F o to : L a r s M o e g r e e n

Nr. 1

Juni 2007

19. Årgang

****************************************************************
Fredagsklubben vandt Bojsen prisen
****************************************************************
Byfest i Barrit
****************************************************************
Avis indsamling lørdag d. 16. juni
****************************************************************
Badminton mangler hjælp
****************************************************************
Mange aktiviteter hos Barrit spejderne
****************************************************************
Indlæg modtages på diskette, runesten, på papirlapper eller hvad du har for
hånden. Sender du en fil, vil vi gerne have opsætningen således:
Top - 1,5 cm, bund – 2 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. Skrift: Times
new roman – str. 16. Du kan sende filen med mail til bvnyt@get2net.dk
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 06. AUG. 2007
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand: Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1
(kontakt til annoncører)
Best.medl.: Pia Schmidt, Barrit Langgade 100

tlf. 75 69 15 66
tlf. 75 69 16 61
tlf. 75 69 15 07
tlf. 75 69 14 18
tlf. 75 69 17 00

****************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 8 gange årligt i månederne, juni, august,
oktober, november, december, 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:
06.08.2007
17.09.2007
22.10.2007

Bladet udkommer:
22.-23.08.2007
03.-04.10-2007
07.-08.11-2007

Har du lyst til at støtte bladet, så giv et frivillig bidrag.
Kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110

Side 3........................................ ved Mikael Jacobsen
Forbedret BV-Nyt...
Du sidder med en ny udgave af Barrit Vrigsted NYT, - bedre papirkvalitet,
forbedring af annoncerne og sidst men ikke mindst har vi fået mulighed for
farvebilleder.
( Se forsiden)
Endelig kom Barrit på landkortet...
Stor var min overrskelse over en overskrift i Horsens Folkeblad: Bro mellem
Barrit og Bogense. Man er jo ikke lige frem vandt til at Barrit nævnes som led i den
nationale trafikplanlægning! Ideen om en motorvej Odense - Bogense - Barrit Horsens er rigtig god, for den vil løse mange af landets trafikale flaskehalse. Det
kan enhver der kan se på et Danmarkskort gennemskue.
Hvad sker der med huspriserne?
Så tankerne begyndte hurtigt at kværne rundt i hovedet med en masse billeder af
Barrit om 20 år. Først tænkte jeg på huspriserne！Endelig noget der kan få
priserne til at stige，så vi kan låne endnu mere.. Så tænkte jeg på fordelen ved
en døgnåben tankstation og en McDonald ved Rand !!!!!
Blev ikke bange…
Det var faktisk lidt mærkeligt for jeg blev slet ikke bange. (Nogen ville nok sige, at
med den alder undertegnede har, og med den tidshorisont der er, ville det også
være overflødigt...．）
For utvivlsomt vil mange blive bange for tanken om støj og skræmmende
byggeri... Det skete bare ikke for mig. Tværtimod. Jeg tænkte positivt: Bedre
lydafskærmninger - i bedre harmoni med landskabet - og den første motorsvejsbro med cykel og gangsti. Hvorfor ikke lade verdens bedste arkitekter og
ingeniører om at udarbejde dette projekt.?
Europas flotteste bro...
Lade broen blive den flotteste i Europa med restaurant 350 m. oppe i et af
brotårnene? - og svævebane til dem der bare ville nyde udsigten! Mulighederne er
mange og vi skulle måske tænke STORT. Nu er jeg ikke så naiv at tro at det er
noget man lige i Lokalrådet eller Borgerforeningen kan sætte i værk. Men vi kan
vælge om vi skal være positive eller negative overfor tanken. -Måske er dette
muligheden for ikke at ende i et dødt hul midt mellem Hedensted og Juelsminde?
Jørgen Juhl bange...
Er vores borgmester imod Barritbroen fordi han er bange for at vi skal stjæle
udviklingen fra Hedensted? - At det er Barrit der på lang sigt bliver lokomotivet i
Hedensted Kommune?
Så vi mangler kun at finde en politiker der vil tale Barrits sag．（
Tænk på
hvad Jens Risgård Knudsen udrettede med den Nordjyske Motorvej!)
Man kunne selvfølgelig også vælge at lade alt være ved det gamle?

