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Så skal der bygges ved kirkeengen
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***************************************************************
Indlæg modtages på diskette, runesten, på papirlapper eller hvad du har for
hånden. Sender du en fil, vil vi gerne have opsætningen således: A4 Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. Skrift:
Times new roman – str 16. Du kan sende filen med mail til bvnyt@bvnyt.dk
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 24. MARTS 2008
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. 20 25 95 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:
Bladet udkommer:
24.03.2008
09-10.04.2008
16.05.2008
04-05.06.2008
11.08.2008
27-28.08.2008
********************************************************
Har du lyst til at støtte bladet, så giv et frivilligt bidrag.
Kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110

Side 3…………………………………….ved Mikael Jacobsen
Uddeling af BV-Nyt …..
I sidste nummer, klagede vi Vores nød, fordi vi ikke mere kunne benytte os af
Post Danmark til omdeling af bladet.
Problemet er nu løst, - og vi har fået en fast aftale om udbringning af bladet.
Redaktionen vil hermed benytte sig af lejligheden, til at takke alle de
privatpersoner og foreninger, som har ringet for at tilbyde hjælp med omdeling
med bladet.
I forbindelse med omdelingen kan det desværre ikke undgås at nogen snydes
for bladet. Så hvis du IKKE modtager bladet kan der rettes henvendelse på tlf.
20 25 95 66.
Svært at få armene ned…
På denne side er der tidligere kommet stor ros til Lokalrådet for initiativet med
Kirkeskoven. Projektet mødte lidt skepsis fra starten, - men heldigvis ”greb”
menighedsrådet med Elvin Kristiansen i spidsen, - bolden. I et godt teamwork
mellem skole, menighedsråd og lokalråd kan det i skrivende stund konstateres
at projektet er kommet helt i land. Tidligere har Hedensted Kommune bevilget
60.000 kr. – Skov og Naturstyrelsen 170.000 kr. og i dag har Tips og Lotto
midlerne givet yderligere 50.000 kr. D.v.s. at der mangler ca. 20.000 kr. som
forventes bevilliget via nogle af de pengeinstitutter og fonde, som endnu ikke
har svaret på de indsendte ansøgninger.
Du kan også støtte projektet, fordi der i forbindelse med etableringen skal
bruges en del praktisk hjælp. Se mere inde i bladet.
Så lykkedes det …
Inde i bladet kan du læse at der er blevet fundet en ny formand i Barrit GIF.
Herfra skal lyde et STORT til lykke til alle idrætsforeningens medlemmer, og
der skal samtidig lyde et meget stort ønske om god vind fremover til den nye
formand Tove Nielsen. Heldigvis ved Tove godt, at vinden ikke altid står i det
rigtige hjørne. Derfor er det betryggende at vide, at den nyvalgte formand, er i
stand til selv at rykke i årerne,- samtidig med at være i besiddelse af den
kampånd, der kan trække den øvrige del af besætningen til at yde deres yderste.
Den nye bestyrelses første tiltag med rabatordning til de børn der dyrker mere
end en aktivitet tyder godt.
Barrit dk.
Husk nu at bruge Barrits hjemmeside. – Der er kommet nyt layout og flere
forbedringer.

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:
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.

Gudstjenester marts og april
Søndag den 16. marts
Palmesøndag
Vrigsted kl.09.00
Barrit kl.10.30 – minikonfirmanderne
medvirker

Torsdag den 20. marts
Skærtorsdag
Vrigsted 19.30
Barrit: ingen

Fredag den 21. marts
Langfredag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 23. marts
Påskedag
Vrigsted kl. 10.30 - kirkekaffe
Barrit kl. 09.00

Søndag den 30. marts
1.søndag efter påske
Vrigsted kl. 09.00
Barrit kl. 10.30 - guldkonfirmation

Søndag den 6. april
2. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 09.00 – ved Fin Petersen

Fra mandag den 31. marts til fredag den 4. april skal Rikke Mai på obligatorisk
efteruddannelse. Embedet varetages i denne periode af Fin Petersen,
telefonnummer 7589 5397.

