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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen.
Advarsel…
Indskrænkningens kunst er svær…. Så derfor er Side 3 denne gang på tre sider.
Dårlig signalværdi!
Én af bladets læsere har kritiseret sidste nummers Side 3! – Vedkommende
mente det var forkert at få Barrit til at fremstå som et uddøende samfund.
”Det er ikke på den måde man skal få tilflyttere til byen. Ingen vil jo flytte til
byen når der bliver skrevet om alt det dårlige der sker”
Men hvad er alternativet: Skal vi blive ”Super Best agtige” og pakke et ringe
indhold pænt ind – og så ”sælge” en vare der ikke svarer til deklarationen?
Den vej er vist ikke farbar?!
Brok…
Jeg kan medgive læseren – at der på denne side har været skrevet om mange
ting som kunne være bedre. Min holdning er, at det ikke gør noget man
”prikker lidt til tingene” – eller sågar provokerer en smule.
Brok er når man står på sidelinjen UDEN selv at ville tage del i tingene – men
hvis du engagerer dig, og er villig til at tage slæbet, må man vel også ytre sig?
(-bladet stiller for øvrigt meget gerne spalteplads til rådighed for læsere der er
uenige med redaktøren.)
Heldigvis får bladet rigtig mange positive tilkendegivelser – specielt når
pennen har været lidt skarp. Så det tyder på at vi vælger rigtigt.
Alt det gode…
I disse spalter er der også igennem årene skrevet om mange dejlige og positive
ting. Om et foreningsliv der på mange områder blomstrer. Om enkeltpersoner
der gør en forskel.
Som eksempel kan tages Barrit GIF. – Der har været ting som kunne være gjort
bedre, - men jeg har ofte givet udtryk for, at foreningen heldigvis ALDRIG har
glemt at køre den ”daglige” forretning, - og tilbyde kerneydelsen som er
idrætstilbud til børn som ældre. Og det kræver mange resurser, - økonomisk
men specielt menneskeligt.
Det er jo ikke nok for den frivillige leder/ træner at møde op en gang eller to.
Mange af lederne må af sted flere gange ugentligt, og det skal passes ind med
arbejde og familie. Man skal ikke have ondt af disse mennesker, for de gør det
selvfølgelig fordi de kan lide det.
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Men INGEN skal komme med den undskyldning at ”vi kan ikke få det til at
hænge sammen derhjemme, så vi kan altså ikke melde os under fanerne”. ..
Er der nogen der har de problemer, kan jeg henvise til flere af BGIF`s ledere,
som på trods af arbejde, børn og stor have m.m. alligevel får tid til at trække et
tungt læs. Det kunne måske være en idè, til BGIF`s formand Tove Nielsen, at
afholde et mini kursus i at få tingene til at hænge sammen?
En anden ”blomstrende virksomhed” som er blevet rost meget er Barrit og
Vrigsted Menighedsråd. De formåede at arbejde godt sammen om ansættelsen
af ny præst.
Dette samarbejde er frugtbart fortsat og betyder at Vores præst har gode
arbejdsvilkår, - der igen betyder, at der kan skabes nyt liv og nye rammer
omkring hele det kirkelige arbejde.
Denne positive synlighed fra kirkens side betyder utroligt meget for Vores
lokalsamfund. Den synlighed kunne andre institutioner lære noget af! Hvem
havde for 5 år siden forestillet sig at situationen kunne udvikle sig sådan?
Vores kirke er blevet et sted hvor der ikke lefles for billige synspunkter – hvor
tro ikke automatisk betyder fordømmelse – men i stedet står for den
samhørighed som alle mennesker har stærkt brug for.
Rikke Mai favner hele menigheden – også de unge familier - som i høj grad i
dag har behov for fællesskab med andre. Når normer, grænser og forventninger
flytter sig meget hurtigt i vores moderne verden – kan det være svært at finde
holdepunkter. De kan så heldigvis findes i den Danske Folkekirke, når den vel
at mærke udfolder sig som det sker i Barrit og Vrigsted.
Det kunne godt være man skulle overveje medlemskab igen….
Måske har Barrit Biografforening ikke været nævnt så tit?- Men lad mig så
råde bod på dette.
Historisk har foreningen fra starten haft mange odds imod sig. Mange rystede
på hovedet da de første vilde planer blev luftet for nogle år tilbage. Det blev
ikke til biografsal i Sognegården, - men mindre kunne også gøre det. For
Marianne Bundgaard, der fra starten har været primus motor for hele
”projektet”, VILLE vise film.
Men tingene har drillet meget: Jeg husker tydeligt da vi for mange år siden
skulle se ”Kongekabale”! Udstyret fungerede ad h… til,- og det var umuligt at
høre noget… Der har været forestillinger på Sognegården, hvor der har været
så koldt, at kaffen blev lunken i koppen inden den nåede læberne! Selv tykke
tæpper kunne ikke forhindre frysende lemmer og klaprende tænder…
Der var en forestilling hvor vi måtte vente 1½ time før vi kunne komme i