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:
Lene Bojesen
Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1907
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Jytte Hansen
Kirkebro 9, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1355
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

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

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før mellem
kl. 16 og 18.

GUDSTJENESTELISTE FOR JUNI, JULI OG AUGUST
Barrit

Vrigsted

Søndag den 10. juni

09.00

10.30

Søndag den 17. juni

10.30

09.00

Søndag den 24. juni

Ingen

09.00 (Poul Erik)

Søndag den 1. juli

10.30

Ingen

Søndag den 8. juli

Ingen

10.30

Søndag den 15. juli

09.00 (Fin)

Ingen

Søndag den 22. juli

Ingen

Ingen

Søndag den 29. juli

Ingen

09.00 (Poul Erik)

Søndag den 5. august

10.30

09.00

Søndag den 12. august

Ingen

10.30

Søndag den 19. august

10.30

Ingen

Søndag den 26. august

09.00

10.30

Søndag den 2. september

10.30

09.00

Fra den 20. til den 27. juni holder sognepræst Rikke Mai ferie. Embedet varetages
af Poul Erik Sørensen fra Stouby, tlf. 75 89 70 51. Ligeledes holder hun fri fra den
14. til den 29. juli (uge 29 og 30). Embedet varetages af Fin i uge 29, tlf.75 89 53
97 og af Poul Erik i uge 30, tlf. 75 89 70 51.

Vedr. konkurrence med nyt fælles By logo
Der blev tilsendt en del forslag til byens evt. nye image.
Tak for interessen til dem der har indsendt.
Barrit Vrigsted Nyt, Barrit Erhvervsforening og www.barrit.dk var indkaldt til
møde på BKI Center for at drøfte / afgøre om der skulle laves om på vores look
ud af til.
Det blev enigt vedtaget at vi ville forkaste alle indsendte forslag.
Barrit Vrigsted Nyt:
Beholder bladets udseende.
Barrit Erhvervsforening:
Beholder også deres udseende på skilte som står ved indgangene til byen, dog
vil foreningen gøre lidt mere ud af, at holde blomsterkummerne og skiltene
rene.
www.barrit.dk:
Alle var her enig om at der skulle lidt mere ”pep” på forsiden på hjemmesiden.
Der arbejdes på et nyt udseende og vil snarest komme på hjemmesiden.

DET DANSKE SPEJDERKORPS
BARRIT SPEJDERNE
Husk

Avisindsamling
Lørdag d. 16. juni
Vær med til at gøre en forskel
Læg jeres aviser, reklamer og pap ud til vejen
inden kl. 9.00
Se mere på vores hjemmeside
www.barritspejderne.dk
eller kontakt Formand Jan Revsbech Pedersen på
e-mail: janrp@mail.dk eller tlf. 75691644

Byfest i Barrit
24. og 25. august 2007.
Det er jo ved at være en tradition. Det er 5 år i træk, at vi skal have byfest i Barrit.
Og for at være traditionen tro, så bliver programmet bygget op over samme læst
som de sidste år. Og så skal der selvfølgelig også være noget nyt og spændende.
I år står borgerforeningen for en del af lørdagens program og idrætsforeningen
står som sædvanlig for ungdomsturneringen fredag aften og festen i teltet lørdag.
Fredag er det de unge der er i højsædet, vi har den traditionelle foldbold-turnering
for alle vores ungdomshold og så slutter aftenen med sodavandsdiskotek, lige
som sidste år.
Lørdag starter med promt og pragt. Juelsminde Pigegarde går gennem Barrit fra
dagli' Brugsen til sportspladsen. Undervejs støder der veterantraktorer til optoget.
Og det er planlagt så optoget kommer op til sportspladsen i rettet tid til den gratis
morgenkaffe teltet.
På pladsen vil der som sædvanlig være krammermarked, hoppeborg, radiobilbane og crossere.
Borgerforeningen arrangerer veteranbils træf på pladsen, så der bliver masser af
biler at kigge på.
I år bliver bilorienteringsløbet til Barrit løbet. Der er indskrivning til løbet mellem
10 og 11. Kl. 12.30 sendes de første biler af sted.
Ca. 13.30 er der arrangeret pit-stop på ruten med bespisning.
Løbet er for alle og mange af veteranbilerne vil også deltage.
Du kan allerede nu overveje, hvem det er du vil udfordre i løbet. Er det naboen,
familien eller skal I have en lille konkurrence for vejen.
I kunne jo konkurrere om, hvem der skal give en øl i teltet efter løbet.
Ca. 15.30 er der præmieoverrækkelse for Barrit løbet.
Lørdag aften er der selvfølgelig fest i teltet. Vi skal have god mad og underholdning. I år kommer Bas revyen og giver os nogle numre fra deres repetiore.
Aftenen slutter med musik og dans til Skania Vabis.