Påske
Palmesøndag
På en måde er påskens første helligdag. Den står som en optakt til højtiden, for
den handler om Jesu indtog i Jerusalem, hvor de indholdsmættede og
begivenhedsrige dage venter ham, og dagen har navn af de palmegrene,
folkene i begejstring svingede for at modtage og hylde Jesus, der red ind i byen
på et æsel.
Palmesøndag deltager minikonfirmanderne i gudstjenesten i Barrit.

Skærtorsdag
Jesus er kommet til byen for at fejre den jødiske påske, hvis højdepunkt er
påskemåltidet i hjemmet. Derfor har de tilrejsende ret til at få stillet et rum til
rådighed for deres påskemåltid, som Jesus også fik det. Det er ved dette måltid
sammen med disciplene, at Jesus skærtorsdag aften indstifter nadveren og
siger, at kristne til alle tider skal blive ved at spise dette måltid til minde om, at
han med sit legeme og blod har betalt for vor synd og skyld. For han forudsiger
samtidig, at han dagen efter skal fanges og dømmes, skal lide og korsfæstes.
Skærtorsdag holder vi aftengudstjeneste i Vrigsted Kirke med anderledes
altergang.
Langfredag
Og just det er langfredags dystre indhold. Derfor er langfredag kirkens
sørgedag, hvor flaget hejses på halv stang, hvor alterlysene ikke tændes, og
hvor der oftest ikke fejres nadver. For kirken er i sorg over Jesu korsfæstelse
og død, og gudstjenesten langfredag bærer præg deraf.

Påskedag
Men langfredags mørke brydes af opstandelsens lys og sol påskedag. Nu hejses
flaget på hel stang, Nu er det glædens dag, for Jesus er opstået fra de døde.
Lyset vandt over mørket og livet vandt over døden, for døden kunne ikke holde
ham fangen. Og betydningen for os er, at hans opstandelse skal blive vor
opstandelse.

Gud og gule ærter
Med fokus på fællesskab er der onsdag den 26. marts klokken 10.30 ”Gud og
gule ærter” i Barrit Kirke. Vi samles til en kort gudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 10.30 hvorefter vi sammen tager til Barrit Hus og spiser Gule ærter.
Tilmelding til Dora Damgaard, telefonnummer 7569 1423.
Alle er meget velkomne.

GYMNASTIKOPVISNING
I
BARRIT GYMNASTIK FORENING
SØNDAG DEN 9-3-08
KL. 13-16
OPVISNING AF FORENINGENS EGNE HOLD OG GÆSTEHOLD.
FANEINDMARCH
VELKOMST VED FORMAND TOVE NIELSEN
JUNIORHOLDET, DGI SYDØSTJYLLAND
MÅLAKTIER
SPRING I. instruktører : Ellen Margrethe. Karen, Daniel, Cecilia, Linda
FORÆLDRE OG BØRN. Instruktør: Helle
MINIMOYSER. Instruktører: Anna, Sophie, Inge
TURBO I. instruktører : Sille, Gitte
ROPE-SKIPPING. Instruktør : Tove
SPONSORGAVER ?????? ÅRETS LEDERPRIS
SPRING II. Instruktører: Cecilia, Linda, Rúni
TURBO II. Instruktører: Erik, Sille, Maibritt
JUELSMINDE KARATE
KLAKRING JUNIOR PIGER
DAUGÅRD VOKSENSPRING
DØRENE ÅBNES KL. 12
ENTRE: VOKSNE 30 KR
ENTRE: BØRN 15 KR
OPVISNINGSGYMNASTER: GRATIS MOD FOREVISNING AF GYMNAST BILLET