gang… Men på trods af alle de genvordigheder har Marianne kæmpet videre.
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Til den første forestilling i denne sæson gik det heller ikke helt efter planen!
Filmen blev vist på skolen, men desværre levede udstyret ikke op til
forventningen. Lyden var temmelig ringe… Men næste forestilling er i
Sognegården med udstyr der virker og med varme i lokalet! Vi glæder os, og
der er garanteret også plads til dig!– Se det for øvrigt meget spændende
program for sæsonen inde i bladet.
Men som tidligere nævnt har Marianne Bundgaard i alle årene kæmpet en hård
kamp, - var alle i foreningslivet som hende, var der sgu anderledes gang i den i
dag….
Det er ildsjælene der baner vejen…
Det er ingen hemmelighed at det er ildsjælene der bryder isen, - ser ideerne og
har modet til at turde gå i front. Det er absolut heller ikke nogen hemmelighed,
at ildsjæle ikke hænger på træerne. I det foregående har jeg nævnt 3 af byens
ildsjæle – der er flere end dem heldigvis, - men de må gemmes til senere.
I den sammenhæng vil jeg arbejde for at vi i BV-Nyt finder en mulighed for at
kåre ”Årets Borger”. Hæder alene gør det ikke, - men et klap på skulderen
varmer altid. - Mere herom i næste nummer…
Der må ikke gå for meget squash i bestyrelserne…
Så er det den opmærksomme læser spørger: Hvad mener han med det?
Forklaring følger: Squashen er en meget frugtbar grønsag, - men der er faktisk
ikke meget smag ved den. Derfor anvendes den mest som fyld i diverse kager,
supper, brød m.m.m.
Desværre er der også en del fyld, - der ikke giver smag eller kraft – i flere af
bestyrelserne i Barrit. Ildsjælene kan IKKE gøre det alene, - der skal slides
også på den lange bane.
Så kig dig selv i spejlet og spørg om du selv synes du yder dit bedste i dit
foreningsarbejde? Er du forberedt når du går til møder? Eller satser du på at
formanden har styr på det hele? Prøver du selv at være konstruktiv? - og vove
en idè som måske indebærer at det koster dig lidt ekstra arbejde?
Hvis du er tovholder på et projekt, der ikke rigtig er kommet på skinner, -er det
så ”de andre der er nogen nossehoveder” eller er du i stand til selv at påtage dig
ansvaret?
17. november 2009.
Datoen for Kommunalvalget. – Vi ser frem til en spændende og saglig
valgkamp, med politikere der ikke lover mere end de kan holde. (Én gang skal
jo være den første…)
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Den levende landsby lever.
Der har været ret stille siden Barrits udviklingsplan blev vedtaget på et
borgermøde i foråret, dette er dog ikke udtryk for at planen blot er lagt ind på
en hylde.
En arbejdsgruppe bestående af folk fra skolen, børnehaven, BKI og Lokalrådet
er mødtes flere gange for at konkretisere ideerne for udvikling af samarbejdet
og hvordan bygningerne kan udnyttes bedre og renoveres eller ombygges. Der
er en god stemning og fodslag om at vi skal videre ad den vej.
I samarbejde med Hedensted Kommune skriver vi i øjeblikket på en ansøgning
til landdistriktspuljen under Indenrigs- og Socialministeriet. Her søger vi
midler til at få en person tilknyttet institutionerne i en periode hvor
vedkommende skal opsamle ideer og muligheder for samarbejde og få dem
konkretiseret til egentlige aftaler der kan igangsættes med det samme eller
snarest muligt.
Et andet hovedformål er at få gennemgået bygningsmassen og lave en skitse til
hvordan fremtidens center bør se ud for at det bedst understøtter
institutionernes, borgernes og foreningernes behov.
Vi regner med at få svar i løbet af foråret og vil derefter straks hyre den person
eller firma der skal udføre arbejdet.
Indtil dette sker fortsætter skolen, børnehaven og BKI samtalerne og udvikler
samarbejdet alle de steder hvor det er oplagt.
I lokalrådet er der endvidere gang i nogle stiprojekter som vi håber at kunne
præsentere i løbet af vinteren.
Til sidst en lille jobannonce:
Byens hjemmeside vil til januar mangle en solid ankermand til Barrit.dk da
Gordon Skov der har drevet hjemmesiden flot i flere år nu ønsker at stoppe.
Det vil være et stort tab for kommunikation og formidling af nyheder og debat
hvis vi ikke har en hjemmeside. Så en eller helst flere personer med lidt ITflair, der vil drive og udvikle en hjemmeside for hele området vil virkeligt være
velkomment.
Michael Laursen- Lokalrådet
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Næste film vises onsdag den 25.
november kl. 20 – 21.50
Vi skal se en tjubang film, nemlig
en western fra 2008
med Ed Harris og ”danske” Viggo
Mortensen.
Filmen vises i BKI-center,
Sognegården. Nu med varme og nu
med lyd! Der kan som sædvanlig
købes kaffe m.m. Nye og flere
medlemmer er MEGET velkomne.
Vi ses.

