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***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplag
på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted
sogne.
Deadline for de næste numre:
Bladet udkommer:
09.08.2010
Uge 33/34
20.09.2010
Uge 40
25.10.2010
Uge 45
Bemærk intet nummer i december
24.01.2011
Uge 6
***************************************************************

NYT – NYT – NYT - NYT
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
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Side 3 ………………………………………….. ved Mikael Jacobsen
Krise i Barrit Vrigsted NYT….
Som der kan ses andetsteds i bladet er der problemer med økonomien i bladet.
Vi har - som også de store medier - mistet annoncører, - samtidig med stigende
udgifter på trykning og distribution. Derfor har økonomien det ikke så godt.
Bidrag til bladet er derfor meget velkomne. Vær opmærksom på at bladet har
fået nyt kontonr. Kan ses på side 2.
Krisemøde…
Som konsekvens af den skrantende økonomi, - indkalder bestyrelsen for BVNyt til ”krisemøde”. Vi vil meget gerne at så mange som muligt møder op med
ideer/ meninger. - Til hvordan vi skal kunne overleve – eller skal vi bare tage
konsekvensen af ”tidernes ugunst” og så dreje nøglen om næste år?

TORSDAG den 17. JUNI kl. 19.30 i BKI
afholdes mødet som du skal være mere end velkommen til at deltage i, - også
selvom du ikke har tilknytning til foreninger eller institutioner i byen.
August 2010…
Vær opmærksom på hvornår næste blad udkommer. Se side 2.
December 2010…
Der udkommer IKKE blad i december. Én af konsekvenserne af vores
økonomiske situation. I forvejen var decembernummeret ”tyndt”, - derfor blev
det dette nummer der måtte udgå.
Ingen aktivitetskalender…
Som den opmærksomme læser vil opdage, er der ingen aktivitetskalender i
dette nummer af bladet. Ikke fordi den er sparet væk af økonomiske årsager –
men simpelthen som lidt af en provokation! Ene og alene af den grund at der
faktisk ikke er nogen der meddeler datoer til kalenderen. Så må det jo være
fordi den ikke har nogen værdi!?
Ang. Side 3…
Undertegnede har i tidens løb fået rigtig mange reaktioner på denne side.
Mange udtrykker sig positivt – andre er ikke enige i mine synspunkter. Men til
dem der ”hælder vand ud af ørerne” – forstået på den måde at kommentarerne
ikke kommer undertegnede for øre, vil jeg sige én ting: Skriv et stykke til
bladet i stedet for at brokke dig i Brugsen eller til din nabo…
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Liv i den levende landsby
Barrit/Vrigsted områdets planer for hvordan vi som landsby kan udvikle os har
fundet stor interesse i stats- og EU puljer – hvilket betyder, at vi er bevilget 380.000
kr. til det videre forløb. Nedenfor en kort beskrivelse af hvordan beløbet bruges.
Tegninger af et nyt fælles center
Et arkitektkontor udarbejder konkrete tegninger og handlingsplaner over, hvordan
vore ønsker til et samlet center for alle brugere kan se ud. Hvad skal der ske med
Sognegården, skal hallen gøres større, skal vi have et nyt fælles køkken som både
BKI, Barrit Skole og Tjørnebo kan bruge og kan vi gennem ny-tænkning reducere
vort fælles energiforbrug ? Tegninger og planer vil visualisere og beskrive alle
ønsker og behov.
Øget samarbejde institutionerne imellem
En del af bevillingen skal bruges til en undersøgelse af, hvordan et udvidet og
ændret samarbejde mellem BKI, Barrit Skole og Tjørnebo kan forbedre hverdagen
for ansatte og brugere. Konsulenter vil gennem samtaler med ansatte og brugere
konkretisere, hvordan vi kan forenkle og forbedre samarbejdet ansatte og
institutioner imellem.
Fællesskabets muligheder
Egenskaberne i, at BKI, Barrit Skole og Tjørnebo er samlet på det samme område
med store udenoms-arealer betyder, at investeringer kan gennemføres med en række
fordele. Landsbyens omdrejningspunkt, BKI centeret, vil blive moderniseret.
Barrit Skole og Tjørnebo vil få bedre rammer og faciliteter. Institutionernes ansatte
vil kunne samordne en række praktiske og administrative opgaver således, at der kan
afsættes mere tid til at undervise og passe børn. Hedensted Kommune vil i driften
opnå besparelser samt kunne inkludere vore planer i deres fremtidige investeringer
for Barrit Skole og Tjørnebo. Vi vil få mulighed for store besparelser på energi.
Vi er allerede i gang – du skal med – og det bliver godt
Indenfor en periode på 4-6 måneder vil tegningerne til et nyt center være færdige og
mulighederne for et forbedret samarbejde mellem institutionerne være beskrevet.
Tegningerne ledsages af en etape-opdelt handlingsplan, ca. 10 punkter, som vil
kunne
gennemføres hver for sig eller samlet.
Lokalrådet vil koordinere forløbet i et tæt samarbejde med BKI, Tjørnebo og Barrit
Skole og sikre sig, at byens foreninger høres – og holde alle informeret på et højt
niveau. Byens yngre familier med små og mindre børn opfordres til at komme frem
på banen og involvere sig – de nuværende trækheste er primært de midaldrende.
På vegne af Styregruppen – Michael Mathiasen
4

Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den
28.4.2010
Beretning
Mikael Jacobsen orienterede om, at vi igen har nået målet med 8 udleverede
blade. Vi har haft en stand ved byfesten i 2009, for på den måde at prøve at få
flere støtte abonnementer ind. Hvilket gav abonnementer på 1400,- kr., pr. år.
For nogle af de penge som vi fik fra Barrit Gadelysforening er der indkøbt bl.a.
bærbar computer, kamera og andet teknisk udstyr – der er stadig penge tilbage,
til indkøb af udstyr.
Bladet er i den kedelige situation, at vi kommer ud med et underskud på ca.
21.000. Dette skyldes bl.a. mistede annoncører (8 i alt), og at udgifter til
trykning og udbringning er steget. Vi har derfor planer om at sløjfe det nummer
som udkommer i december, da der erfaringsmæssigt er mindst stof, så vil
bladet kun udkomme 7 gange om året. Indtægter fra foreningerne er ikke steget
i forhold til sidste år.
Som det ser ud nu, er der kun penge til udgivelse af bladet i et 1 år mere, hvis
der ikke findes en økonomisk løsning.
Vi er glade for at lave bladet, og den store velvillighed og opbakning der er til
bladet, men desværre en noget trængt økonomi.
Elvin Kristiansen spurgte til beløbet for manglende annoncører – det beløber
sig til 5.700 - kr., som vi har fået mindre i annonceindtægter i 2009, i forhold
til 2008. Endvidere tilkendegav han, at menighedsrådene er godt tilfreds med
bladet, som de nødig vil undvære.
Alle er klar over at de foreninger der bruger bladet, også er økonomisk klemte,
dog menes der at være lidt manglende interesse fra Idrætsforeningens side, da
de slet ikke var mødt op til mødet, de bruger jo bladet en del.
Der var enighed om at indkalde foreningerne i Barrit til et ”krisemøde” i
forhold til bladet.
Beretningen blev godkendt
Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået, og viste et underskud på 21.142,76 kr.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer - Genvalg af Pia Schmidt og Sonja Nielsen
Valg af suppleant - Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor - Hans Henrik Christensen blev valg
Referent/ Laila Winther
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Skal der fortsat være noget der hedder Barrit
Vrigsted Nyt??
Som man kan læse andetsteds i bladet, så
mangler Barrit Vrigsted Nyt økonomisk støtte:
”Regnskabet blev gennemgået, og viste et underskud på 21.142,76 kr.”
”Som det ser ud nu, er der kun penge til udgivelse af bladet i et 1 år mere, hvis
der ikke findes en økonomisk løsning.”