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

VEL MØDT TIL EN FESTLIG OG FORNØJELIG
FORÅRSOPVISNING I BKI CENTRET

Foredragsaften
den 11 marts kl. 19.30
i Barrit Hus
Med sognepræst Martin Herbst
Aftenens foredrag hedder ”Fra Moon – sektmedlem til folkekirkepræst”
Med baggrund i sin egen 18 årige erfaring i Moon-bevægelsen skal vi se
nærmere på, hvad en sekt egentlig er, og hvordan verden ser ud med et
sektmedlems øjne.
Vi kommer således ”inden døre” og bliver bekendt med, hvorfor det kan være
så attraktivt, at gå ind i en sekt og så vanskeligt at komme ud.
Eller med andre ord: Hvorfor blev han – trods den megen mediekritik i sekten i
så mange år?
Martin Herbst vil fortælle hvorfor han til sidst måtte bryde med bevægelsen,
fællesskabet og læren?
Og hvordan kommer man så videre, når ens tilværelse er styrtet i grus?
Selvom vi tager udgangspunkt i en konkret bevægelse, skal vi også se på
sekterisme som et mere generelt fænomen og beskæftige os med følgende
spørgsmål:
Hvorfor lader det til, at sekterisme hvad enten den er politisk eller religiøs er
kommet for at blive.
Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker der befinder sig i sekteriske
sammenhænge?
Der er fri entre og alle er velkommen.
Barrit og Vrigsted Menighedsråd.

Nyt fra Borgerforeningen
I sidste nummer af Barrit-Vrigsted nyt vedlagde borgerforeningen et girokort.
Det er vores håb at du/I vil melde jer ind, og dermed give borgerforeningen et
økonomisk fundament at arbejde med.
Hvad går så pengene til er spørgsmålet! Pengene kan blandt andet bruges til
forskellige former for aktiviteter enten som selvstændige arrangementer som
koncerter eller lignende, men også i større sammenhænge som i forbindelse
med byfesten hvor borgerforeningen i samarbejde med idrætsforeningen og
andre foreninger skaber noget aktivitet som jo koster penge.
Allerede nu skal du sætte et kryds i kalenderen mandag den 28. april hvor det
er lykkedes borgerforeningen at få Barrits Rytmiske kor til at give koncert i
Sognegården. I næste nummer vil der være mere om dette arrangement.
Udover det er det også borgerforeningens håb, at mindre foreninger og
enkeltpersoner der har ideer eller forslag til aktiviteter kan kontakte
borgerforeningen som så gerne vil støtte op både administrativt, men også i
begrænset økonomisk form såfremt mulighederne er til stede.
Af større poster i budgettet er badebroen. Derfor vil vi gerne i borgerforeningen kende omfanget af brugen af badebroen, så vi kan vurdere hvor
mange økonomiske ressourcer der skal sættes i projektet eller om pengene kan
anvendes til glæde for andre borgere et andet sted. Vi håber meget, at I enten
ved skriftlig eller telefonisk henvendelse vil gøre opmærksom på hvordan I
bruger badebroen og hvor ofte. Dette må gerne gøres snarest da badebroen
trænger til en særdeles kærlig hånd efter sidste års slagsmål med vandets
massive kræfter, og det vil komme til at koste en forholdsvis stor portion af
borgerforeningens penge at få broen sat op til tidligere niveau.
Hvis der er i denne sammenhæng sidder borgere/brugere som gerne vil være
med til at sætte broen op og pille den ned igen, må I også gerne kontakte os.
Onsdag den 9. april 2008 er der generalforsamling og valg til Borgerforeningen. Der er valg til flere poster så hvis du brænder for at gøre en indsats
så mød op på denne dag. Tidspunktet og stedet kommer i næste nummer af
Barrit-Vrigsted nyt sammen med den officielle indkaldelse.
Venlig hilsen.
Kristian Winther Nielsen, Tlf.: 2242 6210
Mail: winther_nielsen@bank.dk

Konfirmationsbilleder
Alle de gamle konfirmationsbilleder fra Pastor Hansens tid er ”kommet
tilbage” til præstegården. Flere af dem mangler årstal og mange af dem
mangler navne. Derfor vil vi gerne invitere alle der har lyst til en ”billedformiddag” tirsdag den 8. april klokken 10.00 i konfirmandstuen, hvor vi
sammen finder årstal og navne. Der vil selvfølgelig også blive tid til at drikke
kaffe.
Nedenunder ses billedet af konfirmanderne fra 1958 som er inviteret til
guldkonfirmation den 30. marts.

