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Side 3…………………………………………………. ved Mikael Jacobsen.
En helt speciel indsats…
Én mand har helt alene betydet en forskel for Barrit Vrigsted NYT. Karl
Rasmussen i Breth startede sidste år med at samle skrot – for at videresælge det
– og lade overskuddet gå til dette blad. Karl startede da bladet økonomisk var i
knæ, og med denne hjælp er vi kommet på fode igen. Redaktionen kan kun
opfordre til at man afleverer sit gamle jernskrot i Breth. På bagsiden af bladet
kan man se hvor og hvordan.
Et ellers koldt samfund…
I en tid hvor folk mest hytter deres egne interesser, - og hvor solidaritet og
dybfølt engagement er et fremmedord, er det livsbekræftende at der stadig er
folk af Karls karat. Det kunne mange lære af.
Ikke kun Karl…
Der er en anden person som har ydet en meget stor indsats for Barrit gennem
mange år. Inde i bladet kan der læses om årets leder i BGIF. Jeg vil gerne
ønske Poul (alias Mr. Byfest) tillykke med hæderen. Poul har i rigtig mange år
– helt tilbage fra årene med Open Air – været tovholder for de store ”brag” i
byen. Der er nok nogen som mener at noget kunne være gjort anderledes, - men
Poul har altid haft en utrolig drivkraft som har båret tingene igennem – og han
har formået at følge tingene HELT til dørs. Der er andre i Byfestudvalget der
har trukket lange og seje træk, men hovedpersonen har været Mr.Byfest , stærk bakket op af sin familie.
Mere ros…
Efter en måned som centerleder, har Dorthe Andersen allerede formået at skabe
tro på, at BKI kan blive midtpunktet i vores lokalsamfund. God vind til Dorthe
og BKI…
Nu håber jeg bare at alle bakker op om Dorthe og afholder Deres
arrangementer i BKI. – For nogen kunne det jo være fristende at låne et gratis
lokale på skolen, og så selv medbringe kaffen. Men det er ikke befordrende for
et rigt og blomstrende liv i BKI…
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Årets leder i Barrit GIF
Årets leder i Barrit GIF 2010 blev Polle Jessen. Polle har i mange år lavet et
stort stykke arbejde for idrætsforeningen. Han startede som aktiv, og blev så
træner og holdleder i en årrække. Polle var med til at planlægge og gennemføre
Open air. De sidste mange år har Polle været en af de bærende kræfter på
Byfesten, der foregår den sidste weekend i august. Polle har de sidste par år
været god til at sige, at vi skal bruge overskuddet fra byfesten på vores
ungdomsmedlemmer. Blandt andet har vi været i skøjtehallen, i Lalandia samt
fået nye redskaber til vores gymnastikafdeling.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Polle for de mange ulønnede timer,
der bliver brugt, til glæde for mange borgere i Barrit og omegn. Vi håber, du
bliver ved i mange år fremover.
På bestyrelsen vegne
Tove Nielsen
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Nyt fra BKI – af centerleder Dorthe Andersen

Jeg tager Mikael Jacobsens ord til mig og vil - i samarbejde med bestyrelsen i
BKI - fremover komme med information om nye planer og tiltag, naturligvis
under forudsætning af, at der er nyt at informere om.
Pr. 1. marts 2011 tiltrådte jeg stillingen som centerleder i BKI. Jeg har virkelig
glædet mig til at tiltræde jobbet og er sprunget ud i det med begge ben.
Indesæsonen er i skrivende stund ved at være afsluttet for i år. Foråret er sat
ind, og udeaktiviteterne står på spring. Det betyder, med hensyn til
åbningstiderne i cafeteriet, at de p.t. er lidt svævende, men I kan være sikre på,
at jeg vil holde åbent i cafeteriet, hvis der er noget at holde åbent for, fx
fodboldturneringer.
Jeg har flere ”nye” tiltag i støbeskeen til efteråret, som der vil blive informeret
om løbende, bl.a. mulighed for køb af diverse grillmad om fredagen, og der vil
komme faste åbningstider i cafeteriet i løbet af efteråret, hvilket dog bl.a.
afhænger af time-fordelingen i hallen/gymnastiksalen/sognegården.
Jeg tilbyder allerede nu at servere for bl.a. generalforsamlinger,
bestyrelsesmøder, opstartsmøder, mindehøjtideligheder, børnefødselsdage
o.m.m. Det er bare at spørge mig, om noget kan lade sig gøre - det højeste, I
kan få, er et ”nej”.
Jeg håber på at kunne skabe og videreføre et sted, hvor der er plads til alle,
hvor det er hyggeligt at være, og hvor mennesker mødes.
Til sidst skal lyde en stor tak for alle de positive tilkendegivelser, jeg har
modtaget efter min tiltrædelse, herunder også gode ideer og tilbud om hjælp.
Ris, ros, ideer m.v. modtages gerne 
Med ønsket om et godt samarbejde og en god dialog.
Dorthe Andersen
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Nye aktiviteter i Barrit GIF
Multiidræt
Gennem det sidste års tid har Mads Påske og bestyrelsen leget med tanken om
at tilbyde en ny aktivitet for voksne mænd over 20 år. Tendensen i hele landet
viser, at man ikke vil lave det samme i en hel sæson f.eks. badminton og
fodbold. Man vil gerne mødes og have det sjovt i et par timer hver uge, men
når det så kommer til kampene i weekenden melder mange fra. Mads Påske
har derfor tilbudt at starte multiidræt op i kommende vintersæson. Deltagerne
skal selv være med til at bestemme aktiviteter, men det kunne f.eks. være
badminton, høvdingebold, hockey, volley, fodbold og basket. Vi håber mange
vil tage mod tilbuddet, og komme i hallen til nogle sjove timer, hvor der bliver
gået til den og kæmpet igennem. Nærmere information i forbindelse med
byfesten og opstart af indendørssæsonen.
Mountainbike
Vi har fået forespørgsel fra 8 personer i Barrit-området angående
mountainbike. Vi vil kontakte DGI for at få hjælp til at komme i gang.
Området omkring Barrit er perfekt til mountainbikekørsel, så vi håber at kunne
tilbyde det i en eller anden form i nærmeste fremtid. Opslag på Barrit.dk,
Brugsen, dagspressen og BKI når vi ved mere.
Bestyrelsen
Barrit GIF

