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* Forsidebilledet: Jættestue ved Barritskov 
* Gymnastikopvisning i BKI 
* Indvielse af kirkeskoven 
* En nat i kirken 
 
______________________________________________________________ 
 
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk  
Opsætning: A4  - Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 
1,5 cm. Skrift: Times new roman – str 16. – Eller pr. post til et af best. 
medlemmerne. 
 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 25. Maj. 2009 
 
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 75 69 16 09 
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61 
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde tlf. 75 69 14 18 
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 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: 
 
 
25.05.2009 

 
 
Uge 24 

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

 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen.   
Begrænset succes …    
Efter et stort fremmøde til landsbymødet den 12.1, kunne man måske have 
håbet på lidt større respons, da ideerne var lagt ud på nettet til høring.   
Jeg kan se der kun er kommet 2 kommentarer…  Hvad skyldes denne  
manglende interesse? Har man ikke været klar over at muligheden for 
kommentarer var til stede? Eller ligger forklaringen et helt andet sted?   
 
Jeg synes at planen fra Pluskontoret er vel fuld af tynd luft.  
Inden landsbymødet var borgerne virkelig “tændte”, - hvad man også kunne se 
på fremmødet. Men resultatet blev ikke “konkret” nok.  
For uoverskueligt at gå i gang med - for mange indviklede bolde at skulle holde 
i luften. - Sådan kunne det i hvert fald godt virke.   
Forhåbentlig tager jeg fejl - for der er lagt et enormt arbejde i hele processen - 
men det er nødvendigt at der kommer “et eller andet” ud af alle 
anstrengelserne.     
 
Bedste kandidat fra Barrit? 
Tiden nærmer sig for kommunalvalget, - eller valgkampen gør da i hvert fald.    
Det kan blive et meget spændende/ tæt opløb imellem de to fløje i 
kommunalbestyrelsen.  
Vi skal til at overveje hvordan vi vil sætte vores kryds. Handler det om 
partipolitik? Hvem der kan blive den bedste borgmester? - eller skal vi sige 
skråt op med parti tilhørsforholdet-  og så blive enige om at stemme på den 
bedste kandidat fra Barrit?     
Vi kan i hvert fald konstatere, at denne periode i byrådet uden lokal 
repræsentation, har fjernet os fra beslutningstagerne.     
Men lad os diskutere det og lad os høre fra de lokale kandidater om de har 
noget at byde på? - Meget gerne i dette blad, - men der var måske også en 
mulighed for på næste Formandsmøde at tage emnet op? 
 
Når der mangler 100 millioner….. 
Der ligger planer for ombygning og renovering af børnehave og skole i 2011-
12. Men vi skal tænke på, at vi vist ikke kan tage for givet at skolen bliver!  
Hvor skal Hedensted Kommune spare, når det viser sig at der kommer til at 
mangle en masse penge, for at budgettet hænger sammen. Skoleområdet er det 
eneste område hvor kommunen bruger lidt mere end landsgennemsnittet. Så 
skoleområdet vil være et oplagt område..   Og de små skoler er dyre at drive. 
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Børn kan sagtens transporteres med busser til én af de store skoler i omegnen. - 
Og børnehaven kan overtage nogle af de overskydende klasselokaler så man 
slipper for en dyr renovering af Tjørnebo. Resten af lokalerne kan så bruges til 
specialklasser - hvor behovet er stærkt stigende. Måske kunne man også få 
lokaler til Moto Cross klub eller lignende.  
 
Elevtal og skolevalg. 
Så derfor er det ekstremt vigtigt at Barrit Skole i hvert fald fastholder elevtallet 
-og at Barrit Skole er det naturlige skolevalg for børn der opvokser i Barrit og 
omegn. For ellers kan skolevalg til andre skoler, nemt blive et af argumenterne 
for lukning.  
Og tænk lige på, at beslutningerne i byrådet tages af mennesker der fortrinsvis 
bor i de større bysamfund, (sådan er sammensætningen i hvert fald i dag) - 
hvor der ikke er små skoler der kan komme i klemme.  
Vi kan jo i hvert fald ikke regne med støtte fra hverken politikere valgt i 
Stouby eller Hornsyld. Hvordan forholder vores lokale kandidater sig til de 
små skoler i kommunen?    
 
Svineri….    
Når vi nu er ved det med skolen. Det ville pynte slemt hvis alt affaldet der 
ligger rundt på legeplads og boldbaner ville blive fjernet. Det ser ganske 
forfærdeligt ud, - og det betyder meget at vores omgivelser bliver pænt holdt.    
 
Kirkeskoven…    
I dette blad ligger en folder om stien rundt om Kirkeskoven. Der er også 
omtale af den officielle åbning den 16. april. Så nu håber vi på højt solskin når 
Barrit får officielt ministerbesøg ved åbningen. Det har folkene bag projektet 
fortjent.     
 
Barrit Kultur - og Idrætscenter…     
På nuværende tidspunkt har Centerleder Jeanette Kristiansen “overlevet” det 
første halve år på den krævende post. Nu er det vigtigt at alle kundegrupper 
husker at bakke op om centerlederen, - og at evt. kritik skal være konstruktiv.    
Det er også vigtigt at foreninger og arrangører, - af f.eks. Juletræ/ 
fastelavnsfester giver Jeanette en god mulighed for at tjene penge på 
cafeteriadriften. Det er lidt ligesom med Brugsen: hvis man ikke handler i den 
vil den lukke en dag…. 
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Indvielse af Kirkeskoven 
Torsdag d. 16. april 2009 kl. 19.00 ved Barrit Kirke 

 
Vi tænder bål og går en tur rundt og indvier stien og området. Undervejs 

fortælles om projektet og processen ved Michael Laursen og Palle Jacobsen. 
 

