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***************************************************************
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:
24.11.2008
26.01.2009
23.02.2009
23.03.2009
25.05.2009

Bladet udkomme r:
Uge 50
Uge 7
Uge 11
Uge 15
Uge 24

***************************************************************

Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen
Frivilligt arbejde…
Idrætsforeningens formand Tove Nielsen har ganske ret i hendes indlæg i
sidste nummer af dette blad: frivillige lederes indsats kan aldrig roses nok. Vi
er nogen der ikke forfalder til at sige “fiskekutter”, - eller andre latterligheder
som blev brugt i en storstilet reklamekampagne fra idrætsorganisationerne for
en tid siden. - I stedet siger vi “Tak” - et ord som endnu ikke er gledet ud af det
danske sprog.
Der bliver lavet et kæmpe stykke arbejde, som målt på samfundsbasis slet ikke
kan gøres op i penge. Men det kan være svært at se at regeringen værdsætter
indsatsen - tværtimod er det foreningerne som skal integrere forskellige
kulturer samtidig med at der skal tages hånd om de svage i samfundet. - Hvor
mange opgaver er det muligt at pålægge foreningerne, når også den daglige
drift skal varetages?
En epoke er slut…
Med den sidste fællesspisning i oktober sluttede en epoke. Det udvalg, der med
enorm succes, har stået for arrangementet de sidste mange år har trukket sig
tilbage og ladet nye komme til. Til det nye udvalg vil jeg sige, at vi skal nok
bakke op - og at man behøver ikke at være så ambitiøs fra starten. Samværet og
hyggen er vigtigere end et stort set up.
Vores egen andedam…
Som nævnt utallige gange før igennem årene, er dette blad afhængig af vores
annoncører samt de frivillige indbetalinger fra egnens borgere og foreninger.
Tidligere år har vi vedlagt et girokort i bladet. Det gør vi IKKE mere.
Girokortene er meget dyre at få trykt og faktisk ingen har brugt dem. Derimod
vil vi fra redaktionen opfordre til at indbetale direkte på det kontonummer der
kan ses på side 2, - eller aflevere dit/Jeres bidrag til et af redaktionens
medlemmer. Sidste år var egnens borgere gode til at indbetale, - men
foreningerne hang lidt i nødbremsen… Men det sker vel ikke igen?
Vi har forgæves forsøgt at søge penge hjem til køb af 2 stk. computere og en
printer. Hidtil har det ikke givet resultat, - men uopfordret har en lokal
erhvervsdrivende henvendt sig og vil sponsere en ½ computer. Hvis andre har
samme lyst skal de være mere end velkomne…
3

Landsbymøde i BKI
Mandag d. 12. januar 2009
kl. 18.00 – 21.30

?
• Hvordan skal vi udvikle vores skole, børnehave og BKI-center
• Hvordan skal børnene få et endnu bedre sted at vokse op
• Hvordan skal foreningerne give de bedste tilbud
• Hvordan får vi et endnu bedre sted at bo
Vi har brug for mindst 100 stemmer, unge som gamle og alle dem midt i
mellem, så sæt nu kryds i kalenderen og mød op.
Hedensted Kommune er vært med et let traktement.
PluskontoretArkitekter styrer os gennem aftenens program
Arrangør: Lokalrådet, ledelse og bestyrelser i Barrit Skole, Børnehaven
Tjørnebo, BKI-center og BGI samt Hedensted Kommune.
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Kirkeskoven
Som de fleste efterhånden har bemærket er der nu bygget en fantastisk flot
bålhytte med shelter ved engen nedenfor kirken.
Der mangler stadig enkelte opgaver, men allerede nu er det tydeligt at den fuldt
ud lever op til forventningerne.
Byggeprocessen har været et kapitel for sig. 2 uger før start begynder jeg at
kalde folk sammen der har meldt sig som hjælpere, og er helt ærligt spændt på
om det hele vil fungere. Bekymringerne er dog gjort fuldstændig til skamme,
for ønsket og viljen til at bære projektet i mål har været overvældende. Der er
støttet med arbejdskraft, materialer og maskintimer i en grad jeg ikke havde
troet mulig. Jeg vil ikke her nævne alle, for det er mange, men blot sige at det
har været utroligt inspirerende og opløftende at være tovholder undervejs.