Du kan indsætte penge på
konto nr. 8183 – 0002791285
eller aflevere dem til et af bestyrelsesmedlemmerne (navnene kan ses på side 2)
Vi har virkelig brug for din støtte!
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Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening inviterer til historisk
byvandring i Breth
Tid: 12. sept. Kl. 13. Sted: Kirkebro-Breths sydlige udkant.
Nogle borgere med udvidet lokalkendskab og en god lang hukommelse vil lede
turen og tage tilhørerne med tilbage til tiden mellem 1930 og 1950. Det bliver
fortælling om og deling af viden om steder, personer og øvrige lokale forhold i
perioden.
Vi vil bevæge os gennem byen sydfra ad Kirkebro og Serupsvej med korte
afstikkere ad sidevejene.
Byvandringen ender i spejderhytten Reden/Breth Gamle Skole, hvor der vil
være mulighed for at nyde en kop kaffe og noget kage, mens man får snakket
om dengang.
Samme sted vil vi til lejligheden have lavet en mindre udstilling om Breth i
perioden.
Vi har ikke mange billeder fra Breth i perioden 1920-1960, så hvis nogen
ligger inde med gamle billeder/fotografier eller andre oplysninger, så vil vi
meget gerne have det at vide. Især hvis vi kan låne materialet til
indscanning/kopiering. Henvendelse til Karsten Bjerreskov, tlf. 22 99 55 97 og
e-mail: karsten@bjerreskov.com
Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Breth Skole, ca. 1930??? Kan nogen datere billedet mere præcist? – evt. sætte
navne på nogle af eleverne?
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Vores Brugs
Jeg har nu efterhånden boet her i byen i 40 år, og har oplevet en stor
udvikling/afvikling af byen.
Da vi flyttede til byen som ganske unge fik vi en forrygende modtagelse. Måske
fordi de fleste af de omkringboende kendte Benny’s forældre.
Vi blev hjulpet med mange ting, mens vi var i gang med ombygning af vores hus
som havde været en tidligere skræddermester blev vi inviteret på frokost ved
Karoline. Vi mærkede aldrig at vi ”bare var de unge” vi følte os meget velkomne.
Mange ville gerne fortælle om de mennesker der havde boet i vores hus.
Der var rigtig mange fortællinger. Nu er der efterhånden ikke mange tilbage af de
”gamle” naboer. Nu er det mig der er den gamle 
Der var flere butikker da vi flyttede hertil i 1970. der var flere købmænd, to
bagerier, Slikmutter Gerda, slagter, autoværksted som vi har endnu. Og Brugsen
med uddeler Basse. Så den ”nye” uddeler Elkjær. Og endnu engang i disse mdr.
har vi fået ny uddeler. Og det er egentlig det der satte tankerne i gang.
Jeg vil gerne give STOR ROS til den nye unge uddeler der har haft mod på at
prøve kræfter med sådan en lille ”truet” brugs.
Jeg synes det er modigt at gå til sådan et projekt med sådan en iver.
Brugsen har fået en overhaling og jeg er meget imponeret over resultatet. Der er
flyttet rundt på tingene, og selv om man så ikke lige kan finde tingene, så er det
meget overskueligt.
Frugt og grønt er meget indbydende, personalet er positive og virker glade for at
vi kommer.
Det har helt sikkert været en stor arbejdsbyrde for dem, at skulle hjælpe med
arbejdet. Så derfor synes jeg at alle dem der har været i gang med projekt
”fornyelse af brugsen” fortjener stor ros.
Jeg håber vi som borgere vil vise at vi vil den brugs mange år endnu ved at handle
der. Kun ved at handle der kan vi sikre at varerne er friske og har den rigtige pris.
For prisen er ofte afgørende for om vi kører til de større butikker, men, husk at
det er for sent den dag døren låses for sidste gang fordi vi bare lige hentede en
pakke gær eller en lille mælk fordi vi havde glemt det i f.eks. Bilka.
”VORES BRUGS”

Så : Værdsæt det gode arbejde de gør i

Med Venlig Hilsen Anna-Lise Lund Petersen
Barrit Langgade 74
7150 Barrit
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BYFEST
26-27-28. august.
Vi er nu meget langt i planlægningen af årets Byfest. Det endelige program er
dog ikke helt på plads, men det der er, ser således ud:
Torsdag Bankospil for hele familien med sponserede præmier
Bilorienteringsløb – arrangeres i år af Lokalarkivet
Fredag

Crossere
Børneradiobiler
Elastikbane
Skydevogn
Ungdoms Fodboldturnering
Rekordforsøg – kom og træk en meget tung lastbil 100m
Ungdomsdiskotek

Lørdag

Optog gennem byen
Gratis Morgenbord
Crossere
Børneradiobiler
Elastikbane
Skydevogn
Helikopterflyvning
Bagagerumssalg
Børne Loppemarked
Udendørs Gymnastikopvisning
Old Boys opvisningskamp
Jagtforening – med smagsprøver og andre spændende ting
Havetraktor Ringridning
Gadefodboldturnering
Nintendo Wii – kom og spil Wii indendørs
Fest i teltet

Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest
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Generalforsamling i Forældreforeningen d. 20. maj 2010.
Der deltog et medlem udover bestyrelsen 
Bestyrelsens beretning.
Da der blev holdt generalforsamling sidste år var den daværende bestyrelse
parat til at nedlægge foreningen. Men der dukkede et par stykker op til
generalforsamlingen, der syntes at foreningen skulle fortsætte og yderligere et
par stykker, der gerne ville med i bestyrelsen. Derfor startede vi med frisk
energi og 7 medlemmer i bestyrelsen. Heraf trådte 1 hurtigt ud igen.
Vi lagde ud med at uddele boller til alle, der kom til skolen en morgen i august.
Vi fik også trykt pjecer om foreningen, som blev uddelt til alle forældre.
Fra start planlagde vi at holde et arrangement eller fest af en art for at hverve
medlemmer. Tanken var at gøre dette i forbindelse med indvielsen af et
legetårn, som vi har arbejdet på at skaffe penge til. Legetårnet er et stort ønske
blandt elever. Det er dog endnu ikke lykkedes at skaffe midler til det.
Til gengæld er der netop givet tilsagn fra Hede Nielsen fonden på 4.500 kr. til
sangbøger til skolen.
Der er bevilget 2.000 til maling af skolegården, der har indtil nu ikke været
brug for pengene, men bliver det måske, hvis figurerne i skolegården skal
overmales her i foråret.
Forældreforeningen har på nuværende tidspunkt 46 medlemmer, dvs. fortsat
omkring 1/3 af de familier, der har børn på Barrit skole. Målet har fra start
været en opbakning fra 2/3 af forældrene. At det ikke er lykkedes at få flere
med giver grund til fornyede overvejelser om foreningens fremtid.
Vi er pt. i en dialog med skolebestyrelsen vedrørende, hvordan man i
skolebestyrelsen ser på Forældreforeningen.
Økonomi
Der er 3.800 kr. på kontoen. Dertil kommer pengene fra Hede Nielsen fonden.
Kontingent for det kommende år:
100 kr. pr. husstand
Valg til bestyrelsen
Maria Fredskilde, Rikke Mai og Karin Clausen var ikke på valg
Kim Elkrog ville gerne genopstille, mens Helle Eglin og Renata Carlsen ikke
ønskede at genopstille. Det var derfor ikke muligt at få et tilstrækkeligt antal
medlemmer til bestyrelsen.
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Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i slutningen
af året med henblik på opløsning såfremt der ikke kan vælges en fuldtallig
bestyrelse.
Indtil da vil den nuværende bestyrelse forsøge at få gang i foreningen og
afvente svar på diverse ansøgninger.
Hvis du ikke allerede er medlem af Forældreforeningen kan du nå det endnu!
Indbetal 100 kr. på konto 7160 1037584. Kontingentet omfatter hele din
husstand. Husk at skrive hvem du er, i besked til modtager. Skulle foreningen
blive opløst går de pengene der måtte stå på kontoen til elevrådet.
På vegne af Forældreforeningen
Renata Carlsen

Fællesspisning

Så skal der snart være fællesspisning i
Sognegården igen. I år afholdes det fredag
d. 15 oktober.
Der vil komme mere info på et senere
tidspunkt.
Venlig hilsen Fællesspisningsudvalget
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Indgangsdøren til Vrigsted Kirke
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 juni, juli og august
Søndag den 13. juni
2. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 20. juni
3. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 27. juni
4. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 4. juli
5. søndag efter trinitatis
Fælles morgenvandring fra
Barrit Kirke

Søndag den 11. juli
6. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 18. juli
7. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit: ingen

Søndag den 25. juli
8. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 - FRP

Søndag den 1. august
9. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 - FRP
Barrit: ingen

Søndag den 8. august
10. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 15. august
11. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 - PEAS

Søndag den 22. august
12. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 29. august
13. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 5. september
14. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 - FRP

Søndag den 12. september
15. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 19. september
16. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – høst

Søndag den 26. september
17. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 – børnehøst
Barrit: ingen
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Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra mandag den 12. juli til og med mandag
den 2. august. Embedet passes i denne periode af sognepræst Fin Rasmussen
Petersen (FRP) som har telefonnummer 75 89 53 97. Det er ligeledes Fin der
passer embedet i weekenden den 4.- 5. september.
I weekenden den 14. – 15. august passes embedet af sognepræst Poul Erik
Sørensen (PEAS) som har telefonnummer 75 89 70 51.

Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirker 2010
Her er konfirmanderne fra 2010 – til lykke til jer alle sammen.

Morgenvandring fra Barrit Kirke søndag den 4. juli klokken 8.00
Den 4. juli er der ikke almindelig gudstjeneste i hverken Barrit eller Vrigsted
Kirke. I stedet vil der være en morgenvandring som er fælles for de to sogne.
Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 8.00 og går derfra en tur på ca. 50
minutter. Klokken 9.00 er der andagt i Barrit Kirke og derefter spiser vi
rundstykker og drikker kaffe i Rudolfs Hus.
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Selv om man ikke skulle have mod på
gåturen er man selvfølgelig meget
velkommen til andagt og morgenkaffe.