Området indvies officielt af  
Miljøminister Troels Lund Poulsen. 

 
                   Gå 30 min om dagen i Barrit 

 
Med dette nummer af BV-Nyt følger en lille gåtursfolder der viser den lille 

rundtur vi kan gå ved Kirkeskoven og Breth.  
Vi håber at alle får stor glæde af turen og inspiration til den daglige motion. 

Flere 30 min ture i Hedensted Kommune kan ses på 
 http://www.hedensted-landdistriktsudvikling.dk/p100.asp 

 

Landsbymøde og lokalrådsvalg 
i BKI, Sognegården 
Mandag d. 27. april 2009 

 
Kl. 19.00 – 20.30 Landsbymøde: 

• Velkomst 
• Præsentation af Handlingsplan 2009: 

Barrit/Vrigsted – Et levende landsbysamfund. 
• Dialog og diskussion med byrådspolitikere om 

realisering af planen. 
Kl. 20.30 – 20.45 Pause 
Kl. 20.45 – 21.15 Årsberetning fra Lokalrådet og valg af repræsentanter til 

lokalrådet. 
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Festdag i BGIF 
Tak 
 
 
 
 
Så løb atter en masser gymnaster over gulvet til den årlige gymnastikopvisning 
i BGIF. En sådan festdag kommer ikke af sig selv og den løber ikke af stablen 
af sig selv.  
 
Først en tak til alle gymnaster for en flot opvisning, og tak til instruktørerne for 
det store arbejde I lagt i arbejdet igennem vinteren. Uden jeres engagement 
ingen gymnastik og ingen fest dag i BGIF. 
 
Gymnaster og instruktører er meget optaget af alle deres gøremål hele dagen. 
Så der er nogen der hjælper til i kulissen for at dagen forløber gnidningsløs. Og 
dem skylder vi en tak. 
 
TAK  til Dorthe som ledede slagets gang med at præsentere alle holdende, til 
Bente som hjalp med at styre musikken,  til Line som sang så smukt og ledede 
os i gennem fællessagen, til Erik som sad bag ved klaveret og hjalp med den 
rigtige toneart,  til Torben som tog de mange billeder og forevigede dagen, til 
Ingrid som styrede økonomien, og tog imod de mange gæster,  til Rúni og Kim 
som tog slæbet med at hente ekstra stole i Daugaard så alle kunne få en stol at 
sidde på, til Jeanette og Allan for hjælpen både før, under og efter opvisningen,  
og for et godt samarbejde igennem vinteren. 
 
Tak til jer forældre for lån af jeres børn. De er nogle herlige unger, og de 
arbejder alle godt med deres idræt, og til publikum som så flot bakkede 
gymnasterne op på gulvet med den gode stemning. 
 
Tilslut skal lyde en tak til vores gæstehold for nogle flotte opvisninger. 
 
 
Gymnastikudvalget 
BGIF 
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   BYFEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er planlægningen til dette års udgave af Barrit & Omegns Byfest atter i 
fulde omdrejninger og udvalget arbejder lige nu på at sammensætte et lige  
så spændende og alsidigt program, som sidste år. 
 
Datoerne er: 
 

28. – 29. – 30. august 2009 
 
En af de ting, der allerede ligger helt fast, er, at musikken igen i år er lagt trygt 
og sikkert i hænderne på The BACON’s. Så kridt danseskoene, der bliver rig 
mulighed for at bruge dem. 
 
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen, den sidste weekend i august. 
 
Vi vil løbende orientere om programmet, efterhånden som det falder på plads, 
både her i Barrit Vrigsted Nyt og på Barrit GIF’s hjemmeside: 
www.barritgif.dk og på www.barrit.dk.  
 
Hvis du har forslag eller gode idéer, er du velkommen til at kontakte Polle på 
tlf. 75 69 17 83 eller sende en mail til byfest@barritgif.dk.  
 
 
Med festlige hilsner 
 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 
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Nyt fra Fredagsklubben 
 
Så er der gået endnu et år for Fredagsklubben i Barrit. Det er med glæde vi 
hver den første fredag i måneden kan lukke ca. 165 børn ind i sognegården, 
gymnastiksalen, kælderen og hallen. Vi har nu i over et år haft hallen hver 
gang, og vi har erfaret, at det er her de store drenge vil være. De kommer 
udelukkende for at spille fodbold mod de voksne fra Fredagsklubben. Dejligt at 
se gamle og unge spille fodbold sammen. 
Fredag d. 6. marts, havde vi vores årlige generalforsamling, som forløb 
planmæssig. Den gamle bestyrelse ville gerne blive endnu et år, og modtog 
derfor genvalg. Vores økonomi ser fin ud, så vi gør som vi plejer – Ingeborg 
passer på pengene. 
Formandens beretning blev godkendt, og vi kan konstatere, at vi bliver flere og 
flere voksne. Der er en rigtig god stemning mellem os. I det forgangne år har vi 
holdt fredagsklub 10 gange, været med til Award 2008 i Hornsyld, været 
børnepassere på Borgermødet i januar, holdt net-aften i BKI’s mødelokale to 
gange, hoppet på hoppepude adskillige gange, holdt halloween party, haft sund 
fredagklub, lavet flotte kreative ting i værkstedet i kælderen og meget andet. 
Alle de voksne i Fredagsklubben er altid i tænkeboks for at komme med nye 
idéer til ting, og sjov vi kan lave.  
De næste måneder er ved at blive planlagt, og hoppepuden – som er vældig 
populær kommer igen. Vi skal have en aften med rulleskøjter, og vi har købt 
nye badminton ketchere, så der også kan blive spillet badminton. 
Alt dette kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke 14-16 frivillige voksne mødte op 
med åbent sind, og lyst til at lave klub for de unge. Derfor stort tak til jer alle. 
Stor tak skal også gives til Jeanette, som er så fleksibel og sød, uden hendes 
store samarbejdsvilje ville vi ikke kunne få det til at gå så let. Der er mange der 
har hjulpet os, også tak for det, og til sidst vil vi sige, at vi er så glade for den 
store opbakning vi har i byen.  
 