Kommende film i Biografforeningen:
D. 27/1-2010 kl. 20.00:
D. 3/3-2010 kl. 20.00:

Gaven
Milk

af Niels Gråbøl
af Sean Penn
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Den levende landsby lever endnu….
Siden borgermøderne har der været gang i at finde måder, hvorpå de mange
gode ideer kan samles, og føres ud i praksis.
Lokalrådet er tovholder i forhold til Barrit by.
De tre institutioner – BKI, Skole/SFO og Tjørnebo – holder en gang om
måneden teammøder, hvor vi drøfter hvilke opgaver, vi kan løfte i forhold til
”den levende landsby”.
Lige nu har møderne haft det sigte, at sammenskrive dels hvor vi allerede
samarbejder, men også hvor vi ser muligheder.
Lokalrådet har så til opgave, at sammenskrive det fælles grundlag til en
ansøgning om midler til konsulentbistand, til det videre arbejde med at
realisere vores ønsker for fremtiden.
Hvor samarbejder vi allerede?
Tjørnebo og Barrit skole/SFO har samarbejdet omkring overgang fra
børnehave til skole i de 12 år børnehaven har haft nuværende adresse.
Der blev etableret samarbejde omkring brug af kufferten. Skolen brugte
børnenes spor i undervisningsforløb i indskolingen. I børnehaven lå brugen af
kufferten godt til vores pædagogik, og gør det stadig.
Der har været samarbejde omkring brobygningsforløb i 7 år. Dette har fundet
en ny form efter sidste sparerunde. Børnehaven har etableret en ældste gruppe,
dette har stor betydning for børnenes sociale liv som gruppe – noget af det der
kom til at mangle, da den eksisterende ordning blev stoppet. Der arbejdes
sammen om, at finde de bedst mulige betingelser for brobygning i en eller
anden form. Vi afholder fælles forældremøder for de kommende skolebørn.
Hvert år afsættes den fornødne tid til overlevering af den kommende
skolegruppe.
Teammøder er startet op mellem skole/SFO, BKI og Tjørnebo x 1 månedligt.
Bevidstheden om betydningen af at være en del af et socialt fællesskab,
defineret i forhold til nærmiljøet, har altid været en del af samarbejdet.
Ligeledes har der været tradition for deltagelse ved julearrangementer,
fastelavnsfester og byfester.
Der samarbejdes de tre institutioner imellem omkring praktiske forhold.
Halleje-tider, vi låner af hinanden, der er samarbejde om fælles indkøb som
f.eks. airtrack og senest saftpresser.
Vi samarbejder om brug af pedeltjeneste.
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Vores oplæg til en Barrit-model
Vi gør os tanker om et bibliotek, der både vil fungere som pædagogisk
udviklingscenter, men også et sted hvor byens borgere kan kopiere festsangen,
købe sig en kop kaffe og fordybe sig i litteratur, læse avis mm. Der skal være
en info-søjle med blanketter og ”oplysninger til borgeren om samfundet”. Vi
tænker at nogle enkelte computere skal være tilgængelige, at de unge i byen
kan møde den ældre generation ved at lave IT-kurser, SMS-kurser eller andet.
Biblioteket skal kunne danne ramme om mindre børneteaterforestillinger.
Fælles mødelokaler, personalestue og i nogen grad fælles sekretærdrift.
Vi har ønske om at skabe de fysiske rammer på en måde, så vi er under ”fælles
tag”. Dette vil opleves positivt af både personale og brugere.
Vi vil fortsætte samarbejdet i de tværfunktionelle temamøder, men ønsker at
udvide samarbejdet til også at omhandle faglig vidensdeling, eksempelvis
gennem oplæg fra foredragsholdere udefra eller internt.
Køkkenfaciliteter er noget af det der vil blive drøftet på de kommende møder.
Børnehaven står for at skulle indføre madordning med udgangen af 4. kvartal
2010. I skolen nedsættes arbejdsgruppe der prøver at afdække behovet i
skoleregi. Det kunne være spændende, om vi kunne gøre noget fælles, men der
er mange forskellige behov der skal tilgodeses, og det er nødvendigt at
afdække disse, før vi kan melde mere konkret ud om hvad vores ønsker er for
dette område.
Dette vil som sagt komme på dagsordenen i vores teammøder i den kommende
tid.
En drøftelse om relationen - f.eks. det tværfunktionelle team, hvad ligger der i
begrebet, struktur samt en fortsat dialog om mål og visioner er naturlige emner
for disse møder.
Else Marie Sørensen
Leder i Tjørnebo
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BARRIT JAGTFORENING
INVITERER TIL