Barrit GIF`s bestyrelse på arbejde
Efter at have været igennem en meget turbulent periode omkring valg til
bestyrelsen i Barrit GIF, ser bestyrelsen ud som følgende:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Badminton:
Fodbold:
Gymnastik:
Tennis:
Volleyball:

Tove Nielsen
Charlotte Meng
Inge Krog
Ingrid Pedersen
Hans Ole Nielsen
Linda Overgaard
Christian Schrøder
Torben Hansen

Vi har I skrivende stund haft vores første bestyrelsesmøde. Et af punkterne på
dagsordnen var bl.a. at lave en rabatordning, hvis man går til flere aktiviteter i
en sæson. Alle medlemmer i bestyrelsen var enige om, at vi skal belønne, de
som har overskud og lyst til at gå til mere end en aktivitet. Vi besluttede derfor,
at man betaler fuld pris for den dyreste aktivitet og derefter 200 kr. pr.
efterfølgende.
Vi starter med at give rabatten allerede for forårs-/sommersæsonen.
Rabatten gælder for både børn og voksne.
I forårs-/sommersæsonen har I mulighed for at gå til følgende aktiviteter i
Barrit GIF:
•
•
•
•

Fodbold
Petanque
Gymnastik
Tennis

På bestyrelsens vegne
Tove

Tak for valget
Jeg takker for valget som formand i Barrit GIF. Barrit GIF er en stor forening
med ca. 500 aktivitetsmedlemmer. Jeg håber, at kunne leve op til jobbet,
samtidig med, at vi kan forny os i foreningen, og være en social breddeklub,
også i fremtiden.
Jeg kender klubben godt, da jeg har boet i Barrit/Vrigsted hele mit liv. Jeg har
været aktiv i klubben fra lille, så jeg ved hvad det indebærer både at gå til
gymnastik, håndbold, fodbold, badminton, tennis og rope skipping. Der udover
har jeg været træner i fodboldafdelingen i ca. 10 år. Jeg har haft mange hold
med til kampe, afslutningsstævner, udlandsture m.m. Derudover har jeg været
med til at planlægge forskellige arrangementer i idrætsforeningsregi
(bl.a. Landsmesterskab for junior, DGI træf, skøjtetur til Århus, tur til DGIbyen og Tivoli, lederfest og actiontur i skoven)
Jeg håber, vi i bestyrelsen og vores trænere, ledere og instruktører kan være
med til at skabe interesse for, hvad der sker i klubben. Vores mål er at få lidt
flere op på stadion og ind i hallen for at være aktive.
Som Mikael Jacobsen skrev i et tidligere BV-nyt: ”det er
sjovere at være aktiv i hallen med andre, fremfor at se
fjernsyn eller sove på sofaen”.
Fjernsynet, sofaen og computeren er der jo også om mange
år!!!!
Her vil jeg lige tilføje, at vi gør det ikke kun for pengenes
skyld, men også fordi vi synes, alle skal have oplevelsen af at være et
fællesskab. Det er muligt man ikke er specielt god til f.eks. badminton eller
volley, men så kan der jo grines og jokes lidt med det.
Vi er meget modtagelig for nye, gode ideer til vores idrætsforening. Hvis I får
nogle gode ideer eller hører/ser noget fra andre steder, må I meget gerne
kontakte en af os. Måske er det lige den aktivitet, vi går og venter på.

Tove Nielsen

DET

DANSKE SPEJDERKORPS
BARRIT SPEJDERNE

Husk

Avisindsamling
Lørdag d. 15. marts
Vær med til at gøre en forskel
Læg jeres aviser, reklamer og pap ud til vejen
inden kl. 9.00
2008 avisindsamlinger er 15.03, 08.06, 06.09, 08.11
Se mere på vores hjemmeside

www.barritspejderne.dk
eller kontakt Formand Jan Revsbech Pedersen på
e-mail: janrp@mail.dk eller tlf. 75691644

Så skal der bygges ved Kirkeengen
Efter lang tids venten er det nu en realitet, vi har fået de penge vi har søgt til
Kirkeengen ved Barrit Kirke. 280.000 kr. af 300.000 kr. i skrivende stund, og
de sidste skal også nok komme hjem. Det er rigtig dejligt det er lykkedes og tak
til dem der bakkede op, og sagde vi skulle køre på, når der var lidt tvivl om der
var kød på ideen.
Det var der, og skole, børnehave, spejdere og alle os andre får en rigtig dejlig
oase til aktivitet og afslapning i skønne omgivelser.
Der skal dog først graves og bygges. Vi sørger for tilladelser og aftaler med
tømrer og entreprenører nu, men der bliver også brug for frivillige hænder til at
hjælpe med opførelsen. 300 timer er det lovet at vi som by bidrager med som
ulønnet arbejdskraft.