Det er sjovt at komme i fredagsklub…………. 
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En nat i kirken.       
 

Fredag den 13. marts kl. 19 havde vores præst Rikke Mai inviteret hele 
konfirmandklassen til overnatning i kirken. Hvem der kom med ideen, ved vi 
ikke, men Rikke greb den: ”Det kan da sagtens lade sig gøre!” var svaret, og et 
lille møde med en gruppe forældrene blev arrangeret. På mødet blev aftenens 
forløb nøje beskrevet ned til mindste detalje med stor respekt, dels for det 
religiøse, men bestemt også for det sociale aspekt. Temaet for aftenen og natten 
var det gode mod det onde. Vi vil her blot prøve at beskrive enkelte glimt fra 
aftenen.   
Et fint og veldækket bord med alt, hvad der hører sig til, lige fra bordkort, 
menukort og høje glas var, hvad der mødte eleverne ved første syn i 
konfirmandstuen. Menuen var nøje tilrettelagt: Lammesteg med linsesalat. Den 
bibelske historie fra det gamle testamente blev fortalt på en levende og 
spændende måde. Det hyggelige i at spise sammen, at sidde ved sidde ved 
siden af nogen, som man måske ikke plejer at sidde sammen med, kan give et 
nyt venskab, et nyt fællesskab. Derfor rokerede eleverne, så de ikke blot sad 
sammen med dem, de plejer. Efter middagen meldte en af eleverne sig frivilligt 
til at få vasket tæer af Rikke Mai med det formål at få en fortælling om, 
hvordan det føles at sidde ned og se op på den man taler med og omvendt. 
Også dette gav stof til eftertanke og det blev fortalt på en fantastisk indlevende 
måde. 
Kl. 21 cyklede alle elever og Rikke 
 Mai op i kirken, og resten af aften- 
en var vi forældre blot statister til  
elevernes arrangement i Rikke  
Mais nøje planlagte program, som  
jo handlede om at eleverne skulle  
overvinde det onde blandt andet  
ved hjælp nogle ledetråde. Eleverne  
blev ved hjælp af disse ledetråde  
ført rundt overalt i kirken, hvor  
Rikke havde lavet utallige spænden- 
de opgaver og rebusser, som skulle 
løses i forskellige grupper.   
Senere på aftenen blev eleverne præ- 
senteret for endnu en fortælling,  
hvor de alle måtte ud på en lille 
cykel-tur ned i byen. Her var opga- 
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ven, at male et ikon af enten Kristus eller Jomfru Maria. Atmosfæren blandt 
eleverne bar indtryk at hygge, harmoni, intensitet, stor ihærdighed og sidst men 
ikke mindst Rikkes rolige overblik. Eleverne fik i øvrigt billederne med hjem 
næste morgen. 
En time før midnat var eleverne atter tilbage i kirken, hvor Rikke Mai fortsatte 
sit program. Noget af det sidste vi hørte, var at Rikke fortalte om de mange 
forskellige religiøse grene inden for kristendommen, at de alle arbejder hen 
imod at besejre det onde og at de alle tror på den samme kerne Jesus Kristus. 
Den røde tråd i aftenens budskab kunne eleverne (og vi forældre) hele tiden 
fornemme. Da klokken nærmede sig 23.30, takkede vi af, velvidende at der lå 
endnu mange spændende fortællinger og opgaver forude, inden det onde 
forhåbentlig var besejret (sanglege, korsang ved organisten, tur i tårnet, natmad 
i Rudolfs Hus). Da vi kom næste morgen kl. 8 med morgenmad, var trætheden 
tydelig at spore, men oplevelsen og den inspirerende og kreative måde, som 
Rikke havde tilrettelagt aftenen og natten på, var fantastisk. 
 
Helle Dahm, 
Tina Kammer og 
Inge Krog Pedersen 
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Fællesspisning i Tjørnebo 
- i forbindelse med vores legepladsaften onsdag den 27. maj.  

Du leverer arbejdskraften – børnehaven laver maden 

Alle børnehavebørn og deres familier inviteres til en hyggelig 
eftermiddag og aften i Tjørnebo, hvor vi sammen vil friske 
legepladsen og børnehaven op. Efter endt arbejde spiser vi 
sammen. 

 
På glædeligt gensyn til en god eftermiddag og aften. 

 
 
 
  
Barrit Vrigsted Pensionistforening 

Vi har fastlagt datoen for årets første udflugt. D. 26. Maj går turen til Manø, 
hvor der er rundvisning. Vi starter fra Brugsen i Barrit kl. 8.45 og fra Barrithus 
kl. 9 og derefter den sædvanlige rute. 
 
Pris for turen, middag og eftermiddagskaffe er 250 kr. 
 