I skal selvfølgelig allerede nu reservere datoerne den 24. og 25. august. Og hvis I
vil være helt sikker på at få en plads i teltet til festen, så kan I tilmelde jer allerede
nu. Husk at der har været fyldt helt op de sidste 2 år.
I kan tilmelde dig på mail Byfest@barritgif.dk eller tlf. 75 69 17 83.
Prisen bliver 175, - for voksne og 75,- for børn.
Borgerforening og idrætsforeningen har gang i flere forskellige mulige aktiviteter.
Efterhånden som tingene falder på plads, så informerer vi på Barrit.dk og
BarritGif.dk
Det endelig program bliver husstandsomdelt og offentlig gjort i BV-Nyt.

Barrit Byfest
24. og 25. august 2007
Reserver datoerne nu !

SOMMERPROGRAM BJERRE HERREDS HAVEKREDS
RHODODENDRONUDFLUGT TIL MARIAGER
10.juni kl.8 fra Vagns Turist, Rårup 8.30 fra Hydro Texaco, Hedensted og
8.35 fra Bents Møbler, Horsens. Hjemkomst 19.45
Først 2400 m2 rhodo- og surbundssamling, 30 år, hos Ketty og Niels Andreasen i
Norup, frokost hos Elin i Als, 6500 m2, 10 år gammel rhodo-have,
klematissamling. Gåtur i Mariager. Næste have med stenkunst på 1200 m2, også
sukkulenter og snabelkalla hos Erna og Tage Sørensen. Så den Italienske Have
hos Benny Knudsen i Broløs, guidet rundvisning i stuehus med antikviteter.
Aftensmad og ”museum” på Hvidsten Kro
Pris 350 kr. Tilm: 75687755

3 ÅBNE HAVER
2.juli kl.18
Alt i alt 6100 m2 have, som det har taget over 50 år sammenlagt at lave !
To blandede haver og en rosenhave. Vælg selv rækkefølgen:
Connie og Tage Albrecht, Grønningen 8, Hornsyld
Hanne og Leon Brauner, Stevnsvej 1b, Vrigsted
Ingelise og Herman Reedtz, Rosenhaven, Overbyvej 6, Overby

BARRIT SPEJDERNE
På lejrtur med Mikro-/mini-spejderne i Reden.
Lørdag d 14. april mødtes vi ved Reden for at tilbringe week-enden med at bygge
lejrplads.
Vi havde inviteret spejdere fra Julsminde og Rårup til at være med, så i alt var der
ca. 25 børn i alderen fra 6-10 år sammen med deres ledere.
Vejret var med os i den week-end, så det var det flotteste solskinsvejr fra vi kom,
til vi skulle hjem.
I Barrit har vi lige fået et nyt patruljetelt, som vi skulle prøve at sætte op for
allerførste gang. Det gik faktisk rigtig godt, og det var en fornøjelse at kunne flytte
ind i teltet, der har to gode sovekabiner (med gulv), så der var lige plads til vores 2
patruljer.
Det har vi tit set de store gøre,
men det er noget mere
spændende at skulle prøve
det selv. Det er også helt rart
at se, at de knob, vi skal lære
at binde, også kan bruges til
noget fornuftigt.
Da vi var godt i gang med
bordet, måtte vi dog erkende,
at det er bedst med solide
rafter.
Barritspejdernes bord knækkede pludselig sammen, da en af rafterne viste sig at
være dårlig, så hele vores fine konstruktion faldt sammen. Om igen! Men til sidst
fik vi bygget et meget flot bord med gode (og solide) siddepladser.
Juelsminde- og Rårupspejderne havde også bygget hver deres bord, og til sidst
samlede vi dem alle tre til et meget flot kæmpebord.
Så var det tid til at spise de medbragte madpakker, og at få et velfortjent hvil.