Skolen, børnehaven og spejderne har hver lovet at skaffe hænder, tag derfor
godt imod hvis du bliver prikket med en opfordring til at hjælpe nogle timer.
Her i planlægningsfasen vil det dog være rigtig dejligt med nogle vi ved vi kan
regne med så derfor:

Frivillige søges:
• Klippe og markere sti og opholdsareal.
• Medhjælp ved bygning af bålhyttens konstruktion, slæbe og holde.
• Tilskære og opsætte væg og gulvbeklædning.
• Bygge et toilethus og trække vand.
• Medhjælp til bygning af bro
• Indretning med borde, bænke, bålplads o.s.v.
• Formænd (-kvinder) eller tovholdere
• Forplejning:=)
Hvis du vil give en hånd med så giv et praj til mig på kongshoj@mail.dk, eller
på tlf.: 75 69 14 41, med hvad du helst vil lave og hvor meget tid du vil bruge.
Vi vil prøve at lave en realistisk tidsplan sammen med tømreren, så det bliver
muligt at deltage som vi hver især har mulighed for.
Michael Laursen, Lokalrådet

Nyt fra Forældreforeningen…..
…..eller måske skulle overskriften hellere have været noget med ”uaktuelle
nyheder” for det er snart længe siden at forældreforeningen holdt
generalforsamling. Udover bestyrelsen dukkede 2 medlemmer op på
generalforsamlingen, den ene var blevet headhuntet til at være ordstyrer og
højtidelig lovet at hun ikke ville blive indvalgt i noget. Den anden, som var
Sofie Lundhus blev fluks valgt ind i bestyrelsen. Inge Pedersen ville gerne
trække sig ud af bestyrelsen mens de øvrige som var på valg heldigvis
genopstillede.
En anden nyhed som er ved at være halvgammel er at det faktisk lykkedes at
skaffe penge til afvikling af Gymnastikkaravanen som kunne løbe af stabelen
d. 10. december. Alle skolens børn var på skift igennem en 2 timers seance
med fuld fart over feltet med dans, løb, leg på airtrack og andre lege. Udover
instruktører fra DGI deltog frivillige fra såvel forældreforeningen som fra
BGIF.
Begivenheden blev dækket i Horsens Folkeblad 2 gange i den uge og skal man
dømme efter de glade børneansigter på avisens fotos må arrangementet siges at
have været en succes.
For forældreforeningen var succesen dobbelt idet vi fik bevilliget penge både
fra Tryg- fonden og fra Hedensted kommune til projektet, så
gymnastikkaravanen vil snarest blive fulgt op af endnu et sundhedsfremmende
og/eller forebyggende tiltag.
Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige muligheder men afventer nu en
tilkendegivelse fra skolens side vedrørende hvad skolen har lyst til at være med
til vedrørende forebygelse/sundhedsfremme. Gode ideer fra ”offentligheden”
modtages også på nedenstående telefonnummer eller mailadresse.
Medlemsmæssigt går det helt godt. Forældreforeningen har nu 52 familier, som
er medlemmer, hvilket er en god tredjedel af familierne på Barrit skole. Det er
stadig muligt at blive medlem ved at kontakte Maria Fredskilde, som er
foreningens kasserer på tlf: 75 68 88 89 eller undertegnede eller en af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer (se barrit.dk).
Renata Carlsen 75 69 14 41 eller mail: kongshoj@mail.dk

Fastelavnsfest 2008
Vi vil gerne sige tak for den store opbakning i forbindelse med
fastelavnsfesten.
Vi var næsten 300 til festen. Stor tak til alle hjælperne, og vi gentager succesen
næste år.