Tilmelding senest d. 21 maj til S. O. Jensen på tlf. 75 69 12 91 eller Helga 
Bargmann på tlf. 75 69 14 02. 

 
 
 
 
 
Vidner søges 
Til hærværk mod bil på Bagervænget 
Bilen stod parkeret ud for Bagervænget 1B, natten mellem d. 21. og 22 
marts. 4 bildæk + 2 dæk på trailer blev tømt for luft. 
Er der nogen der har set mystisk adfærd denne nat – eller tør 
gerningsmanden melde sig selv? 
Bedste hilsner 
Claus Bruun Hansen 
25 38 68 51 
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Generalforsamling i Forældreforeningen d. 15. maj kl. 19.00 på 
Barrit skole. 
 
Forældreforeningen ved Barrit skole har nu eksisteret i godt 2 år. Foreningen 
har bla. stået bag Gymnastikkaravanen, Cirkus ABC et cirkus, der stod for en 
noget anderledes idrætsdag, som sluttede af med fællesspisning for alle børn. 
Vi har givet penge til legetøj samt til udstyr i forbindelse med indspilning af en 
DVD ved årets skolefest. 
 

Vi mangler nu nogle forældre, som har lyst til at tage en tørn i foreningen. Vi 
har mange ønsker og ideer: fx kunne vi godt tænke os at sende hele skolen til 
Danfoss Universe eller i teatret. Vi vil gerne støtte elevrådets mangeårige 
ønske om et legetårn og skabe vores eget ”labyrintia” i skolegården. Måske 
kunne du tænke dig at være med til at arbejde for nogle af disse ideer eller 
nogle helt andre? Er det realistisk? Der er ingen garantier, men en absolut 
forudsætning er at nogen vil tage teten. Erfaringen hidtil er at det er muligt at 
skaffe penge, hvis der først foreligger et færdigt projekt. 
 

Der er for nylig udsendt girokort til betaling af medlemskontingent med 
skolebladet til alle børn. Hvis din familie ikke er medlem endnu er det måske 
på tide at melde sig ind. Det vil også være muligt til selve generalforsamlingen 
og det koster kun 75 kr. pr. familie! 
 

 

Dagsorden 
 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent  

• (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 75 kr./år/familie.) 
5. Valg af bestyrelse. 

• På valg er: Maria Fredskilde, Helle Zacho Rasmussen, Kim Elkrog. Der 
er brug for 4 nye medlemmer. 

6. Valg af revisor og dennes suppleant. 
7. Indkommende forslag.  

• (Forslag sendes til undertegnede senest 1. maj) 
8. Eventuelt 
 
Vel mødt!  
Med venlig hilsen Renata Carlsen 75 69 14 41 eller mail: renata@mail.dk 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
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 
 

Kirkelige Adresser: 
 

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. 

 

Sollyset falder ind af de gamle blyindfattede 
ruder i Barrit Kirke. 
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Gudstjenesteliste for april, maj og juni 
 

Søndag den 26. april  Søndag den 3. maj 
2. søndag efter påske  3. søndag efter påske 
Vrigsted kl. 10.30 - konfirmation Vrigsted: ingen 
Barrit: ingen   Barrit kl. 9.30 og 11.00 konfirmation  
 
Fredag den 8. maj   Søndag den 10. maj 
Bededag    4. søndag efter påske 
Vrigsted kl. 10.30 – varme hveder Vrigsted: ingen  
Barrit: ingen   Barrit kl. 10.30 
 
Søndag den 17. maj  Torsdag den 21. maj 
5. søndag efter påske  Kristi himmelfarts dag 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 9.00 – Poul Erik Sørensen 
Barrit kl. 10.30   Barrit: ingen 
 
Søndag den 24. maj  Søndag den 31. maj 
6. søndag efter påske  Pinsedag  
Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen 
Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 
 
Mandag den 1. juni  Søndag den 7. juni   
Anden pinsedag   Trinitatis søndag 
Fælles friluftsgudstjeneste  Vrigsted kl. 9.00 
på teglværkspladsen  Barrit kl. 10.30 
 
Søndag den 14. juni 
1. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: ingen  
Barrit kl. 9.00 – Poul Erik Sørensen 

  
Sognepræst Rikke Mai holder fri lørdag den 13. og søndag den 14. juni. 
Embedet passes i denne weekend af sognepræst Poul Erik Sørensen fra Stouby, 
som kan træffes på telefonnummer 75 89 70 51. 
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Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirker – den 26. april og den 3. maj 
 

 

Konfirmation i Vrigsted Kirke søndag den 26. april klokken 10.30 
 
Anne Bundgård Poulsen, Lundevej 5, Vrigsted, 7140 Stouby 
Natalia Kennedy Sørensen, Midterfolden 1, 7150 Barrit 
Signe Kjerkegaard, Stevnsvej 9, Vrigsted, 7140 Stouby 
 
 
Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 3. maj klokken 9.30 
 
Christine Poulsen, Midterfolden 4, 7150 Barrit 
Daniel Skov Sørensen, Bækkelunden 24, 8783 Hornsyld 
June Dahl Knudsen, Bakkevej 20B, 8783 Hornsyld 
Kasper Nielsen, Bakkedalsvej 10, Rårup, 7130 Juelsminde 
Kenneth Sjøgaard, Barrit Langgade 183, 7150 Barrit 
Lars Ravn Nielsen, Ravnholtvej 10, Rårup, 7130 Juelsminde 
Mads Malling Olsen, Glud Kirkevej 36, Glud, 8700 Horsens 
Mie Dam-Nielsen 
Oliver Pedersen, Marsvej 26, 8723 Løsning 
 
