang som evnerne rækker.
Men forleden indtraf så den begivenhed som fuldstændig har drænet lysten til
at skrive på den måde.
Jeg måtte sige farvel til et knapt 5 måneder gammelt barn som lukkede sine
øjne for sidste gang. Hun havde kæmpet en heroisk kamp, - i sit alt for korte liv
for at overleve. Forældrene havde været igennem op og nedture – håb og
mismod.
Men igennem hele forløbet været præget af tro på at tingene nok skulle flaske
sig.
Men det skete ikke – og derfor skal forældre og den øvrige familie nu begrave
et lille menneskebarn før hun fik lov til rigtig at folde sig ud.
Det er i den sammenhæng at alt andet mister sin betydning – så derfor bliver
min opfordring at vi husker at livet er det vigtigste vi har - og at vi skønner på
det hvert eneste minut – sammen med vores familie, venner, kolleger og øvrige
omgangskreds.
–Og at det måske er bedre at leve positivt end at bruge tiden på mistro,
misundelse og forargelse.
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Fastelavnsfest i fredagsklubben

Så fik vi slået Katten af Tønden, og vi havde en fantastisk dag. Det var i år
muligt at samle 250 mennesker, og så endda i weekenden op til vinterferien,
hvor mange skal ud at rejse. Dejligt med sådan en flot opbakning. De voksne i
Fredagsklubben var enige om at det var en rigtig god dag vi havde haft.
I aldersgruppen 0-1-2 år blev Vitus dronning og Mads blev konge.
I aldersgruppen 3-4 år blev Jasper dronning og Anton blev konge.
I aldersgruppen 5-6 år blev Sørine dronning og Alberte blev konge.
I aldersgruppen 7-8 år (drenge) blev Esben dronning og Mathias blev konge.
I aldersgruppen 7-8 år (piger) blev Josefine dronning og Trine blev konge.
I aldersgruppen 9+ år blev Daniel dronning og Rikke blev konge.
I aldersgruppen voksne kvinder, blev Susanne dronning og Kate blev konge.
I aldersgruppen voksne mænd, blev Johnny dronning og Jesper blev konge.

Alle kattekonger og kattedronningerne fra fastelavn 2010 
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Det er sjovt at være med i Fredagsklubben…………..
Så var det blevet søndag den 14. februar 2010, og Ingeborg og jeg havde
næsten styr på alt hvad vi skulle. Der var lige et par telefon opringninger der
skulle ordnes, og så ellers af sted til BKI.
I hallen ventede der os en stor, og dejlig flok af voksne og børn, vi var 14
voksne og 18 børn – og så var det bare med at komme i gang, stole skulle op,
borde skulle dækkes og kaffen skulle laves……….. Alle vidste hvad de skulle,
skønt med sådan en flok. Ved middagstid spiste vi en fælles frokost inde i
Jeannettes cafeteria, og her var hygge og
god stemning inden vi drog mod kirken lidt
i et. God og anderledes gudstjeneste, og så
hurtigt tilbage til hallen. Nu opstod der et
problem, der kom flere end vi havde regnet
med – men sikke et luksus-problem!! Vi
var enige om, at alle der ville komme,
skulle ind og Ingeborg og Kate, havde jo
heldigvis lavet rigeligt af alt. Jeg var lige
ved at gå i panik, men som Jan sagde: ”Det gør du jo altid, men det går jo
alligevel” (Tak)
Dagen gik så godt, alt klappede og mit indtryk var at alle havde en dejlig dag –
men uden alle de seje voksne og børn i Fredagsklubben, var det aldrig gået.
Tak for jeres indsats.
Også en stor tak til 1.a på Barrit skole for de flotte tønder.

5

BYFEST
Så siger kalenderen 2010 og det betyder, at planlægningen af årets byfest er
gået i gang…
Sæt allerede nu et stort X i den nye kalender, det kommer i år til at foregå:

TORSDAG D. 26. AUGUST
FREDAG D. 27. AUGUST &
LØRDAG D. 28. AUGUST

Som nævnt er vi gået i gang med planlægning, men ud over datoerne er der
endnu ikke ret meget, der er endelig planlagt.
Du vil løbende kunne læse om Barrit & Omegns Byfest her i bladet, efterhånden som årets program tager form.
Vi glæder os til at fortælle jer meget mere…

Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Gymnastikopvisning i BGIF søndag den 21-3-2010 kl 13.00
Så er der atter festdag i Barrit. Nemlig når idrætsforeningens
gymnastikafdeling indbyder til forårsopvisning. Alle store som små vil på
festligste vis give os et indblik i, hvad de har arbejdet med og lært i løbet af
den forgangne sæson.
Vi kan præsentere 8 børne- og ungdomshold fra BGIF, samt tre gæstehold
udefra. Gæstehold som næsten er ved at være en tradition til vores opvisning.
Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai, Klakring Junior piger og igen i år
Daugård damer. Dørene åbnes kl. 12, og der er indgang via BKI.
Indgangs billet for voksne 30 kr. Børn over 3 år 15 kr. Gymnaster der deltager i
opvisningen har gratis adgang.
Programmet for eftermiddagen, med ret til ændringer:
Faneindmarch

fanebærer

: Erik

Drengespring fra 5. Klasse

instruktører

: Daniel og Rúni

Forældre / barn

instruktører

: Caroline, Stine, Jeanette og Gitte

Turbofræs

instruktører

: Ida, Rikke, Anders, Sille og Amanda

Rope-skipping

instruktører

: Mathilde, Anne Sophie, Pia og Tove

Superdrengene

instruktører

: Sille og Amanda

instruktører

: Katrine, Mathilde, Sille og Gitte

Klakring Junior piger
Powerpigerne 0.-2. Klasse

Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai
Springmix 2.-4. Klasse

instruktører

: Erik, Jonas Anne Sophie, Helle,
Gunni, Susanne, Rúni og Maibritt

Pigespring fra 5. Klasse

instruktører

: Cecilia, Niels, Michael, André og
Linda.

Faneudmarch

fanebærer

: Sille

Daugård Damer

Alle indbydes til at være med til en festlig eftermiddag, forhåbentligt i forårets
tegn.

På gymnastikudvalgets vegne.
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VEL MØDT.