Med venlig hilsen Fastelavnsudvalget
Maria, Gitte, Gitte og Ingeborg

Træningstider fodbold
Udendørs 2008

Årgang
02-03
00- 01

98-99
96-97

Træner
Søren
Sølvhøj
Ariette,
Nadia,
Sofia
Miniput U9-U10 Peer,
Robert
Lilleput
Eva
Række
Micro U5-U6
Drenge & Piger
Puslinge U7-U8
Drenge & Piger

94-95

Piger

Fyldt 16 år

Senior

Palle
Friis
Allan

Træningstid
Tirsdag 16.00-16.45

Opstart
Uge 17

Tirsdag 16.00-17.00

Uge 13

Tirsdag 17.00-18.00
Torsdag 17.00-18.00
Tirsdag 16.00-17.00

Uge 13

Tirsdag 18.00-19.00
Torsdag 18.00-19.00

Uge 13
Uge 13

Tirsdag 20.00-21.30
Er
Torsdag 20.00-21.30 startet

Yderligere information, fås ved henvendelse til
Hans Ole Nielsen 75 68 71 23 / 40 73 41 81

Barrit.dk
Vi har i Barrit.dk fået små bemærkninger om, at det snart var på tide at forny
siden lidt. Det havde vi også talt om i vores gruppe, og det er nu lykkedes, at
lave noget om på hjemmesiden.
Til forsiden har vi fundet et flot egetræ fra omegnen. Der vil løbende blive
taget et nyt billede når årstiderne skifter. Billedet her er fra 1. februar 2008. Vi
har besluttet at ”vores” kære gamle egetræ skal blive ved at være med.
Vi har ændret på oversigterne så de kun fylder en linie, pr. erhvervsdrivende,
forening el. institution. Det er mere overskueligt at finde netop det der søges
efter og som en selvfølge er de sat i alfabetisk orden.
Vi bestræber os på, at der hver uge er et nyt forsidebillede fra et sted i Barrit &
omegn. Dette vil gøre siden mere seværdig hver uge når man åbner siden. Det
er bl.a. her Du/I kommer i betragtning og der må gerne sendes et eller flere
billeder til os fra netop Jeres oplevelser eller bare et godt billede til at forny
vores side. Skriv kort hvor og hvorfra det er tilsendt. Alle billeder kan bruges
også ”papirbilleder” som så bliver skannet og afleveret tilbage til Jer.
Vi syntes det er dejligt at arbejde med hjemmesiden, så bliv endelig ved med at
komme med ændringer/bemærkninger/rettelser/fornyelser og meget andet.
Aktivitetskalenderen:
Send til os, det er rart at folk kan følge med i, hvad der foregår, eller hvor der
er ”ledig” plads til næste arrangement.
Dette findes i Barrit:
Har du noget netop her er Du/I også velkomne til at sende til Barrit.dk. Vi kan
jo ikke være alle steder og finde oplysninger så en lille bøn til Jer – send til os,
det er hele området der får gavn at det.
Køb/salg – efterlysninger:
Vi sætter gerne ind, men husk at gi´ besked, hvis vi skal slette emnet. Vi kan
godt bare slette efter nogle uger, men hvis det stadig er interessant må det
gerne blive stående.
Hjemmesiden ses bedst i en skærmopløsning på 1024 x 768 og Barrit.dk i
Bauhaus Md BT. Kan downloades fra hjemmesiden hvis du/I ikke har den.
Vi ses på www.Barrrit.dk Mvh. Gordon Skov.

Koncert i Barrit Kirke
Hedensted Kommunes Musikskole har et orkester, bestående af 15 børn og 5
voksne.
Der spilles klaver, violin, fløjte, klarinet, trækbasun, saxofon, trompet og tuba.
Repertoiret er varieret og orkesteret dirigeres af en erfaren dirigent.
Der er aftalt med musikskolen, at der gives koncert i Barrit Kirke onsdag den
9. april om aftenen, hvor både orkesteret og nogle solister vil spille og synge.
Sæt kryds i kalenderen