 
Konfirmation i Barrit Kirke søndag den 3. maj klokken 11.00 
 
Anja Lundum Rasmussen, Brølbæk 26, 7150 Barrit 
Anna Meyer Mikkelsen, Bagervænget 1B, 7150 Barrit 
Anne Sofie Laursen Skovaa, Randvej 19, 7150 Barrit 
Anne Sophie Krog Pedersen, Barrit Langgade 102, 7150 Barrit 
Daniel Revsbech Pedersen, Fennen 12, 7150 Barrit 
Henriette Nymark Friis, Mikkelbro 2, 7150 Barrit 
Julie Rønsholt Jessen, Barrit Langgade 26, 7150 Barrit 
Katrine Kammer Pedersen, Vangevej 2, 7150 Barrit 
Line Paaske Hansen, Staksrodevej 1, 7150 Barrit 
Margrete Nørtoft Thomsen, Vævergade 23, 7150 Barrit 
Mathilde Thygesen Dahm, Barrit Stationsvej 2, 7150 Barrit 
Matthew Melin Taylor, Serupsvej 17, 7150 Barrit 
Mikkel Sebastian Badsberg, Blæsbjergvej 13, 7150 Barrit 
Ole Bull Jensen, Kirkebro 15, 7150 Barrit 
Rasmus Thau, Barrit Langgade 61, 7150 Barrit
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Store Bededag – fredag den 8. maj klokken 10.30. 
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne med varme hveder i 

Vrigsted Kirke.  
 

Store Bededags helt korrekte navn var 
"ekstraordinær, almindelig bededag", og den 
blev indvarslet allerede aftenen før, ved 
ringning med kirkens største klokke, - 
stormklokken. Ringningen var signal til, at 
kroer m.v. skulle lukke, og at der ikke længere 
måtte drives handel. På den måde var der håb 
om, at folk kunne komme rettidigt (og ædru) i 

kirke, som forordningen krævede. Man skulle faste indtil gudstjenesterne - 
inklusive aftensang - var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde, rejser, 
leg, spil og al slags "verdslig forfængelighed".  

Det er en populær misforståelse, at det var Christian VII's berømte livlæge 
Struensee (livlæge fra 1769-1772), der indførte store bededag, men faktisk blev 
den indført af Biskop Bagger næsten 100 år tidligere. Når den alligevel 
tillægges Struensee kan det skyldes, at det var en af de få helligdage, der 
overlevede den helligdagsreform af 20. oktober 1770 (reelt gennemført af 
Struensee under Christian VII’s sygdom), hvor halvdelen af årets dengang 22 
helligdage blev afskaffet, herunder bl.a. helligtrekongersdag, 3. juledag, 
kyndelmisse, Skt. Hans' dag, mortensdag og mikkelsdag.  

Efter gudstjenesten i Vrigsted Kirke spiser vi varme hveder sammen. 
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Friluftsgudstjeneste (fælles for Barrit og Vrigsted sogne) på 
Teglværkspladsen 2. pinsedag  

mandag den 1. juni klokken 10.30 
 

 
 

Mandag den 1. juni klokken 10.30 er der friluftsgudstjeneste på 
Teglværkspladsen. 

Menighedsrådene byder på rundstykker. Medbring selv drikkevarer. 
 

Rask Mølle Blæserne står for musikken. 
 
 
 

Fredag den 13. marts – konfirmanderne overnattede i kirken 
 

Fredag den 13. overnattede jeg sammen med konfirmanderne i Barrit Kirke. Vi 
begyndte i konfirmandstuen hvor vi spiste en god middag og derefter cyklede 
vi til kirken. Her begyndte nattens kamp mod ”det onde”. ”Det onde” havde 
nemlig varslet at det ville overtage magten i verden lige præcis denne nat. 
Heldigvis overvandt vi det onde bl.a. ved hjælp af ikonmaleri, lovsang, 
ydmygelse og ikke mindst fællesskab. Tak til konfirmander og forældre for en 
fantastisk aften og nat i kirken. 
     Gode hilsener Rikke Mai 
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Cykelklubbens sæson 2009 
 
Så er det igen tid til at få cyklen gjort køreklar til at indtage omegnens småveje. 
Mandag d. 4 maj starter nemlig den nye sæson. 
Vi mødes på mandage kl. 19.00 ved Sognegården (se listen nedenfor). Vi 
cykler dagens rute og undervejs nyder vi vores medbragte forfriskning. Alle, 
også børn, kan være med og det er ganske gratis. 
Der er i år indlagt to bilture. Før sommerferiepausen til Horsens og efter 
sommerferien den traditionelle tur til Bindeballestien.  
Vi håber rigtig mange møder op, nye som ”gamle” deltagere, når vi starter op  
mandag d. 4. maj. Vel mødt.  
 