VILDTSPIL
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 19.30
(Dørene åbner kl. 18:00)
i Barrit Sognegård
Alle er velkomne, så hank op i naboen, kæresten el. svigermor.
Mulighed for køb af kaffe, øl, vand og lidt til den søde tand.
Præmier: Blandt andet ænder, fasaner, rådyr, rødvin.
Amerikansk lotteri og puljebanko.
Vel mødt!
Barrit Jagtforening

NB: Alt vildt er grydeklart, information om tilberedning kan medfølge!
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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 november og december
Søndag 15. november
23. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit: 10.30

Søndag den 22.november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 (FRP)

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30 - børnegudstjeneste
Barrit kl. 19.30 - musikgudstjeneste

Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – fernisering af
altertavle

Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Vrigsted: Ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 20. december
4. søndag i advent
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Torsdag den 24. december
Juleaften
Vrigsted kl. 14.30
Barrit kl. 11.00 og 13.00 og 16.00

Fredag den 25. december
Juledag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 27. december
Julesøndag
”Pilgrimsvandring” fra Barrit
Kirke klokken 10.30

Torsdag den 31. december
Nytårsaften
Vrigsted kl. 15.30
Barrit kl. 14.00
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1. søndag i advent (29. november) – børne- og familiegudstjeneste i
Vrigsted Kirke kl. 10.30
Vi åbner døren til forventningens glæde
Søndag den 29. november klokken 10.30 er der børne- og
familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke. Minikonfirmanderne er
med i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand.
Alle er velkomne!
2. søndag i advent (6. december) – fernisering af jule-altertavle i Barrit
Kirke
6. klasse på Barrit Skole har malet en altertavle ud fra juleevangeliet,
som vil hænge i kirken i december måned og ved andre særlige
lejligheder. Ved gudstjenesten søndag den 6. december kl. 10.30 i
Barrit Kirke vises den nye altertavle frem og alle der har lyst er
meget velkomne til at komme og se den.

Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 11.00
I år vil vi prøve at lave en børne- og
familiegudstjeneste juleaftensdag klokken 11.00 i
Barrit Kirke. Det bliver en gudstjeneste på børnenes
præmisser.
Børn er selvfølgelig også velkomne til de
”almindelige” gudstjenester klokken 13.00 og 16.00 ligesom alle voksne og
barnlige sjæle er velkomne til børne- og familiegudstjenesten.
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Julesøndag (27. december) – pilgrimsvandring fra Barrit Kirke kl. 10.30
Søndag den 27. december er der ikke almindelig gudstjeneste i
hverken Vrigsted eller Barrit Kirke. I stedet vil vi finde de gode
vandrestøvler eller sko frem og gå på en mini-pilgrimsvandring i
nærområdet.
Pilgrim betyder egentligt ”troende der valfarter til et helligt sted”, så at gå som
pilgrim er altså at være på vej. Og tanken er at pilgrimsvandreren vandrer i
Kristi fodspor. Den ydre rejse i et fysisk, varierende landskab afspejler en indre
forvandlingsrejse med Gud.
Både fællesskabet i vandringen og tiden til stilhed er to aspekter ved
pilgrimsvandringen der tiltrækker mange. På en gang er man alene og i
fællesskab med andre. I pilgrimsvandringen er der tid til bøn, andagt, stilhed og
fællesskab – således også ved vores mini-pilgrimsvandring søndag den 27.
december kl. 10.30.
Vel mødt til pilgrimsvandring!