Sogneudflugt tirsdag den 17. august klokken 12.30
Vi tager på sogneudflugt til Kolding tirsdag den 17.
august, hvor vi blandt andet vil besøge Kunstmuseet
Trapholt.
Tilmelding til Dora Damgaard på telefonnummer
75 69 14 23.
Alle er velkomne

Konfirmandindskrivning i Barrit Kirke søndag den 22. august
klokken 10.30
Konfirmandforberedelsen begynder onsdag den 8. september klokken 8.10 i
konfirmandstuen i præstegården. Derfor inviteres alle konfirmander og deres
familier til indskrivningsgudstjeneste søndag den 22. august kl. 10.30 i Barrit
Kirke. Efterfølgende er der indskrivning i konfirmandstuen. Husk kopi af
dåbsattest. Jeg glæder mig til at møde alle de nye konfirmander.
Gudstjenesten forløber på almindelig vis og alle er naturligvis velkomne – også
selv om man ikke har en konfirmand i familien.
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Høstgudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 19. september
klokken 10.30
Søndag den 19. september holder vi
høstgudstjeneste i Barrit Kirke. Kirken bliver
pyntet med korn og blomster og efter gudstjenesten
drikker vi kaffe.
Hvis man vil være med til at pynte kirken er man
meget velkommen. Henvendelse til Dora
Damgaard på telefonnummer 75 69 14 23.

Børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke søndag den 26. september
klokken 10.30
Alle børn fra Barrit og Vrigsted sogne (og deres familier) inviteres til børnehøstgudstjeneste i Vrigsted Kirke. Vi mødes i kirken klokken 10.30 til en kort
gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi sammen på besøg hos Bente og Lars
(Stevnsvej 7) og ser på alle de dyr de har. Når vi har set dyrene griller vi pølser
og drikker sodavand.
Her er et par billeder fra sidste års børne-høstgudstjeneste, hvor vi havde en
fantastisk dag.
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Springdag i Barrit
Søndag den 11. april klokken 10-13 havde vi en sjov springdag i Barrit for
spring mix, pigespring og drengespring. Vi var omkring 24 springere og 6
instruktører, som alle sammen havde en fantastisk sjov dag. Der blev sat en
havetrampolin op i hallen, så vi kunne lære at lave sikre spring hjemme i haven
– blandt andet salto. Vi lærte blandt andet at binde en trøje rundt om maven,
som en voksen kunne holde ved. På den måde kan man lave en sikker og lige
salto. Vi øvede også andre spring på airtracken som for eksempel kraftspring,
overslag og vejrmøller. I pausen fik alle både frugt, vand og en flødebolle. Vi
synes, det var en rigtig sjov dag, hvor vi lærte en masse. Det var fedt, at
foreningen igen lavede et arrangement – og endda så hurtigt efter slutningen på
gymnastiksæsonen. Det er helt klart noget vi synes, burde gentages.
Med venlig hilsen Mathilde og Anne Sophie