2. verdenskrig – oplevet i Vrigsted – 2 del.
I 2010 er det 70 år siden, at Danmark ved besættelsen d. 9. april 1940 kom med
i 2. verdenskrig, og der er gået 65 år siden befrielsen d. 5. maj 1945. Med disse
”halvrunde jubilæer” som anledning bringer vi her 2. del af Erik Nielsens
erindringer fra krigsperioden. Erik Nielsen voksede op på Vrigsted Østergård i
Vrigsted og oplevede 2. verdenskrig som dreng. Hans erindringer er suppleret
med tidligere landpostbud Peter Frederiksens erindringer. Han var noget ældre
og var karl på nabogården under en del af krigen.
Livet under besættelsen
Elektricitetsforsyningen blev ringere og ringere mod slutningen af krigen. På
gården mærkede vi det på den måde, at vi fik tildelt nogle timer i døgnet, hvor
vi måtte bruge den store motor i laden og kun 2 dage om ugen. Uheldigvis for
os var det om aftenen og om natten, så der måtte vi så ud og tærske. Vi børn
skulle jo hjælpe til. Det var primært at tage løst halm fra tærskeværket oppe på
loftet, og uden spor af lys! Vi skulle jo passe på ikke komme for langt ud til
kanten, for så faldt vi ned i laden. Nede i selve laden var der kun en
flagermuslygte med et stearinlys i. Det havde været rart at have haft katteøjne.
Ikke nok med rationeringen og tidspunktet, men selve strømforsyningen var
også svag. Ved formalingen af kornet var problemet det samme. I stuehuset
måtte vi også spare gevaldigt på strømmen. Vi sad ved 15 og 25 watt pærer.
Det kneb for vi børn at se til lektielæsningen, og vi havde tillige med mange
lektier for hjemme den gang. Vi havde nogle lange skoledage, tre om
sommeren og fire om vinteren. Dengang gik vi jo også i skole om lørdagen. Vi
mødte kl. 7 om sommeren og kl. 8 om vinteren, og vi fik ikke fri igen før ved
3-4-tiden om eftermiddagen. Om vinteren var der mørkt, når vi gik hjemmefra
om morgenen, og mørkt igen inden vi kom hjem.
Forstanderen på ”Danebod Højskole” var dengang Frede Therkelsen. Han var i
øvrigt barnebarn af Therkel Madsen, der startede Vrigsted Højskole. Han måtte
flygte for tyskerne og ”gik under jorden” i Vrigsted. Han boede en del af tiden
på ”Skulsballe” og en del af tiden hos Marie Pedersen i nuværende Lundevej
16. Han var delvis forklædt.
Engang imellem kørte lillebilvognmand Søren Chr. Frederiksen Frede
Therkelsen til Vejle - for eksempel til tandlægebesøg. En af disse gange blev
han genkendt, og de måtte skynde sig ud af byen. De havde fået en advarsel i
form af et kodeord: ”Vagthunden er løs” - måske hos tandlægen, der også var
aktiv i frihedskampen. De byttede altid tøj når de var ude at køre, for der kunne
være stikkere alle vegne. Der var også gestapofolk på egnen.
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Der var et illegalt blad der hed ”Frit Danmark”. Det blev indleveret til
købmand Chr. L. Sørensen i Neder Vrigsted. Peter Frederiksen, Søren Chr.
Frederiksens søn, som tjente hos Marie Pedersen dengang, skulle hente bladet
til Frede Therkelsen. Det foregik på den måde, at han skulle hente dagens avis
hos købmanden, og frihedsbladet var så lagt indeni.
Der blev også kastet materiale ud fra de allierede fly engang imellem. Jeg har
et enkelt eksemplar af sådan et blad. Desuden blev der også kastet en masse
tynde stanniolstrimler ud. Det forvirrede tyskerne ude ved Klejs, når de
forsøgte at lokalisere de allierede flyvemaskiner med deres kraftige lyskastere
om natten.
I slutningen af krigen tog tyskerne både forsamlingshuset og sløjdlokalet på
loftet over klasselokalerne i skolen. De forberedte også tvangsindkvartering af
70 heste og 200 soldater rundt på gårdene. Således også i vores gård. Men efter
nogen tid, rejste de pludselig igen, og det blev ikke til noget. Vi fik en tid efter
at vide, at heste og soldater, som skulle komme fra Norge, var gået til bunds i
Kattegat. Skibet var blevet torpederet af englænderne. Vores frihedskæmpere
var sikkert noget lettedet.
Frihedskampen i Vrigsted
Der var 3 aktive frihedskæmpere i Vrigsted. Det var lærer Birger Balle,
Vrigsted skole, arbejdsmand Agner Vinther, Over Vrigsted og savværksejer
Peder Schrøder, Smedskjær. På et senere tidspunkt kom hjælpelærer Arne
Ploug Sørensen også med i gruppen.
Gruppens primære opgave var at opsamle våben og ammunition, der blev
udkastet fra engelske fly, i skovene ved Stenhøj Strand, primært ved
”Staksevold”, og i Barritskovs skove. Det foregik på den måde, at de, ligesom
vi andre, lyttede til den engelske radio - ”BBC sender til Danmark” - hver aften