Da vi var mange, der skulle kunne sidde rundt om bålet, mente børnene, at det
krævede en stor bålplads. Det var noget af et projekt, da jorden var tør, og græsset
var langt og sejt. De kæmpede dog bravt, så efter lang og ihærdig indsats fik vi en
vældig flot bålplads.
I mellemtiden var der blevet
samlet optændingspinde og
brænde. Børnene byggede
selv bålet, og de var vældig
stolte, da de fik ild i det lige
med det samme.
Nu var der tid til, at børnene
kunne lege, hygge sig ved
bålet, slappe af i teltene, og de,
der stadig mente, at der skulle
bygges noget mere, fik lige
lavet et skraldestativ af rafter.
Anton og Christian var kreative, og fik omdannet en gammel tov-tromle til et par
glimrende frisbee´s.
Samtidig blev der forberedt aftensmad. Vi skulle have svensk pølseret. I løbet af
eftermiddagen var der blevet skrællet kartofler til den store guldmedalje. Børnene
hjalp selv til med at passe gryderetterne over bålet, og der blev rørt meget grundigt
i gryderne.
Mens maden var under tilberedning, dukkede Lars pludselig op med klatre-udstyret.
Han gik i gang med at forberede en omgang træklatring. Da
det viste sig, at han manglede
en stige, lavede vi en til ham af
rafter – man er vel ikke spejder
for ingenting!!
Aftensmaden blev spist med
stort velbehag – man bliver
sulten af sådan en aktiv dag ude
i det fri.Bagefter fik alle de, der havde lyst, lov til at klatre op i et meget højt træ,
under grundig instruktion (og en del drillerier) af Lars.

Imens blev der fyldt godt med træ på lejrbålet, så resten af aftenen gik med hygge
og sang omkring det. Vi fik stegte skumfiduser og kakao (Anton fik også
cappuccino, men det var nu et
uheld).
Da det blev meddelt, at det var
sengetid, var der ingen protester, for
alle var godt trætte efter en lang dag.
Næste dag var vi tidligt oppe og fik
en solid morgenmad med havregrød
og boller.
Bagefter skulle vi desværre til at
skille bordene ad og pakke teltene
sammen igen. Det er altid lidt
ærgerligt at skulle fjerne det, som
man selv lige har fået bygget, men heldigvis fik vi lov til at beholde vores flotte
bålplads.
Den kan vi jo bruge på andre spejderaftener.
Da alt var pakket og klart, kom vores forældre, og så var det tid til at tage hjem
efter en god og sjov weekend.
NB! Når i læser denne artikel, er vi faktisk ved at pakke vores rygsække igen.
Denne gang skal alle Barrit-spejderne på en weekendtur til København, hvor vi
blandt andet skal besøge Københavns hovedbrandstation, rundetårn og flere
andre ting, og vi skal selvfølgelig også tilbringe en dag i Tivoli.
Vi glæder os rigtig meget.!
Med venlig hilsen - Barritspejderne.