HJÆLP - Badminton
Vi mangler trænere/instruktører.
Vi har ca. 30 friske piger og drenge, som gerne vil spille badminton, men vi
mangler trænere / instruktører, der vil hjælpe Hans Peter og Frede.
Vi håber, at der er en eller to der har lyst til at hjælpe.
Henvendelse straks til Badminton afdelingen v/ Ingrid Pedersen
Tlf. 75 69 10 96
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Ny forening i Barrit-Vrigsted-området.
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening afholdt i al ubemærkethed en stiftende
generalforsamling i lokalarkivet d. 7. april 2010.
Forud for den stiftende generalforsamling har vi diskuteret og orienteret om behovet
i Barrit-Vrigsted Nyt. Der har været afholdt et offentligt møde, hvor flere meldte sig
til at ville tage et medansvar for arkivets drift og yde en indsats i forbindelse med en
foreningsdannelse. Og nu er arbejdet kommet så vidt, at der er lavet vedtægter,
dannet en bestyrelse og de første medlemmer har meldt sig ind i foreningen.
Foreningens formål er først og fremmest at støtte lokalarkivet i dets arbejde med at
indsamle, bevare og formidle den lokale kulturarv.
Fra vedtægterne kan nævnes:
a. At fremme og styrke den almene interesse for Barrit og Vrigsted sognes historie
og medvirke til at bevare egnens kulturarv samt at drive et lokalarkiv.
b. Gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognenes og
egnens historie.
I første omgang består foreningens bestyrelse af nogle af de aktive i lokalarkivet:
Formand: Karsten Bjerreskov, Horsens. Tlf. 22 99 55 97.
E-mail: karsten@bjerreskov.com
Kasserer: Niels Peder Kjerkegaard, Barrit. Tlf. 75 69 17 51.
E-mail: niels-peder@mail.dk
Sekretær: Per Mogensen, Barrit. E-mail: permogensen@live.dk
I anden omgang gælder det om at få alle jer lokalhistorisk interesserede til at støtte
op omkring arkivet ved at melde jer ind i foreningen – og at øge aktivitetsniveauet.
Der er foreløbig planlagt tre tiltag:
1) At vi efter aftale med de tidligere arrangører overtager arrangementet af familie/bilorienteringsløbet. Det bliver over et tema, og vi vil garantere, at der bliver
opgaver for hele familien!
2) At vi vil forsøge at være mere synlige til byfesten – forhåbentlig med en stand
med en udstilling.
3) At vi er i gang med at planlægge og forberede en byvandring i Breth til søndag d.
12. sept. – se andetsteds i bladet.
I forbindelse med alle 3 arrangementer er der mulighed for at melde sig ind i BarritVrigsted lokalhistoriske forening – kontingentet er 100 kr. pr. husstand.
Hvis man ikke kan vente, kan man henvende sig til Niels Peder Kjerkegaard, der er
foreningens og arkivets kasserer.
Med forventninger og forhåbninger om, at dette tiltag virkelig vil give et boost til
samarbejdet og udviklingen omkring det lokale, den lokale kulturarv og det
tilhørsforhold, som både kan være en interesse og en livsform – og som i hvert fald
er svær at undvære.
Karsten Bjerreskov
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Vrigsted Efterskole.
Ja det er jo bare det gamle plejehjem, der ligger lige i kanten af Vrigsted,
tænker du nok, og nu er det jo så en efterskole.
JA, det er det, og det skulle der gerne vedblive at være.
Det er først og fremmest en efterskole for ca. 80 ordblinde elever i 8. - 9. og
10. klasse. Det er samtidig en arbejdsplads for 21 personer, og sidst, men ikke
mindst har skolen i dens 13-årige levetid formået at slå sit navn fast som en af
landets bedste ordblindeefterskoler, godt hjulpet af den nye IT-teknologi, hvor
eleverne ved hjælp af "IT-rygsækken" bliver i stand til at klare almindelig
skolegang og senere ungsoms-og erhvervsuddannelse.
Der er faktisk tilbagemeldinger fra tidligere elever, der er godt i gang med
endog både lange og mellemlange uddannelser. Det er rigtig godt gået!
Samtidig fremstår skolen med gode bygninger og en god økonomi.
Hvad kommer det mig ved, tænker du måske?
Alle kan være med til at støtte en effektiv og bæredygtig efterskole i vores
lokale samfund, som vi kan være stolte af.
Det betyder faktisk meget ved henvendelser fra ministeriet og andre offentlige
myndigheder at skolen kan påpege, at der er en god, stor og gerne
lokalforankret skolekreds.
Derfor har vi brug for din støtte!
Prisen er 50.00 kr. pr år, og for de penge kan man deltage i skolens
generalforsamling og andre arrangementer, som skolen måtte afholde, hvor der
er åbent hus.
Se evt. mere på skolens hjemmeside www.vrigsted-efterskole.dk
Medlem af Vrigsted Efterskoles bestyrelse
Bente Poulsen