kl. 19.30. Det var ellers både forbudt og strafbart. Udsendelsen sluttede altid
med ”Hilsen til….”, og så kom der en mængde navne. Og når så kodenavnet på
vores gruppe, ”Karen”, blev læst op, så måtte de af sted til skoven.
Opsamlingen foregik på den måde, at lillebilvognmand Søren Chr. Frederiksen,
Peter Frederiksens far, i Neder Vrigsted også lyttede på sin radio, og når
”Karen” blev nævnt, måtte han ud at fyre op i gasgeneratoren på sin bil , og så
af sted til nedkastningsstedet med de 3 mænd. Han måtte skjule sig selv og
bilen, for han skulle jo vente på at få mændene med hjem igen, når de havde
løst opgaven. De skulle vente på flyet og lyssignalere til piloten, så han kunne
finde stedet og smide våbencontainerne ud i faldskærm. Faldskærmene skulle
hurtigt pakkes sammen og containerne blev læsset på Ejner Jørgensens lastbil.
Han var vognmand og grisehandler fra Barrit St. Han kørte våbnene til
Horsens, godt dækket til med halm i grisekasserne og afleverede dem til
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gruppen der. Men det var en farlig transport. De blev dog aldrig taget, selv om
det var tæt på nogle gange.
Tyskerne havde under hele krigen et hovedkvarter med masser af mandskab og
materiel på Hornsyld Sygehus. De havde også en lyttepost ved Lottrup - ca.
100 m. øst for hvor nu fjernsynstårnet ved Klejs står.
En gang gik det galt ved opsamlingsstedet ved ”Staksevold”. En container
ramte en træstak ved nedkastningen og eksploderede. Mændene fik meget
travlt , for træstakken skulle stables på plads igen. Braget kunne høres helt til
Klejs; men det lykkedes at slette sporene, inden tyskerne nåede frem. Efter
kapitulationen, den 5. maj 1945, tog lærer Balle vores klasse med ned i skoven
ved ”Staksevold”, og viste os nedkastningsstedet og træstakken, som blev
sprængt i luften ved nedkastningen.
I marts 1945 bombede de allierede Gestapos hovedkvarter - Shellhuset - i
København, samt den franske skole ved et uheld. Det skete ved middagstid en
dag i slutningen af krigen. Jeg var i skole, og de 2 store bombefly kom lige
over skolen med en frygtelig larm, de var jo tungt lastede. De gik så lavt for at
skjule sig for luftartilleriet og de tyske jagerfly. Tyskernes stilling i Klejs havde
jo luftværnsmaskingevær, og brugte det. Jeg havde en morbror som havde en
gård i nabolaget deroppe. En dag, hvor de arbejde i marken, måtte de smide sig
på jorden, for tyskerne skød så lavt hen over jorden, at de hørte projektilerne
hvisle omkring sig.
Krigens slutning
Den første maj 1945 kom der bud fra Horsens, om at tyskerne havde
kapituleret. Vores lærer, Birger Balle, kom glad over i skolestuen og fortalte
det. Men det viste sig, at meddelelsen var falsk. Der var proklameret fred i flere
østjyske byer; men det varede altså kun en formiddag. Det værste var, at
læreren havde fortalt os, at han var frihedskæmper, og at familien til en af mine
klassekammerater var tyskervenlig. De havde arbejdet for tyskerne. De sidste 5
dage af krigen - til den 5. maj - havde han en pistol i lommen - også i
klasseværelset! Det fortalte han naturligvis ikke os elever, det hørte vi først
bagefter.
I de fem dage, fra den proklamerede ”særfred” og til den endelige kapitulation
5. maj, lærte vores lærer, Birger Balle, os dette vers fra frihedssangen:
En vinter lang og mørk og hård
i fem forbandede år.
En storm, der renser landet ud
med kulde med sult og savn.
Fej alle vissengrønne væk
og lad os se det friske grønne land igen.
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Gå til modstand alle danske, alle mand som en
Og gør Danmark frit.
( De ”vissengrønne” var den tyske værnemagts soldater.
Mindestenen i Vrigsted
På 1-årsdagen for krigens afslutning, blev der afsløret en mindesten for krigens
afslutning på hjørnet af Hejreagervej og Lundevej. Stenen var gravet op på
Marie Pedersens mark neden for Ellehoved ved den store kloakering i Neder
Vrigsted i 1943. Man ville have sprængt den; men Marie Pedersen bestemte
med det samme, at den skulle bruges til mindesten efter krigen. Den blev
afsløret den 5. maj 1946. Først var der gudstjeneste i kirken, og så afsløring
bagefter. Der var 100 mennesker med til afsløringen, og Marie Pedersen havde
dækket kaffebord til alle på sin plæne indenfor i haven. Hendes karle havde
hentet borde og bænke i forsamlingshuset.
Mindestenen blev på et senere tidspunkt flyttet til Vrigstedhus.
Erik Nielsen