BARRIT SPEJDERNE
Juniorturnering
Fredag d. 11
Fredag eftermiddag mødes alle glade juniorspejdere fra Barrit, Juelsminde,
Marsk Stig, Dagnes, Tyrsted osv., ved Kulsølejren. Et dejligt sted, dejligt langt
inde i skoven, men alligevel så dejlig tæt på Kulsø. Når klokken nærmer sig 19.
samles alle glade spejdere til et fælles møde. Spejderne er fra 10 til 13 år. Efter
mødet, som vare præcis den tid sådan nogle ting skal tage, ca. 15 min, begynder
det mest vigtige på hele turen. Lejren skal bygges. De små hold på 3-6 mand skal
bygge en indgangsportal, hegn omkring deres plads, telt, bålplads, huggeplads,
spildevandshul, skraldespand, og
de må gøre så meget ud af det
som de vil.
Når tiden så nærmer sig aftensmadstid, spises de medbragte
madpakker. Da det er lidt sent at
bygge en lejr, er det selvfølgelig
vigtigt at de glade spejdere
husker at sætte teltet op først.
Klokken 21 mødes alle spejdere
nede ved den fælles bålplads. Så
er der ”Smuglerløb”. Det har de
glædet sig meget til. Det er en leg
der handler om at smugle guldmønter gennem ”landet” (skoven), uden at blive
opdaget af ”tolderne” (lederne). Legen var ca. til midnat. Meget trætte, men glade
smuglere går i seng derefter.
Lørdag d. 12
Omk. 7.30 står spejderne op. Der bruges et godt stykke tid på toiletterne, og
bagefter spises der morgenmad rundt omkring på de små lejrpladser. Klokken
9.00 er der flaghejsning. Imens flaget hejses bliver der sunget ”Der er ingen ting
som mager” og andre morgensange. Der bliver givet nogle fælles informationer.
Blandt andet, at spejderne har resten af formiddagen til at bygge pladserne
færdige. Klokken 12.00 mødes alle igen ved flagstangen, og så er ”Stjerneløb”.
Denne leg går ud på at løbe rundt fra post til post, hvor man skal løse forskellige
opgaver, for at få belønningen. Belønningen kan være enten kagebunde, bananer,
kagecreme osv. Og gæt hvad det skal ende med??

Når alle belønninger er samlet sammen,
og løbet er slut (omk. kl. 16.00) skal i
bedømmes efter den bedste kage. De
skal også lave aftensmad, inden kl.
18.30, og det bliver også bedømt af
dommerne.
Retten i år var Boller i Karry (mums).
Maden spises, og bagefter vaskes der
op. Derefter kan de bare tuller rundt
man gå op i sit telt og sidde og
hyggesnakke så længe man orker, plus at man må indtage alt det slik og sodavand
man vil, så længe man børster sine tænder.
Søndag d. 13
Kl. 7.30 står spejderne op efter en lang nats hyggesnak. Endnu et grundigt
toiletbesøg er på sin plads, og derefter et godt morgen måltid bestående af lækre
og velkendte chokolademader. Kl. 9.00 er der flaghejsning + morgensang og
øvrige informationer om den kommende dag. Efter flaghejsning, inden kl. 13.00
skal man nå at nedrive lejerplads og få frokost. Kl. 13.00 mødes alle spejderne på
lejerpladsen hvor der bliver holdt tovtrækning. Efter det mødes de så ved
flagstangen, stående i patruljer, klar til afslutning af en god og sjov, vel overstået
juniorturnering. Under hele turneringen har de tre dommere, noteret point for de
forskellige hold, og nu skal der uddeles præmier. En for bedste mad, en for dårligst
mad, bedste lejerplads, bedste patrulje, 1. 2. og 3. pladsen og største fedte røv
gruppe. Efter udelingerne bliver man
hentet af sine forældre og kørt hjem til
et dejligt varmt bad..:)

Nu ved I hvordan en junior turnering
bliver afholdt.

Skrevet af: Marie L. Lage & Anna C. Lage.

Repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 25.4.2007
Tove Nielsen blev valgt som dirigent.
Beretning
I sin beretning oplyste Mikael at der bliver udgivet 8 blade om året, og at bladet
også kan ses på nettet under Barrit.dk.
Bladet vil fremover blive trykt ved en anden trykker – i en bedre kvalitet. Alle
annoncer er gennemgået og opdateret.
Der er lavet aftale med Lars Moegreen om at sørge for foto til forsiden, og andre
billeder der måtte ønskes.
Under den efterfølgende debat blev det tilkendegivet, at BV Nyt er et godt blad
som nødig kan undværes, idet det både bruges som kirkeblad, og som formidling
fra de forskellige foreninger.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Genvalg af Laila Winther, Niels Tønning og Mikael Jacobsen.
Suppleant Renata Sloth Carlsen og Kim Trend.
Ingrid Pedersen blev genvalgt som revisor.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Eventuelt
Fra bestyrelsens side mener vi at kunne konkludere - på baggrund af de meget få
fremmødte fra foreningerne, at der er tilfredshed med bladet.