Byggeholdet der tømrede huset op på 14 dage.

Resultatet af anstrengelserne

Med det engagement der er lagt indtil nu skal vi nok alle få glæde af stedet og
hjælpes ad med ad passe og vedligeholde det fremover.
Der vil den 16. april 2009 blive holdt en offentlig tur hvor vi vil fortælle om
arbejdet, se www.naturoplevelser.com.
En indvielse med maner skal vi dog også holde, og der er vist særdeles
prominent interesse for at få lov at klippe snoren, dette vender vi tilbage med.
Michael laursen, Lokalrådet
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"Kirken og Kroen"
Vrigsted Kirke danner rammen om en kirkekoncert
Tirsdag den 18. november kl. 19.30.
Efter et kirkemusikalsk repertoire med ægte-og musikerparret: Operasanger
Jesper Brun-Jensen (bas) og Anne Lise Quorning (pianist/organist) fortsættes
aftenen med kaffe på Vrigsted Efterskole, hvor anden del af koncerten "kroen"
udføres.
Alle er meget velkommen.
Anne Lise Quorning kan bl.a. også høres,
når hun som organist medvirker i DR Kirken som vises i tv i november.
På vegne af Barrit og Vrigsted Menighedsråd.
Jytte Hansen.

Callanetics.
Der er STADIG callanetics I Barrit – men ikke I BGIF regi.
Vi mødes mandage fra kl.18 – 19 i Sognegården.
Pt. er vi 24 damer og der er stadig plads til flere.
Inge Knudsen
Instruktør
***************************************************************

Uddeling af Barrit Vrigsted NYT.
Fra februar nummeret mangler vi en uddeler til bladet. Evt. kan 2-3 deles om
uddelingen. Der lønnes med 1,50 kr. pr. eksemplar.
Henvendelse til Mikael Jacobsen på tlf. 75 69 16 09
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Udsnit fra altertavlen i Barrit 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 138, 7150 Barrit
Tlf.: 3512 8138
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Jytte Hansen
Kirkebro 9, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1355
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

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 december
Søndag den 30. nove mber
1. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30 – børnegudstjeneste
Barrit kl. 19.30 – musikgudstjeneste

Søndag den 7. december
2. søndag i advent
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – fernisering af
børnealtertavle

Søndag den 14. december
2. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 09.00

Søndag den 21. december
4. søndag i advent
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – konfirmandgudstjeneste

Gud og spaghetti den 19. nove mber
Alle børn fra Barrit og Vrigsted og deres familier inviteres til
børnegudstjeneste i Vrigsted Kirke onsdag den 19. november kl.
17.00. Efter gudstjenesten spiser vi pasta med kødsovs i
Vrigstedhus. Vi er færdige senest kl. 19.00.
Tilmelding til Rikke Mai 7569 1029 eller rm@km.dk.

Advent – håbets tid.
Adventstid er håb, spænding og forventning rettet mod den forestående jul.
Ordet advent kommer fra det latinske adventus domini som betyder ”Herrens
komme”. Og det er netop Herrens komme, Jesu fødsel, vi venter på i
adventstiden. Til denne ventetid er der knyttet et fælles håb – et håb om at alle
må få en glædelig jul. Og til denne ventetid er der knyttet mange forventninger
om gaver, samvær, glæde og fællesskab.
I ventetiden har mange mennesker travlt med alt det der skal nås inden den
forestående højtid og derfor taler vi også om julefreden som noget helt særligt.
For når julefreden sænker sig er vi nået gennem ventetiden, spændingen bliver
udløst og vi kan glæde os over de gaver vi giver hinanden, de gaver vi er for
hinanden og den gave Jesus er for os.
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1. søndag i advent – børnegudstjeneste
- kom og se hvad der er i kikkerten!
Søndag den 30. november kl. 10.30 er der børnegudstjeneste i
Vrigsted Kirke. Minikonfirmanderne er med i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der saftevand og kage i våbenhuset.