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Referat af repræsentantskabsmøde i BKI
23. marts 2010
1. Valg af dirigent: Torben Hansen
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Bestyrelsens beretning:
Efter nogle økonomisk vanskelige år er det i 2009 lykkedes at præstere et
overskud på BKIs regnskab. Det skyldes dels stigning i udlejning, dels
stigende udlejningspriser. BKI har mistet såvel den kommunale
dramaskole som Juelsminde seniorbadminton (det sidste som naturlig
følge af at hal 2 i Juelsminde er færdig).
Trods dette er hallen er stort set udlejet på alle hverdage, til gengæld ville
det være ønskeligt at øge udlejning i weekends ikke mindst, fordi
udgifterne stiger mere end indtægter
En stor post i 2009 har været nyt varmesystem i Sognegården, som der
blev sat penge af til i 2008.
BKI har også aktivt deltaget i projektet ”Den levende landsby” i et
samarbejde med skole, Tjørnebo og lokalråd.
Der er søgt og bevilget penge fra en pulje i indenrigsministeriet til
projektet. Disse skal anvendes på konkretisering af planerne for ”Den
levende landsby” både i forhold til de fysiske rammer men også i forhold
til de organisatoriske muligheder.
Det daglige samarbejde mellem skole, Tjørnebo og BKI er allerede
etableret og udbygges løbende.
4. Regnskab 2009
Omsætning er ca. 1,3 mio
Der er øget omsætning i udleje
Der er øgede udgifter på løn- og lokaleomkostninger
Udgifterne til opvarmning er steget, hvilket kan skyldes nyt varmesystem
i Sognegården.
Udgifter til administration er faldet, da Jeanette laver flere af de opgaver,
som vi tidligere havde revisionsfirmaet til at udføre.
Primær udfordring bliver at få øget udlejningen i weekender, da det er
eneste mulighed for at øge indtægterne. Det kommunale tilskud afhænger
af udlejning. Det er usikkert om det kommunale tilskud fortsætter som
hidtil set i lyset af kommunens økonomiske situation. Som det er nu gives
der tilskud pr. udlejet time uden et loft for, hvor meget tilskud, der kan
gives, hvis udlejningen øges mere end forudsat.
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5. Budget 2010
I det kommunale budget for 2010 har man fra Hedensted Kommunes side
harmoniseret tilskuddet til haller. Tidligere fik haller der lå ved skoler med
overbygning højere tilskud. Dette gælder ikke længere, derfor øges
tilskuddet til hallen i BKI. Til gengæld er tilskud til gymnastiksale sat ned.
Samlet set øges tilskuddet til BKI dog.
Det har vist sig muligt at afsætte 269.000 på BKIs budget for 2010 til
vedligehold. De penge der sidste år blev afsat til vedligehold er ikke alle
brugt, derfor øges opsparingen Dette er også en nødvendighed, da der ikke
gives kommunalt tilskud til vedligehold, heller ikke til udvendigt
vedligehold. Da der med tiden vil komme større vedligeholdelsesopgaver er
det nødvendigt at spare op.
6. Indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag
7. Valg til bestyrelsen:
Jan for Tjørnebo: genvalgt. Rikke Mai er personlig suppleant
Poul for Folkedanserne: genvalgt. Hanne Brok er personlig suppleant
Michael Mathiasen for Borgerforeningen: genvalgt. Karl Erik
Nielsen er personlig suppleant
Renata for BGIF: genvalgt. Christan Schrøder er personlig suppleant
suppleant for de personlige suppleanter bliver Torben Hansen,
Torbens suppleant bliver Tove Nielsen
Efter repræsentantskabsmødet er der rejst tvivl om hvorvidt
Borgerforeningen, der er blevet opløst kan have en repræsentant i BKIs
bestyrelse. I bestyrelsen har vi taget det til efterretning, at vi har begået en
procedurefejl. Fredagsklubben, der er nyt medlem i BKIs repræsentantskab
vil gerne vælge Michael Mathiasen som sin repræsentant, men Michael
Mathiasen har ikke ønsket at fortsætte i BKIs bestyrelse. Da Michaels
suppleant også repræsenterer Borgerforeningen er det Torben Hansen, der
som suppleant for suppleanterne bliver 8. medlem i BKIs bestyrelse.
8. Eventuelt
Menighedsrådet ønsker at blive medlem af repræsentantskabet. Det bliver de
hermed. Fredagsklubben blev medlem af repræsentantskabet sidste år.
Der er et ønske om et par margrethe skåle i køkkenet i Sognegården.
Der er et ønske fra Folkedanserne om at få kursus i brug af hjertestarter.
Trygfonden laver opfølgningskurser årligt. Folkedanserne inviteres med
næste gang.
På vegne af BKIs bestyrelse
Renata Carlsen
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Jysk-fynsk mesterskab for U8 fodboldspillerne
Søndag d. 21. marts havde 7 spillere fra Barrit GIF fundet vej til Helle Hallerne
syd for Grindsted. De havde nemlig vundet deres pulje i DGI Sydøstjylland og