Bojsen prisen
Fredagsklubben i Barrit har været så heldige at få
HORSENS FOLKEBLADS BOJSEN PRIS. Det
er en pris, der deles ud hver år til tre ”ildsjæle” i
Folkebladets område. Bojsen Prisen er opkaldt
efter avisens første redaktør, Emil Bojsen (18541898). I 1876 kom Emil Bojsen til Horsens, hvor
han kun 22 år gammel blev den første redaktør for
Horsens Folkeblad, som indtil da havde været en
aflægger af Vejle Amts Folkeblad. Emil Bojsen var
venstremand med liv og sjæl, og han var en
markant skikkelse i det politiske liv både lokalt og
nationalt. Han skrev bl.a. en række skarpe artikler
for sociale reformer og var således den jævne mands talerør. I hans første halve år
som redaktør steg avisens oplag til det tredobbelte.
Folkebladets bestyrelse, havde bestemt, at vi i Barrit Fredagsklub, skulle beæres
med denne fornemme pris. Det var en dejlig forårs fredag formiddag, Ingeborg og
jeg var mødt op på Søndergade i Horsens. Vi var meget spændte på, hvad der
skulle ske og hvad vi skulle gøre, det var jo en temmelig uvant situation, vi stod i.
Først var der en afsløring af en lille bronze figur som Mikael Kvium havde lavet.
Den var meget sød. Den lille figur havde en lille gul hætte på, og Ingeborg var
sikker på, det var en inspiration Mikael Kvium havde fra Fredagsklubbens gule
bluser….
Vi gik ind på Horsens Folkeblad og blev samlet i kantinen, hvor vi fik et glas vin og
blev budt velkommen. Jeg kiggede rundt på folk, og der var flere jeg kendte – de
vidste ikke, hvem vi var. Toppen af Horsens by var samlet her, og mens de
kindkyssede, stod Ingeborg og jeg og betragtede alt dette.
Jens Bebe tog ordet og fortalte om begrundelsen
for, hvorfor det skulle være Fredagsklubben i
Barrit, Lill Harlung fra ”Café Den hvide Hest” og
forhenværende borgmester Vagn Rye, der skulle
have prisen. Lill Harlung og Fredagsklubben fik
en lille pris, og Vagn Rye fik den store pris.
Vi fik en Mikael Kvium ætsning/ tegning og 5000
kr. og en flot buket blomster. Pengene bliver brugt
på børnene i Fredagsklubben og ætsningen
udlåner vi til Barrit skole for, så mange mennesker
som muligt kan få glæde af at se på den.
Fortsættes på side 25

Blomsterne og den kæmpe store oplevelse, den beholder Ingeborg og jeg.
Tusind tak for opbakningen fra forældregruppen der indstillede os – det var
næsten nok.
At vi kom med ind på Folkebladet var utroligt.
På Fredagsklubbens vegne Gitte Hansen
Den officielle udlåning af ætsningen/tegningen vil foregå
under Sommerfesten på Barrit skole fredag d. 15. juni 2007

Badminton – hjælp
Vi mangler trænere/ledere til vore unge badmintonspillere.
Har du lyst til at træne/instruere børnene, eller har du lyst til at være
hjælper på et hold – hører vi gerne fra dig.
Har du brug for eller lyst til at lære mere om at være instruktør eller at
spille badminton, kan vi tilbyde dig et kursus inden start. Det varer 1 eller
2 dage (lørdag/søndag).
Vi har hidtil haft børnebadminton spillere fra 6-7 år og
opefter. Det vil vi fortsat gerne have.
Vi håber, at nogle har lyst til at hjælpe og dermed være med til at vore
børn fortsat kan spille badminton i Barrit.
Barrit GIF/Ingrid Pedersen
75691096