Cykeludvalget 
Ole, Knud, Annelise og Kate 
 
04.05: Høkervej - Rand – Stenhøj Strand. 
11.05: Ferdinandsvej – Nedrevej – Langbjergvej – Hyrup - Lysegårdsvej 
18.05: Skulsballevej – Overvej – Hornumkær - Tirsbækvej 
25.05: Ferdinandsvej – Nedrevej – Bellevej – Rohdenvej – Røde Lade –  
 Sanatorievej - Stouby 
01.06: Pinse 
08.06: Biltur – Horsens – Afgang Barrithus kl. 18.30 
 Parkering Egernvej, Horsens. Vi cykler: Horsens – Lund – (Østbirk) 
 - Horsens 
15.06: Vesterby – Lottrup – Bugten 
22.06: Rand – Løgballe – Vrigsted Gadekjær 
29.06: Skulsballevej – Hornsyldvej – Tirsbækvej – Hornum – Urlev - 
 Bråskov 
06.07: Barrit Langgade – Kokborg – Grønbjergaard (Vi besøger Sonja og 
 Frode) 
 
Sommerferie 
03.08: Breth – Ørnsvigvej – Klejs Skovvej - Bugten 
09.08: Biltur - Bindeballestien  - Afgang Barrithus kl. 10.00 
10.08: Barrit St. - Lottrupgård - Vesterby 
17.08: Barrit St. - Ørnsvig – Klejs – Nøttrup – Rårup – Bøgeskoven 
 
24.08: Høkervej – Vandmøllevej – Rosenvold Enge 
31.08: Høkervej – Rand – Teglværkspladsen. 
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En herlig gymnastik-eftermiddag i Barrit 
 
Søndag den 22. marts afholdt BGIF forårsopvisning. Det blev en dejlig 
eftermiddag, hvor ca. 300 gæster og ca. 160 idrætsudøvere samledes for at se, 
hvad gymnasterne har fået ud af vintersæsonen. 
 
Opvisningen indledtes med fælles indmarch. Anne Sophie var fanebærer, og 
det var flot at se alle gymnasterne og karateklubben ude på gulvet på én gang. 
Der var fællessang med ledsagelse af klaverspil og sang fra Erik og Line, og 
derefter bød Tove Nielsen velkommen til alle. 
 
Første hold var forældre/barn-holdet. En håndfuld charmerende små i trygt 
selskab med mor indtog gulvet og viste, hvad de kunne. Efter dans og musik 
begav de sig op på en redskabsbane, der udfordrede balanceevnerne, og hvor 
det især var godt at kunne holde mor i hånden. 
 
Næste hold var det første af 3 gæstehold.  

Det var Daugård Spring 
Mix, hvor en flok dygtige 
springere i alderen 10-16 år 
viste deres kunnen. 
Det mindste af vore 2 
Turbo-hold indtog gulvet i et 
vældigt bilræs, hvor 
forældrene havde været med 
til at fremstille køretøjerne. 
Indledningsvist var det 
blevet fortalt, at børnene 
bl.a. havde brugt vinteren på 
sanglege, og det gav de os 

nogle fine eksempler på, inden de indtog deres redskabsbane. 
 
Så blev redskaberne sat op til det første af Barrits 3 springhold. Det var Spring 
Mix I, hvor gymnasterne kom på banen udstyret med nogle farvestrålende 
tørklæder, som de brugte i deres serie. Gymnasterne er fra 0-1 klasse, og de 
udstrålede en energi og glæde ved at optræde, som ikke var til at stå for. Efter 
serien gav de også en prøve på, hvad de havde lært af spring, kolbøtter.  
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Rope-skipping er en forholdsvis ny disciplin her i Barrit. Børnene på holdet her 
har været i gang siden september, og for fleres vedkommende var det første 
gang, de skulle deltage i en opvisning. Børnene havde selv valgt både 
programmet, musikken og tøjet. Samtidig blev det nævnt, at de var lidt nervøse 
for at skulle optræde, men det må de vist have glemt, da de kom på banen. 
 Vi fik en flot opvisning, hvor vi så, at sjippetove kan bruges på mange 
spændende måder. Stort bifald til dem. 
 
Næste hold var Turbo II, hvor der har været ikke mindre end 30 børn på holdet, 
så der var fyldt godt op i gymnastiksalen til træningen. De har også arbejdet 
med sanglege, og vi så en spændende jungleserie, hvor der var fuld indlevelse 
fra ungernes side.  
 
Nu var det tid til en kort pause, hvor vinderne af målaktierne blev udtrukket. 
Vinderne var Jeannette Kristiansen og Flemming Møller 
 
Det er efterhånden en mangeårig tradition, at Juelsminde Karateklub deltager i 
forårsopvisningen. Udøverne kom med alt fra få måneders træning til nogle, 
der har helt op til 30 års erfaring. Klubben viste eksempler fra deres træning, 
og på forskellige kampsituationer, hvor man altid starter og afslutter med et 
høfligt buk til modstanderen. 

 
Næste hold var Spring Mix II, 
hvor børnene fik ros for at 
have været søde, 
disciplinerede og dejlige. Det 
var de bestemt også på gulvet, 
hvor der blev grinet, stået på 
hænder, gået i bro og mange 
andre ting. Der blev opstillet 
3 forskellige springbaner, så 
der var hele tiden noget at 
kigge på. Ungerne gik på med 

krum hals, og fik fremvist mange fine spring. 
 
Nu var det tid til det næste gæstehold. Det var Klakring Juniorpiger, der er et 
rendyrket rytmehold. Med på holdet er flere lokale gymnaster. Pigerne er 
charmerende og yndefulde, og de kunne også vise, at paraplyer er et ganske 
udmærket redskab i en opvisning. 
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Efter rytme-pigerne kom Spring Mix III til. Det er det ældste springhold, hvor 
børnene er fra 4-7 klasse. De viste fine eksempler på, hvilke spring, de har 
trænet gennem vinteren, og der var naturligvis også et par rytme-serier. 