Barrit Kirke
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Om Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Situationen omkring lokalarkivet er
uholdbar.
Det at være ”holdbar” – at have styr på og orden
i tingene på en måde der rækker langt ind i en
uvis fremtid – er ellers et af de udtryk som
betegner en central egenskab ved lokalarkivets
arbejde.
Hvad er det nu lokalarkivet gør godt for? Meget kort kan man sige, at
lokalarkivets informationer om den lokale kulturarv giver adgang til viden om
nogle af de forhold, der betyder mest, når vi skal definere os selv som
mennesker: Hvor kommer du fra? Hvad er din baggrund? Hvem har du
fællesskab med? og Hvem er du?
Problemerne er:
1. At vi er en meget lille gruppe af mennesker, der bærer byrderne og
nyder glæderne ved at have ansvaret for bevaring og formidling af
områdets kulturarv. Helt præcist er vi 4 personer, hvor de to personer, der
har størst erfaring med lokalarkivets drift, bor i henholdsvis Horsens og
Juelsminde. Lokalarkivets dækningsområde er Barrit og Vrigsted sogne!
Så man kan godt sige, at den lokale forankring er svindende.
2. At de aktive har en temmelig høj gennemsnitsalder. Det er normalt en
meget stor fordel i lokalarkivets arbejde, at de aktive har et
personnummer der fortæller om viden, erfaring og socialt tilhørsforhold,
der strækker over mere end 5 årtier. Men dels er udbuddet af aktiviteter
til ældre borgere steget, og dels er ældre medborgere ikke
langtidsholdbare. Der er behov for en mere stabil tilførsel og udskiftning
af ”hukommelsesenhederne” i lokalarkivet.
3. At vi er tvungne til at prioritere hårdt mellem arbejdsopgaverne – en
prioritering der både går ud over de aktives glæde og interesse ved
arbejdet og over lokalarkivets muligheder for at tilbyde arrangementer og
at deltage i lokalsamfundets liv. Den ”langtidsholdbare” registrering og
bevaring får næsten altid første prioritet, og den er hverken særlig
udadvendt eller særlig spændende; men den har afgørende betydning for,
om man overhovedet kan tale om, at der findes et lokalarkiv i BarritVrigsted-området.
4. At nutidens administrationssystemer ikke er tilpasset små
interessegrupper. For at kunne modtage offentlige tilskud, skal vi have
en NEM-konto, og for at kunne oprette en NEM-konto, skal man have et
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CVR-nummer, der ligesom personnummeret fortæller, hvem man er –
blot i virksomhedsregisteret. For at oprette et CVR-nummer, skal man
være en forening. Barrit-Vrigsted Lokalarkiv er, formelt set, blot 4
personer, der hygger sig med en fælles interesse. Dertil kommer, at
terrorlovgivningen har skærpet kravene til bankernes dokumentation, hvis
man overhovedet skal have lov til at oprette en NEM-konto i et
pengeinstitut. Dvs. at lokalarkivet skal indsende klare vedtægter, der
beskriver roller omkring økonomiske transaktioner, så man kan være
sikker på, at vi ikke sender penge til Al Qaeda – eller at man i hvert fald
kan komme efter den/de skyldige, hvis det sker. Vi har faktisk kun
vedtægter, der beskriver arkivets forhold til arkivalier,
samarbejdspartnere og offentligheden. Vi er ikke blevet lukket endnu;
men der er ikke fuldstændig orden i grundlaget, og i nogen grad lever vi
på god vilje fra mennesker, der vender det blinde øje til.
Hvad kan der gøres for at løse nævnte problemer?
Svarene ligger lige for:
1. Gør den lokale forankring større.
2. Gør noget for at fremme et generationsskifte.
3. Aktivér flere personer i lokalarkivets arbejde
4. Opret en forening til at stå bag lokalarkivets aktiviteter
Kommentarer:
1) Lokalarkivet har forankring i lokalsamfundet. Siden lokalarkivets start i
1976, har der været mange aktive i lokalarkivet, og der har været rigtig mange,
der har støttet op omkring initiativet ved at indlevere arkivalier og billeder. Der
har også været mange personer, som har besøgt og lokalarkivet og delt ud af
deres kendskab til og viden om lokalsamfundet. Mange af disse mennesker har
vi kunnet vende tilbage til, når vi stod med en forespørgsel, der krævede svar
fra en ekstra lang hukommelse. Der har også været personer i lokalsamfundet,
som har forestået aktiviteter, som lokalarkivet inviterede til. Alle nævnte
personer har bidraget til bevaring og formidling af den lokale kulturarv. Men
var det så ikke en god idé, at vi sluttede os sammen om denne fælles interesse.
Det kan kun gøre glæden ved at beskæftige sig med interessen større, at man
finder nogen at dele den med.
2) og 3) Hvis man først har en forening med en medlemsliste, vil man først og
fremmest have en liste over interesserede i den lokale kulturarv – og man ville
give de mennesker mulighed for at mødes og udveksle viden, erfaringer og
holdninger. Alle vore erfaringer tyder på, at folk elsker at blive spurgt om deres
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viden og erfaringer, når vi henvender os. Med en forening er det meget
nemmere, at vide noget om, hvem man skal spørge, når der er behov for
assistance. Den forventede indsats kunne være så enkel som at hjælpe en
besøgende slægtsforsker med oplysninger om fælles forfædre. I det øjeblik,
hvor vi er flere til at løfte byrderne bliver de både lettere og sjovere at have
med at gøre – og man behøver altså ikke være pensionist for at finde tid til lidt
lokalhistorisk aktivitet. ”Lokalhistorisk aktivitet” forekommer faktisk også ved
enhver familiefest. Det kræver bare lige, at man skriver anekdoterne ned og får
dem gemt i lokalarkivet - så efterkommerne også kan glæde sig over
historierne. Som man ser, er der mange måder at beskæftige sig med
lokalsamfundet på. Det første skridt kunne være at melde sig ind i en
lokalhistorisk forening.
Hvis foreningen er dannet, er det meget lettere at finde ud af, hvem der kan og vil - løse en konkret mindre opgave. Hvem kender folk i Barritskovby for
50 år siden? Hvem ved noget om billedbehandling på PC? Hvem kunne have
lyst til at indgå i en gruppe, der forbereder en byvandring i Breth? Nu har vi jo
haft byvandringer i alle andre lokalsamfund i dækningsområdet.
Men det nødvendige grundlag, for at fremme generationsskiftet og at aktivere
flere personer i lokalarkivets arbejde, er en medlemsliste.
4) Hvordan skulle sådan en forening organiseres, og hvad får
medlemmerne for kontingentet? For det første er lokalarkiverne i tidligere
Juelsminde Kommune efterhånden de eneste lokalarkiver, der ikke har en
foreningsmæssig baggrund, så der er masser af erfaring at hente – også
indenfor kommunens grænser. I tidligere Tørring-Uldum Kommune var ca. 10
% af borgerne medlem af en lokalhistorisk forening ved
kommunesammenlægningen.
Gennemgående er, at foreningen har 3 ansvarsområder:
1. At sikre lokalarkivets drift efter formålet: At indsamle, registrere, bevare
og formidle den lokale kulturarv, og herunder at udpege/vælge folk til at
tage sig af lokalarkivet.
2. At tage sig af foreningens og lokalarkivets økonomi.
3. At varetage medlemmernes interesser i forhold til den lokale kulturarv –
at medlemmerne får noget igen for det betalte kontingent (som plejer at
være af symbolsk størrelse, idet lokalarkivets drift dækkes af Hedensted
Kommune). Der er selvfølgelig en årlig generalforsamling og
lokalarkivets åbningstid at se frem til; men mange steder er der også
arrangementer, som foreningen og lokalarkivet får op at stå, og en del
steder har man et årsskrift, som foreningens medlemmer og lokalarkivet
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4. samarbejder om. Som smagsprøver på den sidste service har vi i BarritVrigsted Lokalarkiv lavet nogle artikler til Barrit-Vrigsted Nyt, som kan
læses i de sidste numre af bladet (Om Grundlovsegen, Bygningen af
Vejlevej og Staksrodes frugttræer).
En gennemgående erfaring er, at det er vigtigt med en opdeling – men også et
tæt samarbejde - mellem foreningsbestyrelse og lokalarkivledelse. Det er netop
den konstruktion, der sikrer, at der er flere til at løfte byrderne og flere aktive i
netværket til at dele glæderne. Det giver dem, der ønsker dét, mulighed for at
arbejde mere målrettet med deres interesse, og det giver alle en mulighed for
fællesskab om interessen.
Vi vil fra lokalarkivet side indkalde til et møde om oprettelse af en
lokalhistorisk forening i løbet af efteråret. Vi håber, at der vil komme rigtig
mange – både for fællesskabets, for vore efterkommeres og for
lokalarkivets skyld.