Borgerforeningen anno 2007
Hvad er Borgerforeningens værdigrundlag?
Det er hvad den nye bestyrelse har sat som
mål at finde frem til!
En borgerforening er og bør være en forening
der tilgodeser borgernes interesseområder, men måden at gøre det på kan være
meget forskellig. Derfor er det en spændende opgave, vi som bestyrelse har sat os
som mål for dette år. I bestyrelsen sidder vi et par nye og et par rutinerede herrer.
Udover undertegnede som er valgt til formand, sidder Claus Thau som
næstformand, Peter Andersen som sekretær, Karl Erik Nielsen som kasserer og
Kurt B. Nielsen som menigt medlem. Udover os sidder Bent Rørbye som
suppleant.
Som nyvalgt formand er det en fornøjelse at have en bestyrelse som består af
dygtige visionære mennesker som tør og vil tænke anderledes, og derfor blev der
allerede efter det første møde sat gang i de første projekter.
Kodeordet for disse projekter er samarbejde. Samarbejde på tværs af foreninger
og samarbejde med borgere. Det første vi som forening gjorde, var at byde ind som
tovholder i formandsforeningen. Vi er af den overbevisning, at netop sådan en
funktion vil ligge naturligt i borgerforeningen. Dette blev vedtaget på
formandsforeningens møde og vi vil bestræbe os på at leve op til det ansvar.
Det næste projekt er af en lidt anden karakter. Vi vil gerne bakke op omkring
byfesten som idrætsforeningen har kørt så flot igennem årene. Derfor er vi gået
aktivt ind i et samarbejde med idrætsforeningen om forskellige aktiviteter fra
formiddag til slut eftermiddag. Vi har prøvet at finde aktiviteter der tiltrækker flere
forskellige interessegrupper i byen. Netop i skrivende stund er der ved at blive lagt
sidste hånd på aftalerne som bliver noget nyt i Barrit, men på sigt forhåbentlig
ender som en tradition.
Samtidig arbejdes der også på, at finde frem til hvor borgerforeningen gerne vil
være om 5 år. Denne handlingsplan vil blive fremlagt så snart vi når målet. For
Borgerforeningen vil ikke kun stå for samarbejde men i høj grad også for åbenhed.
Bredbånd til Barrit er fortsat et vigtigt punkt på dagsordenen og der skal ikke
herske nogen tvivl om, at Borgerforeningen vil forsøge at påvirke
beslutningstagerne så meget som muligt for at fremskynde processen, så Barrit
kan blive ”online” over hele linien.
Hvis man har ideer til områder eller emner som man mener borgerforeningen bør

tage sig af, er vi altid meget interesserede i at høre nærmere. På hjemme-siden
www.barrit.dk/Indhold/Borgerforeningen.htm er det muligt at finde både
telefonnumre og mailadresser på bestyrelsen.
På glædeligt gensyn ikke mindst til både Sankt Hans aften og til årets byfest.
Kristian Winther Nielsen
Formand for Borgerforeningen.
***************************************************************

Opgaver for Borgerforeningens bestyrelse det næste år.
BORGERFORENINGEN skal hjælpe til ved Sct. Hans aften i et samarbejde med
spejderne.
BORGERFORENINGEN skal lave et arrangement for alle borger her i byen,
arrangement skal tidsmæssigt ligge i september eller oktober. I første omgang
arbejdes der på at det skal vare en dag (lørdag) med mulighed for at udvide
længden til en helt weekend.
BORGERFORENINGEN skal ligeledes arbejde på at fremstille en velkomst
pakke til nye tilflytter til byen. Ideer til indhold søges.
BORGERFORENINGEN arbejder videre med at få bredbånd til byen så hurtigt
det er muligt.
BORGERFORENINGEN vil byde ind på jobbet som tovholder ved formandsmøderne her i Barrit.
BORGERFORENINGEN skal have udarbejdet et sæt mål og visioner for de
næste 3-4 år, det vil være et punkt på de fremtidige møder.
Renskrift af vedtægter vil blive lavet hurtigst muligt.
På bestyrelsens vegne
Peter Andersen
Bakkesvinget 10
7150 Barrit
75691356 / 29458624