 
For første gang i flere år er der startet et 
motionsdame-hold op i Barrit. Når man 
går på holdet, er det ikke et krav, at man 
skal deltage i opvisningen, og flere havde 
også meldt ud, at de var for blufærdige til 
at gå på gulvet. Der var dog en håndfuld 
damer, der havde meldt sig til at vise et 
par serier, og det klarede de flot.  
Godt gået – de damer                      
   
Sidste hold var også det sidste gæstehold. Det var Daugård Voksenspring, der 
tidligere har været gæster ved vores opvisninger, men denne gang havde de 
også taget damerne med.  
Det gav et fint mix mellem damernes rytmeserier og herrernes spring, hvor vi 
kunne se, at springgymnastik ikke er noget, der kun er forbeholdt for børn. 
 
Derefter blev alle vores frivillige trænere kaldt ud på gulvet, hvor de modtog 
blomster, gaver og et stort bifald som tak for deres store indsats gennem 
sæsonen. Dagen sluttede af med fællessang, og Erik bar fanen ud. Tak for en 
dejlig eftermiddag og for et godt og varieret program. 
 
Lisbeth Revsbech Pedersen 
 

************************* 
 
 
Årets lederpokal blev uddelt under 
gymnastikopvisningen. 
 
Den gik i år til Pia Madsen, der er trådt til som leder 
af junior-badminton. Hun fik pokalen bl.a. fordi 
børnene er glade for, at hun lærer dem tingene på en 
spændende og forståelig måde. Samtidig fik hun ros af 
hjælpetrænerne for, at have et rigtigt godt tag på 
børnene.
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Hjemmeside – Barrit.dk 
 
På barrit.dk har vi mange der selv har en www. hjemmeside og andre har vi 
lavet en ”hjemmeside” til, som de hele tiden kan få opdateret. Det er her der 
skal gøres noget, for der er sider der ikke er opdateret i flere år. Desuden står 
der en forældet dato på sitet om hvornår den sidst er opdateret så vi vil hermed 
opfordre alle til at få set på deres side og sende en mail til os, således at vi kan 
få den opdateret.  
Vi kan kun ændre med din / Jeres samtykke.  
 

Vi kan kun opfordre alle til at sende oplysninger til vores lokale hjemmeside til 
følgende links: 
 

Aktivitetskalenderen 2009 / for at følge med i hvad, der sker i byen 
Nyheder / alle nyheder 
Lokalrådet / sidste nyt derfra 
Institutioner / i området 
Dette findes i Barrit / lokal info 
Kort / over erhverv 
Erhverv / erhvervsdrivende 
Foreninger / foreningslivet 
By service (ny) / lokale hjælpeinstanser  
Billeder / ugebilleder for hver uge 
Kirker / Barrit, Vrigsted 
Køb/salg/bytte / for alle 
Efterlysning / for alle 
Kommunen / information fra vores kommune 
By Link / naboer 
Service Link / nyttige links 
 

Vi venter på Jeres information til glæde for alle.  
 

Dead line mandag kl. 20.00, så derfor send en mail til mail@barrit.dk 
 

Siden opdateres hver tirsdag.  
 

Vi kan kun få en velfungerende og opdateret hjemmeside med jeres hjælp.  
På forhånd tak. 
 

Barrit – den levende landsby 
Barrit.dk  
v . Gordon Skov.v . Gordon Skov.v . Gordon Skov.v . Gordon Skov.
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Aktivitetskalender 
 
 

April 
14. Flugtskydningsbanen åbner Barrit Jagtforening 
16. Indvielse af Kirkeskoven Lokalrådet 
20. Jubilæumspokalskydning Barrit Jagtforening 
   
23. Formandsmøde kl. 19.30 Formandsforeningen 
25. Skydebanen i Gludsted Barrit Jagtforening 
27. Landsbymøde og lokalrådsvalg Lokalrådet 
29.  Repræsentantskabsmøde Barrit Vrigsted Nyt 
30. Lokal arkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalark iv 

Maj 
1. Fredagsklubben  Fredagsklubben 
2. Barrit GIF – Hornsyld IF Fodbold serie 5 
3. Tvungen riffelprøve Barrit Jagtforening 
16. Bukkearrangement Barrit Jagtforening 
16. Marked Borgerforeningen 
26. Udflugt Pensionistforeningen 
26. Barrit GIF – Juelsminde IF Fodbold serie 5 
27. Fællesspisning Tjørnebo 
28. Lokal arkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalark iv 

Juni 
6. Barrit GIF – Løsning IF 1 Fodbold serie 5 
12.  Fredagsklubben Fredagsklubben 
21. Barrit GIF – Stenderup SK Fodbold serie 5 
25. Lokalarkivet er åbent Barrit Vrigsted Lokalarki v 
30. Præmieskydning Barrit Jagtforening 

 
 

Repræsentantskabsmøde i BV Nyt  
Onsdag den 29. April, kl. 19.30 i BKI Centret 

 
Alle er velkomme, dog har kun medlemmer af repræsentantskabet stemmeret. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

Bestyrelsen 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 
 
Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur - og Idrætscenter 
Barrit Kultur- og Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
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 
BKI Centret 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Karateklub 
Omsorgsklubben 
Over Barrit Vandværk 
Pensionistforeningen 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Claus Thau 
Tove Nielsen 
Peter Overgaard 
Jeanette Kristiansen 
Gordon Skov 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Peter Andersen 
Ida Harttung 
Aage Rørbye 
Jan R. Pedersen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Kristian Winther Nielsen 
Karsten Bjerreskov 
Mikael Jacobsen 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Christian Schrøder  
Anne Mette Kristensen 
Jeannette Kristiansen 
Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 
Jenny Kjærgaard 
Niels Tønning 
Svend Ove Jensen 
Camilla Collatz-Hansen 
Bent Rørbye 
Bodil Ø. Hansen 
Rasmus Nielsen 
Poul Laursen 
Holger Frederiksen 

75 69 17 67 
75 69 15 38 
75 69 12 92 
75 69 14 44  
75 68 79 91 
75 69 17 12  
75 69 15 66 
75 69 13 20 
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 
22 42 62 10 
22 99 55 97 
75 69 16 09 
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 15 66 
75 69 18 60 
75 89 71 71 
75 69 54 87  
75 69 10 92 
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 
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TENNIS  2009 
 
 

Velkommen til en ny tennissæson. 
 