Billeder af mindestenen
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Udsnit fra alteret i Vrigsted Kirke.
Den smukke håndbroderede alterdug er syet af
Beboerne på Dr. Sellsminde, da det stadig var
plejehjem.

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:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 3178 9740
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 for marts og april

Søndag den 14. marts
Midfaste
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – 5-års dåbsjubilæum

Søndag den 21. marts
Mariæ bebudelses dag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 (PEAS)

Søndag den 28. marts
Palmesøndag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – guldkonfirmation

Torsdag den 1. april
Skærtorsdag
Vrigsted: 19.00 – påskemåltid
Barrit: ingen

Fredag den 2. april
Langfredag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 4. april
Påskedag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 11. april
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Rikke Mai holder fri fra den 19. til den 21. marts. I denne weekend passes
embedet af Poul Erik Sørensen (PEAS) som har telefonnummer 75 89 70 51.
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Guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag den 28. marts klokken
10.30 med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen

Konfirmander der blev konfirmeret i Barrit og Vrigsted Kirker i 1960
inviteres til gudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 28. marts. Efter
gudstjenesten tager vi til konfirmandstuen for at drikke kaffe og – ikke
mindst – snakke!
Gudstjenesten forløber på helt almindelig vis og alle er naturligvis
meget velkomne.
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Skærtorsdag (torsdag den 1. april) klokken 19.00 – symbolsk
påskemåltid i Vrigsted Kirke

Aftenen før sin lidelse og død
spiste Jesus påskemåltidet sammen
med sine disciple, sådan som den
jødiske tradition foreskriver det.
Jesus afsluttede måltidet med at
indstifte den kristne nadver. I år vil
vi prøve at fejre skærtorsdag ved at
sidde til bords i kirken og spise et
symbolsk påskemåltid.
Vi hører påskens fortællinger,
synger, lytter til musik, spiser og slutter måltidet med at fejre nadver
sammen. Vær med til en sanse-oplevelse, hvor gudstjenesten er et
måltid og hvor påskemåltidet prædiker og bliver nadvergudstjeneste.
Sangaften i konfirmandstuen torsdag den 8. april fra klokken
19.00 til 21.00

Vi mødes i konfirmandstuen og synger salmer og sange under ledelse
af organist Bodil Middelbo. Undervejs drikker vi kaffe.

Alle er meget velkomne.
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Badminton
Søndag den 31. januar holdt vi stævne i BKI hallen.
Her var Rårup og Hornsyld Idrætsforening inviteret. 38 deltog, og de havde
alle en god dag, som sluttede af med medaljer til alle.
I uge 7 havde vi badmintonskole mandag-tirsdag og onsdag. Her deltog 23
børn. Skolen var arrangeret i samarbejde med DGI', som deltog med en
uddannet instruktør og vi skulle fra vor forening deltage med 2 hjælpere,
som var Jonas og Christoffer.
Det var nogle gode dage. Alle deltagere fik en t-shirt og en drikkedunk
samt en masse gode spil og kampe.
Afslutningsstævne for voksne
Fredag den 19. marts kl. 19- 21.
Hertil indbydes alle voksne spillere. Vi spiller alle mod alle, og så mange
kampe, som I har lyst.
Kl. 21 stopper spillet og vi mødes i Cafeteriet, hvor vi hygger os med lidt
mad og drikke.
Tilmelding på ophængte lister senest onsdag, den 24. marts.
Det er gratis at deltage i stævnet, men forplejning er for egen regning.
-----------------------------------------------------------------Badmintonsæsonen slutter pr. 31. marts
Har du lyst til at spille i april, kan vi bestille hallen nogle timer.
Se opslag i Hallen
Badmintonafdelingen / Ingrid Pedersen
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Pigernes Kjørmes i Barrit
Vi må sige, at der er stor opbakning til vores pige Kjørmes.
Helt fra først i januar begyndte efterspørgsel på denne aften, selv om vi endnu
ikke havde reklameret i byens butikker. Pigerne ved bare, at det er en god aften
og datoen er kendt blandt alle. Der var 53 tilmeldte. Kong vinter var indstillet
på at drille os, og viste sig fra den værste side, men Barrit’s piger er bare seje,
vi blev 46, og selv de piger der bor i udkanten af sognet Staksrode – Breth –
Barrit Station trodsede sneen og mødte op. Kathrine måtte kørte endda over
markerne. Og sidst, men ikke mindst kom de også fra Horsens og Vejle. Alt
gik rigtig godt maden blev super og stemningen var i top
Pludselig fik vi besøg af en noget ”mærkelig”
”mand”, som vidste en masse om Barrit. ”Han”
omtalte både den kro (der var engang) og Brugsen
(der er der endnu) og vidste en del om nogen af
deltagerne og befolkningen i det hele taget. Det var
super underholdning udført af Jette Stærk.
Vi fik os også rørt – Limbo Rock – Linedance og Den Glade Vandrer.
Tak for en god aften – det er en fornøjelse for os som er med til at arrangere
aftenen.
Kjørmesudvalget