FORÅRSPROGRAM - BJERRE HERREDS HAVEKREDS
KINA 2005
3.april kl.10,Rårup Skole, Kirkedalsvej 64, festsalen
Knud Thomsen, Solbjerg, har stor rejseerfaring og sans for "grønne detaljer".
Emnet hedder "Shanghai og floden Yangtze".
Lagkage og kaffe.
Salg af stedsegrønne planter ved Frands Pedersen, Belle
PÅ EGEN HÅND
Skov- og Naturstyrelsen og Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens
Kommuner udarbejder hvert år et naturoplevelsesprogram, for det øst- og
midtjyske landskab. Turene er gratis og med en kyndig vejleder. Man behøver
ikke at have forstand på natur på forhånd, blot lysten til at komme ud i "det
grønne", få frisk luft, motion, lære om vores landsdel, planter, dyr ,historie og
kultur. Se turene på www.naturoplevelser.com eller få folderen med ca. 50
tilbud hvert halve år på:
Bente Hansen, Vejle Kommune, 7681 2059. benlh@vejle.dk eller Jonna
Hansen, Horsens Kommune, 7629 2626, jh@horsens.dk
Det sidste arrangement i vores område efterår-vinter 2007-2008 er:
søndag 6. april: Fossiler ved Hundshage. Hvordan så Sydøstjylland ud i meget
gamle dage ? Vi vandrer fra Tønballegård til Hundshage, hvor vi finder spor i
form af 25 mio. år gamle fossiler, 23 mio. år gamle tidevandsaflejringer og blot
7000 år gamle flækker fra jægerstenalderen.
Mødested:kl.13.30 P-plads Tønballegård Turvejleder:Westy Esbensen,
tlf:75871799
Ideerne til småture på egen hånd fra de andre år er og kan stadig nåes:
Plantemarked i Geografisk Have(5.juni), åben hus på Beder Gartnerskole
(29.maj), plantemarked i Hamborg(19.april), Magnolia-samlingen i Kromanns
Planteskole(maj), Boller Slotspark, Kamelia i fuld flor i Geografisk
Have(marts), gratis entre indtil 29.april, hverdage kl.7-14.30 ved
mandskabsdør Chr.4vej, i 2008 afholdes som ny ide Valborgaften 30.april i
haven, Forårsdage på Løndal(17-18.maj)
Åben have i vores område : Rosenhaven Overby, Stouby Tropeplanter, Hanne
og Leon Brauner, Vejlefjordcentret, Palsgård
(kørelejlighed og info 75897779)

Aktivitetskalender
Marts
7.
9.
11.
15.
15.
27.
27.
1.
3.
4.
15.
24.
26.
28.
29.
1.
4.
9.
16.

Fredagsklub
Gymnastikopvisning
Foredrag
Avisindsamling
Vildtfest
Åben fra kl. 19.00-21.00
Riffeltræning Urlev Bakker
April
Hundetræning starter
Klaksholm
Fredagsklub
Flugtskydningsbanen åbner
Åben fra kl. 19.00-21.00
Skydebanen i Gludsted
Forårskoncert
Repræsentantskabsmøde
Maj
Flugtskydning
Tvungen riffelprøve
Fredagsklub
Bukkearrangement

Fredagsklubben
BGIF
Menighedsrådet
Barrit Spejderne
Barrit Jagtforening
Lokalarkivet
Barrit Jagtforening
Barrit Jagtforening
Barrit Jagtforening
Fredagsklubben
Barrit Jagtforening
Lokalarkivet
Barrit Jagtforening
Borgerforeningen
BV-nyt
Barrit Jagtforening
Barrit Jagtforening
Fredagsklubben
Barrit Jagtforening

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 Rollespil
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
BKI Centret
Blæsbjerg Vindmøllelaug
Fredagsklubben
Hyrup 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

-

Marts 2008

Marianne Bundgaard
Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Henrik Sørensen
Sonja Friis
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Pia Littau
Peter Andersen
Ida Harttung
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Kristian Winther Nielsen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Ingeborg Jørgensen
Lars Kr. Nielsen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Gitte Iversen
Jens Bak Andersen
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
75 68 79 91
75 69 17 12
75 68 72 16
75 89 78 86
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 08 35
75 69 13 56
75 69 14 56
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 42 62 10
75 69 11 75
20 25 95 66
75 69 15 73
75 69 11 82
75 69 15 90
75 69 11 67
75 69 15 66
75 89 72 72
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