skulle nu spille om at blive de bedste i Jylland og på Fyn. Som sædvanlig
mødte spillerne op med stor kampgejst og store forhåbninger, ligesom
forældrene havde taget, om ikke klaphatte, så stemmebånd og positive tilråb
med.
Det blev til 4 begivenhedsrige kampe, hvor kampen om Bronze desværre blev
tabt. Men den store indsats børnene leverede, synes en stolt mor, sagtens kan
måle sig med kanonerne/idolerne i Champions League. ”En fjerde plads i den
jysk-fynske række kan I godt være stolte over”!
Vi sluttede et flot stævne og en super god indendørs sæson af med at hoppe i
svømmehallen.
En tak skal lyde til de glade unger for de store oplevelser, og deres forældre for
altid at stå på spring!
Holdet er: Milla på mål, Magnus, Mathias, Nicolaj, Benjamin, Mikkel, Oliver
og træner Søren.
/Katrine
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Afslutning på vinterens gymnastik.
Maibritt’s tirsdag aftenhold
Et rigtig godt program, hvor Maibritt fik os til at arbejde med hele kroppen, det
være sig stepbræt, i den sidste del af sæsonen elastikbånd, så vi fik sved på
panden og til sidst total afslapning, så meget at nogen faldt i søvn. Vi kan
anbefale at støtte op omkring Maibritt’s motionshold, hvor alle kan være med.
Som afslutning på vinteren, havde Maibritt arrangeret en bowlingaften i
Horsens Bowlingcenter, hvor vi dystede bravt mod hinanden og havde det
sjovt. Derefter kaffe med kage, for nu skulle der noget på sidebenene. En rigtig
hyggelig aften. En stor tak skal lyde fra hele holdet.
Dora’s onsdags formiddagshold.
Her var der også et alsidigt program. Opvarmning til Wienermusik,
både hurtige og langsomme serier - liniedans – stolegymnastik. Det lyder som
stillesiddende, men det er det ikke. Ingen får love til at sidde og slappe af. Jeg
er så stolte af jer alle sammen. I har med høj humør taget imod alt hvad jeg har
budt jer. Jeg glemt lige, at kæbemusklerne og sangmusklerne også blev flittig
rørt. I har trofast mødt op hele vinteren. Tak for den fine gave jeg fik ved
afslutningen, jeg blev meget rørt over den og jeg kan fortælle, at
blomsterkurven stod rigtig længe og de blå anemoner nu er plantet, så jeg kan
nyde dem fra mit køkkenvindue næste år. Onsdag den 19. maj havde vi vores
udflugt, som gik til Geografisk Have i Kolding og vejrguderne var med os, en
dejlig dag. Tak alle sammen og god sommer og på gensyn til september. Vi
kan godt være flere på holdet, så kom endelig, Motion – samvær giver glade og
positive mennesker.
Dora
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Referat af Generalforsamling i Fredagsklubben Barrit d.9-4-2010
Regnskab – vi har et fint overskud, og vores næste store mål, er at købe
vores egen hoppepude. Fredagsklubbens egne børn skal stadig betale de 10
kr. for at komme ind.
Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Gitte Hansen, formandBent Rørbye, næstformand- Ingeborg Jørgensen, kasserer- Michael
Mathiesen og Gitte Iversen, revisorer,- Rita Filbert sekretær.
Formandens beretning:
Vi har haft et fantastisk år, med rigtig mange fremmødte børn. Vi kan med
stolthed sige at vi har ca. 150 børn inde hver gang, og det er vi meget tilfreds
med. Vi har i denne periode haft hoppepuden næsten hver gang, og det kan vi
takke Bent for – uden hans hjælp kunne vi ikke have den, da den skal hentes i
Juelsminde, og køres hjem hver gang igen.
Det har været vigtigt for os at lave forskellige ting hver gang, og der har været
en sund fredagsklub, hvor man ikke kunne købe slik, -til gengæld fik man
gratis frugt sponseret af Årstiderne. Vi har haft film aften og halloween mmm.
Vi har haft rigtig mange børn inde i hallen, hvor de har spillet fodbold og
badminton. Der har også været en vældig aktivitet i kælderen hvor Per med
hård/blød hånd har styret vores spillemaskiner, og de andre voksne på skift har
solgt slik.
I det kreative værksted er der også blevet flotte ting, og det er en af de ting
børnene hver gang glæder sig til, de skal skynde sig ned og se hvad der sker i
kælderen hos de voksne i det kreative værksted.
I gymnastiksalen har vi vist film, og lavet forskellige sport aktiviteter. Vi har
haft juletræsfest og fastelavn, der gav et lille underskud – men det var dejligt at
kunne samle 250 mennesker pr. arrangement.
Vi har haft netnat, hvor der var fuldt hus.
Uden de voksne, ville det ikke være muligt at ”køre” fredagsklubben, og derfor
vi jeg her benytte lejligheden til at takke jer alle.
Gitte Hansen - formand
Referatet forkortet af BV-Ny`s redaktion.
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