Årets lederspire kommer fra Barrit GIF
Anne Sophie Pedersen blev kåret som årets LEDERSPIRE i Hedensted
kommune i januar måned.
Vi havde fra Barrit GIF bl.a. indstillet Anne Sophie til Årets lederspire ved
AWARD i Hedensted kommune. Arrangementet blev afholdt i
Juelsmindehallen med ca. 850 mennesker fra den frivillige verden.
På forhånd vidste vi, at Anne Sophie var nomineret og derfor skulle op på
scenen. Anne Sophie havde ikke selv nogen anelse om det og troede, det var et
led i uddannelsen I-FRONT. Hun blev selvfølgelig overrasket og glad. Vi
havde indstillet Anne Sophie med efter-følgende ord:
- Hun er en fantastisk positiv og glad pige. Hun spreder energi både som
udøver og hjælpetræner, hvor hun medvirker, og det er ikke kun inden for en
idrætsgren. Hun vil sin forening det bedste. I år er hun startet på flere af
kommunens lederuddannelsestrin: Foreningslærer (valgfag i Folkeskolen) og I
Front, en lederuddannelse for unge frivillige.
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Anne Sophie er hjælpetræner på badminton, spring og rope-skipping.
Derudover går hun selv til spring, fodbold og badminton.
Endnu engang skal der lyde et stort tillykke med prisen til Anne Sophie, og tak
fordi du vil bruge din fritid i Barrit GIF som frivillig.
Bestyrelsen v. Tove Nielsen

Anne Sophie kæmpede om prisen mod en trænerduo fra Tørring IF og en træner fra Hedensted IF.

Anne Sophie får overrakt blomster og træningsdragt.
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Repræsentantskabsmøde Barrit Kultur- & Idrætscenter

BKIs bestyrelse inviterer til det årlige repræsentantskabsmøde. Mødet foregår i
BKIs mødelokale tirsdag den 23/3 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Fremlæggelse af budget
Behandling af forslag
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15/3. Forslag
kan afleveres til formanden enten pr e-mail
peter.overgaard@cadbury.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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Valg til Lokalrådet for Barrit og omegn
Barrit Lokalråd inviterer til lokalrådsvalg. Mødet foregår i BKIs mødelokale
tirsdag den 23/3 ca. kl. 20:00 (i umiddelbar forlængelse af BKIs
repræsentantskabsmøde).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Lokalrådets arbejde i 2009 og mål for 2010
Valg af medlemmer til lokalrådet, mindst 3 og højst 7
Valg af suppleanter
Eventuelt
Med venlig hilsen
Lokalrådet for Barrit og omegn
Michael Laursen
Formand

Generalforsamling i Barrit – Vrigsted Pensionistforening
Barrit – Vrigsted Pensionistforening afholder generalforsamling onsdag d.
17/03 2010 kl. 14 i Barrithus, hvor foreningen er vært ved en kop kaffe + brød.
Derefter er der et rask lille bankospil.
NB. Vores sommerudflugt er fastlagt til d. 1/6. Nærmere omtale senere.
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DET

DANSKE SPEJDERKORPS
BARRIT SPEJDERNE

Husk

Avisindsamling
Lørdag d. 13. marts
Vær med til at gøre en forskel
Læg jeres aviser, reklamer og pap ud til vejen
inden kl. 9.00
2010 avisindsamlinger er 13.03, 05.06, 04.09, 06.11
Se mere på vores hjemmeside
www.barritspejderne.dk
eller kontakt Formand Jan Revsbech Pedersen på
e-mail: janrp@mail.dk eller tlf. 75691644
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Gymnastik formiddag i BKI Centret
Den 10. februar 2010 kl. 09.30 en kold onsdag formiddag var der et
gymnastiktræf for seniorer, hvor Barrit seniorer havde besøg af Hornsyld
seniorer, og på trods af vejret var vi ca. 60 og sikken en dejlig formiddag.
Vi sang først vores slagsang og så gik vi i gang med at jokke til wienertoner og
fik pulsen op. Jeg have en lille øvelse, som jeg er stolt af blev så flot udført,
godt gået. Herefter gik Ella i gang (Ella er en garvet gymnastikleder med ca. 50
år på bagen) hun kan bare det der med øvelser og musik.
Et af Ella’s festlige indslag var
øvelser med isoleringsrør af skumgummi,
rigtig, rigtig godt.