2. søndag i advent – fre mvisning af børnealtertavle i Barrit Kirke
Elever fra 6. klasse på Barrit Skole har lovet at de vil være med til at lave en
altertavle, der kan bruges ved børnegudstjenester og andre festlige lejligheder i
Barrit Kirke. Ved gudstjenesten søndag den 7. december kl. 10.30 afslører vi
den nye altertavle.

4. søndag i advent – konfirmandgudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 21. december kl. 10.30 er der gudstjeneste i Barrit Kirke. Men ikke
en helt almindelig gudstjeneste, for det er konfirmanderne der laver den. Efter
gudstjenesten er der en let jule-kirkefrokost i BKI. Tilmelding til frokosten til
Rikke Mai, telefonnummer 7569 1029 eller mail rm@km.dk.

Gåtur med konfirmanderne den 30. september
Den 30. september brugte konfirmanderne to
timer på at gå fra Barrit til Juelsminde Skole, for
på den måde at samle penge ind til Dansk Røde
Kors’ landsindsamling. Flere lokale virksomheder
havde indvilget i at donere 3 kroner per kilometer
der blev gået og konfirmanderne samlede på den
måde 3000 kroner ind.
Mange tak til alle bidragsydere.
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Adventsmusikgudstjeneste i Barrit Kirke
Søndag den 30. november Kl. 19.30
I lighed med tidligere år, får vi også i år besøg af Cantica Ungdomskor under
ledelse af Kevin Laplante. Koret ledsages denne gang af Joost Schelling på
harpe og opfører ”DANCING DAY” af John Rutter, som er et engelsk
musikstykke. Koncerten indledes med en lysprocession og indgår som et led i
adventgudstjenesten. Derudover fremføres dansk og engelsk julemusik,
ligesom der synges fællessalmer sammen med menigheden.
Cantica Ungdomskor er tilknyttet Vor Frelser Kirke i Horsens, hvor Kevin
Laplante udover at være korleder også er kendt som en fremragende organist,
som deltagerne selv vil kunne erfare, da Kevin denne aften trakterer orglet ved
fællessalmerne. Cantica Ungdomskor er meget efterspurgt og har givet
koncerter over det ganske land og senest været på Island
Adventsgudstjenesten som forrettes af vor sognepræst Rikke Mai. Gudstjeneste
og koncert forventes at vare godt en time.
Efter gudstjeneste og koncert serveres kirkekaffe.
Kirkebilen kan rekvireres som sædvanlig senest dagen før.
Der er gratis adgang.
Venlig hilsen
Barrit Menighedsråd
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Gud og Pasta

Rikke og menighedsrådet havde inviteret til Gud og Pasta først i oktober. Hvad
var nu det for noget? Jo, vores mor havde læst om noget lignende andre steder
fra.
Vi mødte forventningsfulde op i Barrit Kirke. Bodil sad ved orglet og indledte
gudstjenesten.
Hvad skulle vi høre Rikke fortælle om? Skulle det være som en almindelig
gudstjeneste?
Nej, Rikke fortalte noget om at lytte. Kirkeklokkerne ringede og bedeslagene
lød. For at tælle bedeslagene var vi nød til at være helt stille. Det var ikke alle
der fik talt lige mange, men der kom 9 slag.
Så dansede vi stopdans i midtergangen. Det kunne vi kun, hvis vi lyttede til
Bodils spil. Og Rikke sagde at vi var rigtig gode til at lytte. Mor sagde
bagefter, at det er fordi vi har fået to ører til at lytte med og kun en mund til at
tale med. Gad vide, hvad hun mente med det?
Til slut skulle vi ligge helt stille oppe i koret og igen lytte til musikken. Der var
nogen der var lige ved at falde i søvn. Bodil spillede dejlig stille musik. Da
gudstjenesten var forbi, gik eller kørte vi alle over i BKI centeret. Her havde
nogle fra menighedsrådet lavet mad til os alle. Og de havde lavet rigtig meget
kødsovs og kogt en masse spaghetti. Det smagte rigtig godt. Der var også nogle
konfirmandforældre der havde lavet salat. Tak for det. Det smagte også godt.
Så tusind tak for mad til alle.
Så legede vi lidt, nogen udenfor, andre inde i hallen. Og de voksne sad og
snakkede lidt.
Det var en dejlig eftermiddag. Det må I gerne gøre igen. Også selv om det
skulle koste lidt for maden.
Hilsen
Karen og Erik fra Breth.
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Badminton. - Træffestævne for voksne.
Alle voksne spillere indbydes til træffestævne fredag den 14.11 kl. 19 – 21.
Vi spiller med skiftende makker og modspillere og håber på mange gode
kampe.
Herefter mødes vi i Cafeteriet, hvor Barrit GIF er vært ved 2 stk. brød
(drikkevarer er for egen regning)
Stævnedeltagelse er gratis. – Mød op til en hyggelig aften.
Tilmeldning på ophægte lister i BKI senest den 12.11.
Badminton afdelingen/ Ingrid