Vi har et godt tennisanlæg bestående af, 2 baner, slåmur og tennishus som 
ligger inden for hegnet med banerne. 

 
Tennisbanerne forventes klar til brug lørdag den 2. maj 

 
KONTINGENTSATSER 2009 
 

Familiekontingent 1050 kr. (dette omfatter forældre + alle hjemmeboende 
børn u. 18 år) 
 Voksne                    525 kr. 
 Unge 16-18 år    325 kr. 
 Børn u. 16 år                    225 kr. 
 
 

BETALIGSFRIST FOR KONTINGENT ER DEN 1. MAJ 2009  
 

Nøgler: 
Nøgle til banerne udleveres af udvalget mod et depositum på 25 kr. 
 

HUSK: Nøglen afleveres ved ophør af medlemskab. 
Husk altid at låse hvis du er den sidste til at forlade banerne. 

 
 

Turnering:  
Vi kan i år, som tidligere år, tilbyde deltagelse i DGI’s turnering. Hvis man 
ønsker dette, skal man give tilsagn om dette ved tilmeldingen. Der vil også 
være mulighed for at deltage i nogle træffestævner, som bliver lavet i 
samarbejde med de øvrige tennisklubber i kommunen. 
Se aktivitetskalender. 
 
Instruktion: Hvis der ønskes instruktion skal dette meddeles ved 
tilmeldingen. Det gælder både børn og voksne. Vi har mulighed for at 
kunne benytte instruktører fra DGI-Horsensegnen. 
Der skal være min. 8 deltagere for at instruktionen gennemføres. 
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Reservation. 
Du kan reservere bane fra lørdag den, 2. maj 2009 kl. 10.00. Der trækkes lod 
om hvem der må reservere først. Derefter åbner vi banerne for spil. 
HUSK KETSCHEREN. 
 
Reserveringsregler: 
 
Der tildeles/findes IKKE  faste spilletider. Spillerne med gule brikker kan 
reservere timer alle ugens dage efter nedenstående regler. Spillere med grøn 
brik må kun reservere mandag til fredag indtil kl. 17.00 samt lørdag og søndag 
 
 1. Den udleverede nummerbrik er personlig(fås ved tilmelding eller      
     hænger i kassen på åbningsdagen). 
 2. For at reservere en bane skal der ophænges mindst 2             
     nummerbrikker for hver time. 
 3. Kun efter endt spilletid kan en ny tid reserveres, dog max. 1 uge frem 
     minus en time. 
 4. BEMÆRK venligst at tavlen er inddelt i 2 uger en for lige uger 
     og en for ulige uger. 
     HUSK at flytte din brik efter endt spilletid, idet alle brikker der ikke 
     er flyttet søndag aften, flyttes til depot. 
 5. Såfremt begge spillere ikke er mødt senest 5 min. Efter         
     spilletidens begyndelse, har de mistet retten til banen. Denne kan da 
     benyttes af alle andre medlemmer. 
 6. Er banen ledig, må men spille resten af timen uden at reservere. 
 7. Hvis 4 spillere anvender 2 sammenhængende timer, kan udvalget 
     bestemme, at der spilles i tidsrummet kl. 17.00-19.00 og 19.00-21.00, 
     for at give plads til flere spillere. 
 8. Tennisudvalget kan til enhver tid reservere banerne til træning, 
    turneringskampe, vedligeholdelse o. l., ved hjælp af de røde brikker. 
 9. Overtrædelse af ovennævnte reglement samt overtrædelse af  
     ordensreglementet for banerne – ophængt på døren til banerne, samt 
     i tennishuset, kan medføre eksklusion af klubben. 
 

DAGLIG BANEVEDLIGEHOLDELSE  / VANDING AF BANERNE  
Se opslag i tennishuset 

 



 

 

Aktivitetskalender – tennis 2009 
 

Tirsdag, 21. april 19.00  Tilmelding sæson 2009 i BKI 
Lørdag, 25. april 09.00  Baneklargøring – kom og hjælp 
Lørdag, 2. maj 10.00  Baneåbning/sæsonstart 
Lørdag, 17. maj 20 + 1 års Jubilæumsarrangement 
 Nærmere info på opslag i tennishuset 
 
 
 

DER KAN I LØBET AF SÆSONEN KOMME FLERE AKTIVITETS 
TILBUD – DE VIL BLIVE ANNONCERET PÅ TAVLEN ELLER I 
KASSEN I TENNISHUSET. 
 
 
HUSK TILMELDING  
 
TIRSDAG, 21 april  - 19.00 – 20.30 i BKI 
 
Baneklargøring: 
 
Mød op og hjælp til lørdag, 25. april kl. 9.00 
 
 

TENNISUDVALGET: 
 

Christian Schrøder tlf. 22294712 
Barrit Langgade 28, 1.  

 
Hanne Dyrmose tlf. 75691270 

Barrit Langgade 133 
 

 