Juletræsfest i Pensionsistforeningen
Der indbydes til juletræsfest med kaffe og underholdning d. 11. December kl.
14 i Barrithus.
Venlig hilsen Pensionistforeningen

3-4 volleyspillere søges
Vi er hver onsdag fra kl. 20 – 22 i gennemsnit 8-9 personer af forskellig køn,
nationalitet og alder (15 – 50 år), der spiller en gang seriøs volley med sved på
panden i en hyggelig og kammeratlig atmosfære.
Det er dog sjovest hvis der er 12 på banen, så derfor leder vi efter 3 -4 personer
der trænger til lidt motion og hyggeligt samvær. Vi har før prøvet at lære
nybegyndere spillet, så mød bare op og prøv om det er noget for dig.
Onsdagsvolley i BKI
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Redaktionen giver hermed ordet til én af vores nye annoncører:
Nogle har spurgt hvem vi er.........og hvad vi står for......og ja, vi er kun et
opkald pr. telefon væk – og nogle gange måske lige om hjørnet!
Hedensted Bilen åbnede som ny taxi- og kurervirksomhed i første halvår 2006
med udgangspunkt for kørsel fra Hedensted. Herved opstod navnet Hedensted
Bilen, som på daværende tidspunkt startede ud med én taxi og én bil til
kurerkørsel.
Der er i den mellemliggende tid fra dengang og til i dag opstået nye muligheder
undervejs. Kundekredsen er blevet udvidet til bl.a. Stouby, Barrit, Hornsyld,
Juelsminde og opland og da en taxivirksomhed i Rosenvold ønskede at stoppe
blev dette også en del af den udvidelse, der har været til dato. Dette har
naturligvis samtidig bevirket en løbende udvidelse af vognparken og
nødvendigheden for mere plads. Den nye base blev derfor pr. 1. juni 2008 med
udgangspunkt fra Stouby, hvor vi tillige har mulighed for at nå hurtigere ud til
vores kunder specielt i yderområderne for vores dækningsområde.
Som overskriften siger.....ja, så er vi ikke længere væk end et kald pr. telefon
eller måske lige om hjørnet! Vores telefon er åben 24 timer i døgnet 365 dage
om året. Vi står for komfortabel taxi-,handicap- og firmakørsel med indtil 8
personer – uanset om det er hverdag, weekend, påske, pinse, jul.....eller blot,
når det er for sent at køre selv. Derudover kører vi også pakke- og kurerkørsel i
såvel ind- som udland.
Vi er samtidig altid åbne for at være med til at arrangere kørsel for specialeller større arrangementer – mulighederne kan være mange...., men måske kan
vi være behjælpelige med et optimalt kørselsforslag til netop dit/jeres næste
arrangement......kun du/I tager beslutningen for at det kan komme an på en
prøve!
Vi bestræber os på præcision og god service til alle og dette er nogle af
nøgleordene for vores virksomhed – også fremover!
Med dette lille indlæg vil vi samtidig benytte lejligheden til at sige tak for den
allerede positive og imødekommende måde I har modtaget os på. Vi selv er
glade for, at være placeret og være en del af aktiviteterne lige midt i vores
dækningsområde.
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby. 7025 2242
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ADVENTSMUSIKGUDSTJENESTE
I BARRIT KIRKE
SØNDAG DEN 29. 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 ”Ceremony of Carols” af Benjamin Britten, som er et engelsk
musikstykke.
Koncerten indledes med en lysprocession og indgår som et led i adventsgudstjenesten.
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.
Cantica Ungdomskor er meget efterspurgt og har givet koncerter over det
ganske land og netop er vendt hjem fra Paris.
Adventsgudstjenesten 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
******************************************
Der er stadig flere pladser…..
Vi er et hold motionsdamer, som nyder godt af Majbritts
gode gymnastik, men vi kunne godt tænke os at være lidt
flere på holdet.
Kunne du tænke dig at være med, kan man sagtens ”hoppe” med på holdet
endnu.
Motionsdamerne
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Referat fra generalforsamlingen i Barrit og omegns
borgerforening d. 7/10 på Barrit skole.
Punkter til dagsorden.
1. Nedlæggelse af foreningen.
2. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Referat
1. Alle medlemmerne vedtog enstemmigt at nedlægge foreningen. Ligeledes
blev det vedtaget, at give Lokalrådet de eventuelle kontante værdier, der
er i foreningens kasse. Badebroen kan spejderne overtage, hvis det har
deres interesse.
2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 26/10 kl. 18.00 på
Barrit skole.