EFTERÅR BJERRE HERREDS HAVEKREDS
2 ÅBNE HAVER PÅ SINDBALLEVEJ
9.august kl. 18, Sindballevej 3 og 20, Rårup
Nr. 20
Ruth og Boye overtog i 1979. Haven på 5500 m2, er ændret flere gange med
konsulentbistand. Fremtræder flot og spændende.
Se også legetøjssamlingen i nye lokaler.
Nr. 3
Tove og Ejgilds have er fra 1970, tegnet af konsulent Falck Hansen.
I 2001 har Aksel H. Sørensen tegnet den nye del, i alt 1 ha.
Kaffe i begge haver. Bestem selv rækkefølgen

LILLE MALUNDS HAVE
1.september kl.14, Malundsvej 18, 8765 Klovborg eller
Stouby Skole 13.15 fælleskørsel
Vi afprøver en ny ide – en lørdags eftermiddags tur.
Kom og se en af Danmarks bedste haver ! Præsentation ved
ejerne. Bestyrelsen laver kaffe, medlemmerne tager brød med

HAVENS DAG
9.september kl.9-16, Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9
I år er der sat fokus på høstfarver, få inspiration til en flot efterårs have, der står
i ”flammer” og lys lue. Nye medlemmer denne dag:
75,- kr. i rabat på abonnoment

JULEARRANGEMENT
21.november kl.19, Juelsminde Skole, Vejlevej 7
Ingelise Riesing, Tranbjerg, kendt fra Løndal Gods og Clausholm Slot,
demonstrerer sin stil og bud på julen. Over 20 års erfaring.
Amerikansk lotteri, æbleskiver, gløgg, kaffe, figner m. m.

Kontaktpersoner / Foreningsliste
Barrit Biografforening
Barrit, Det Rullende Bibliotek
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur & Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Legestue
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Blæsbjerg Vindmøllelaug
Breth Vandforsyning
Fredagsklubben
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Forsamlingshus
Hyrup Vandværk
Juelsminde Handicapidræt
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

-
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Marianne Bundgaard
Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Torben Hansen
Peter Overgaard
Henrik Sørensen
Sonja Friis
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Peter Andersen
Jane Krebs
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Kirstian W. Nielsen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Ingeborg Jørgensen
Lars Kr. Nielsen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Jens Bak Andersen
Ingvard Bie
Gitte Hansen
Udlejning
Mogens Houegesen
Claus Thorborg Madsen
Kaj Tonsberg
Henrik Herum
Edith Pedersen
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Camilla Collatz-Hansen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Holger Frederiksen

75 69 17 67
20 22 25 10
75 69 15 38
75 69 12 92
75 69 14 44
40 40 08 80
75 69 17 12
75 68 72 16
75 89 78 86
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 13 56
75 69 14 56
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
75 69 11 75
75 69 15 66
75 69 15 73
75 69 11 82
75 69 15 90
75 69 11 67
75 89 72 72
75 69 11 46
75 69 18 60
23 43 87 50
75 89 73 91
75 89 71 71
75 68 50 74
75 69 54 87
75 69 10 33
20 68 16 61
75 69 12 91
75 69 01 25
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 89 74 86

Aktivitetskalender
Juni
8.
10.
15.
16.
23.
26.
28.

7.
9.
20.
24-26.
5.
7.
15.
16.
16.
22.
23.
28.

Sommerfest i Tjørnebo
Actiontur for ungdomsspillere
og familie
Sommerfest på skolen
Avis indsamling
Skt. Hans, Teglværkspladsen
Præmieskydning
Åbent i Lokalarkivet
Juli

Tjørnebo
BGIF Fodboldudvalget
Barrit Skole
Barrit Spejderne
Borgerforeningen og Tjørnebo
Barrit Jagtforeningen
Lokalarkivet

August
Pokalskydning i Hedensted
Barrit Jagtforening
Riffeltræning
Barrit Jagtforening
Formandsmøde i BKI
Formandsforeningen
Byfest
BGIF
September
Forældremøde
Tjørnebo
Fredagsklubben
Fredagsklubben
Haglskydning
Barrit Jagtforening
Holdskydning
Barrit Jagtforening
Avis indsamling
Barrit Spejderne
Røgedag
Bjerre herreds
Amatørfiskeforening
Hjortebane
Barrit Jagtforening
Fællesspisningsudvalget
Fællesspisning
Tilmelding v. Inge Pedersen
Tlf. 75 69 10 10