Ketty havde et indslag, tak for det Ketty, og til sidst min lille linedanceøvelse,
som i bare kunne.
Det var en times gymnastik, derefter social samvær med kaffe og brød. Sidst
men ikke mindst, blev der sunget rigtig meget, en dejlig formiddag, som det
var stemning for skulle fortsætte til næste år. Jeg vil gerne sige tak til BGIF
samt LOF for sponsorering af kaffen.
Dora

Benzinaftale mellem HK og Barrit GIF

Barrit GIF har indgået aftale med Hornsyld Købmandsgård om en benzinaftale
ved tankanlægget i Barrit.
Barrit GIF får penge hver gang, du tanker med dit HK kort i Barrit.
Få udleveret et skema i brugsen i Barrit til bestilling af kort.
Barrit GIF v. Tove Nielsen
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FORÅRSKRUKKER
22.marts kl.18, Rårup Skole, Kirkedalsvej 64, 7130 Juelsminde
Mød op med dine "trætte" krukker, (skal kunne være i bilen hjem).
Få en masse inspiration og hjælp til holdbare, utraditionelle
sammenplantninger, pyntet naturligt. Lotte Dalsgaard, er uddannet hos Erik
Markussen fra Sct.Clemens idébutik i Aarhus. Hun arbejder i Violen i Odder
som er kendt som en yderst spændende blomsterbutik, og er også ansat hos
Flora Dania som laver messer i ind- og udland, derudover kører hun masser af
kurser. Hun har lige været i "Hjemmet", fordi hun vandt 1. præmie i en
konkurrence til Blomsterfestivalen i Odense 2009 .
Materialeliste samt endelig lokale på skolen tilgår ved tilmelding.
Pris: 80 kr. incl. Kage og kaffe. Inden 17.-3. 23689658/75687755
Bestyrelsen for Bjerre Herreds Havekreds:
Formand: Kirsten Mortensen, Klejs Skovvej 16, Klejs
Næstformand:Kirsten Mortensen, Bjerrevej 325, Bjerre
Sekretær: Kirsten Bjørke, Høkervej 8, Barrit
Kasserer: Ejgild Skærris, Sindballevej 3, Rårup
PR:Ellen Kristine Kyed Jørgensen, Lysegårdsvej 7, Hyrup
Suppleant:Ellen W. Sørensen, Fyrrelunden 38, Juelsminde
Suppleant:Hanne Olesen, Nørregade 53, Hornsyld
Revisor:Elmer B. Sørensen, Fyrrelunden 38, Juelsminde
Revisor:Henning H. Mouritzen, Rosenvænget 57, Juelsminde

BEDER GARTNERSKOLE
20.maj kl.14-20, Damgårds Alle 5, 8330 Beder
Her holdes åbent hus, og vi kører sammen fra Bjerre Kro kl. 15.30 i en bus,
hvis vi er nok. Ellers fylder vi vores biler op, eller man kan også køre i egen
bil, men p-forhold og gå-afstandene er vanskelige.
Se anlægsgartnerelevernes svendeprøver, se aktiviteterne i land- og skovbrug,
se væksthusene, planteskolen og blomsterbinderiet. Dørerne åbnes kl. 14, men
folk står i kø fra kl. 13 af, for at købe sommerblomster i væksthusene.
Kørepenge til chauffør. Forplejning kan købes på stedet eller medbringes.
Tilm.: 17.maj 23689658/75687755
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Aktivitetskalender
Marts
13.
17.

Avisindsamling
Generalforsamling

19.
19.
21.
22.
23.
23.
25.

Ølsmagning
Badminton aften 19-21
Gymnastikopvisning
Forårskrukker
Repræsentantskabsmøde BKI
Valg til lokalrådet
Lokalarkivet har åben
April
Fredagsklub
Repræsentantskabsmøde BvNyt
Lokalarkivet har åben
Maj
Fredagsklub
Beder Gartnerskole
Lokalarkivet har åben

9.
28.
29.
7.
20.
27.

Barrit Spejderne
Barrit-Vrigsted
Pensionistforening
Barrit Jagtforening
BKI
BKI
Haveforeningen
BKI
BKI
Lokalarkivet
Fredagsklubben
Barrit Vrigsted Nyt
Lokalarkivet
Fredagsklubben
Haveforeningen
Lokalarkivet

Repræsentantskabsmøde i BV Nyt
Onsdag den 28. april, kl. 19.30 i BKI Centret
Alle er velkommen, dog har kun medlemmer af repræsentantskabet stemmeret.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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