Dagsorden til generalforsamlingen i Barrit og omegns
borgerforening d. 26/10 kl. 18.00 på Barrit skole.
Punkter til dagsorden
1. Endelig nedlæggelse af foreningen.
2. Fordeling af foreningens værdier.
På foreningens vegne
Bent Clausen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen er nedlagt d.26. oktober 2009.
Værdierne er fordelt. Lokalrådet overtager kontantbeholdningen og
badebroen overdrages til formandsforeningen eller spejderne!
Venlig hilsen
Bent Clausen
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Aktivitetskalender.
2009
Søndag den 8.11 kl. 14.00: Pensionistforeningens Bankospil i Sognegården.
Torsdag den 12.11 kl. 19.30 i Barrit Sognegård: Jagtforeningens vildtspil.
Lørdag den 14.11 kl. 10-13 holder Lokalarkivet åbent.
Torsdag den 19.11 i Barrit Præstegård :Højtlæsningsarrangement.
Onsdag den 25.11 kl. 19.30 afholdes Formandsmøde i Barrithus.
DER SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT DER MÅSKE ER
FORENINGER SOM IKKE HAR MODTAGET DAGSORDEN.
Onsdag den 25.11 kl.20.00 i Sognegården viser Biografforeningen film.
Torsdag den 26.11 kl. 19 – 21 holder Lokalarkivet åbent.
Lørdag den 12.12 afholder Barrit Jagtforening rævejagt.
Onsdag den 27.1 kl. 20.00 i Sognegården viser Biografforeningen film.

2010
Onsdag den 3.3 kl. 20.00 i Sognegården viser Biografforeningen film.
HUSK AT SENDE DATOER FOR JERES ARRANGEMENTER TIL
BLADET.

Der var engang en badebro….
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Foto: Louise Winther

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 Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Forældreforeningen for Barrit Skole
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
Michael Laursen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Peter Andersen
Ida Harttung
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Søren Sølvhøj
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Renata Sloth Carlsen
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
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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
24 85 41 94
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 99 55 97
27 87 17 52
23 84 86 34
75 69 15 86
75 69 15 90
75 69 11 67
75 69 14 41
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