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhedsinformation fra Gymnastikudvalget i BGIF.
Vi må desværre lukke gymnastikholdet for Herremotion. Det har ikke lige
været i år, at Barrits herrer var klar til en omgang gammeldags gymnastik.
Men måske prøver vi igen til næste år.
Pilates er godt i gang, og vi gør opmærksom på at tidspunktet er ændret i
forhold til det der var meldt ud på Barrits hjemmeside. Men Pilates træner hver
mandag i hallen fra kl. 18 – 19.
Motionsdamer er godt i gang. Der er meldt ud, at det var planen at vi skulle
med til opvisning. Men er der ikke stemning for det, så bliver ingen tvungen ud
på gulvet. Så hvis du har holdt dig tilbage af den grund, så kom trygt til træning
torsdag aften kl. 19 – 20 i hallen.
Minimoyserne kom desværre ikke i gang i år pga. for få fremmødte. Vi kigger
på fordelingen af børneholdene igen til næste år.
Turbofræserne, Forældre/barn, Rope Skipping og Springholdene er godt i gang
alle sammen. Hvis man vil nå at være med på disse hold, så er det om at møde
op snarest.
Husk at sætte et stort X i kalenderen den 22. Marts 2009. Det er dagen for
vores årlige gymnastikopvisning.
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Nyt fra Barrit Biografforening
Vi havde håbet at starte op igen her i efteråret 2008.
Men med afslag på ansøgninger om tilskud fra både LAGs lille pulje og Barrit
Gadelys må vi vente lidt endnu.
Mulighederne for at blive en lukket filmklub med filmleje til andre priser
end de meget høje fra Nordisk Film undersøges.
Vi er også interesserede i at være part i udviklingsprojekter i Barrit Kultur &
Idrætscenter fx med ansøgninger til finansiering af nyt fremvisningsudstyr:
dvdafspiller, projektor og højttalere i god kvalitet.
Vi glæder os over medlemmernes entusiasme og opbakning og håber snart at
kunne leve op til den.
p.b.v.
Marianne Bundgaard
marianne@barrit.dk

Feriefoto fra Løgumkloster
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Aktivitetskalender
1-2.
6.
6.
7.
8.
9.
11.
14.
15.
18.
19.
20.
20.
30.
14.
9.
12.

November
Røgegård Jagtfarm
Barrit Jagtforening
Vildtspil i Sognegården
Barrit Jagtforening
Højtlæsning i præstegården
Menigheds rådet
Fredagsklubben
Fredagsklubben
Jule marked i BKI
Bankospil
Barrit Pensionistforening
Valg til Menighedsråd
Menigheds rådet
Badminton træffestævne
BGIF
Gravjagt
Barrit Jagtforening
Konce rt i Vrigsted kirke
Menigheds rådet
Gud og spaghetti kl. 17
Menigheds rådet
Højtlæsning i præstegården
Menigheds rådet
Generalforsamling
Barrit Jagtforening
Adventsmusikgudstjeneste
Menigheds rådet
December
Juletræsfest
BKI
Januar
Fredagsklubben
Fredagsklubben
Lands bymøde
Lokalrådet

14

Kontaktpersoner / Foreningsliste
Barrit Biografforening
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur & Idrætscenter
Barrit Jagtforening
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 Vindmø llelaug
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Handicapidræt
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

-

November 2008

Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Henrik Sørensen
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

Jeannette Kristiansen
Jens Bak Andersen
Gitte Hansen
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
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