Udflugt med Pensionistforeningen
Foreningen har udflugt tirsdag d.31 maj. Turen går til Hvidsten Kro, hvor vi
spiser middag, og til Mariager Saltcenter.
Turen m. spisning koster 300,- kr.
Vi start fra Brugsen Kl. 9.00 og derefter Barrithus.
Tilmelding senest d.25 maj til:
Helga Bargmann, tlf. 75 69 14 02 eller
Svend Ove Jensen, tlf. 75 69 12 91
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Man bliver bare så glad når…
…man hjemvendt fra gymnastikopvisning tænker: ”Jeg bor i Barrit – og det er
jeg glad for!”
Jeg er glad for at bo i en lille by fyldt af mennesker med et stort engagement!
Barrit Gymnastik- og idrætsforening er kendetegnet ved en meget stor flok at
engagerede trænere, der år efter år gør en stor indsats for at vores unger i løbet
af vinteren. Tak for det!
Jeg er glad for at gymnaster på 16 måneder og 86 år kan samles om et
fællesskab. I år kunne vi bl.a. nyde synet af en flok seje sørøvere, piger med
power, drenge med drøn og dejlige damer fyldt med sang og energi.
Jeg er glad for at se børn ”vokse”, når de stolte viser, hvad de kan. Tænk hvad
børn kan lære på få måneder.
Jeg er glad for at hallen er SÅ fyldt, at der næsten ikke er siddeplads til alle.
Til gymnastikopvisning kommer forældre og bedsteforældre i hobetal, men
blandt tilskuerne sidder der også mennesker, som ikke har en direkte
tilknytning til gymnasterne, men som bare vil have en dejlig eftermiddag i den
lokale hal – det er god opbakning!
Jeg er glad for at traditionen bliver holdt i hævd – men i takt med
udviklingen! Gymnastikforeningen har fået en ny fane, som på højtidelig vis
blev indviet. Til en gymnastikopvisning høre der indmarch til, men nu har
gymnastikforeningen fået en fane, som også de yngre børn kan bære!
Jeg er glad for at foråret er på vej. Fuglene synger, erantis og vintergækker
blomstrer, dagene bliver længere og solen får mere magt. Gymnastiksæsonen
sluttede lørdag den 13. marts med meget flot opvisning. Gymnastikken ”lukker
ned”. Men jeg er glad for at jeg til efteråret igen kan sende min datter til
gymnastik i Barrit Gymnastik- og idrætsforening!
Lise Paaske
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Billeder fra gymnastikopvisning
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Barrit Kultur- & Idrætscenter
Beretning for 2010
BKI kan igen i år præsentere et regnskab, som ikke blot giver overskud, men
hvor der ligeledes har været mulighed for at sætte yderligere penge til side til
vedligeholdelses-projekter. Det er tydeligt for enhver, at der er nok at bruge
penge på - især sognegården og gymnastiksalen er meget nedslidt. Indtil
videreafventer vi dog resultatet af projektet ”Barrit – den levende landsby”,
inden vi sætter konkrete initiativer i gang.
Udlejningen er igen steget en anelse, og vi har nu nået et niveau, hvor vi må
melde stort set udsolgt i hallen fra mandag til fredag. Til gengæld kniber det
med udlejningen i weekenden. Vores store problem er, at hallen ikke opfylder
målene til at afholde fodbold- og håndboldturneringer. Da kommunens
tilskudsmodel bygger på antal udlejede timer, bliver vi fremover nødt til at
overveje nye udlejningsinitiativer, da vores omkostninger ellers vil stige mere
end indtægterne.
På centerlederposten har vi sagt farvel til Jeanette og goddag til Dorthe.
Jeannette har ydet en stor indsats i de 2½ år, hun var centerleder, ligesom
Jeanette har været meget hjælpsom med at sikre en god overgang for Dorthe.
Med kun én fastansat er personalesituationen i BKI skrøbelig. Det gælder både
ved sygdom, og når vi får en ny centerleder. Bestyrelsen skylder Anette en stor
tak, da hun flere gange er trådt til som vikar med kort varsel – senest i februar,
hvor hun lukkede hullet inden Dorthe startede.
Bestyrelsen glæder sig til at arbejde sammen Dorthe, og vi håber på, at vi ad
åre får mulighed for at udvikle BKI til et moderne og tidssvarende kultur- og
idrætscenter.
På bestyrelsens vegne
Peter Overgaard
Formand

Forældreforeningen er nedlagt.
Det var kun bestyrelsen, der mødte op til ekstraordinær generalforsamling d. 9.
Marts og der var derfor ikke grundlag for at fortsætte.
Hilsen Renata Carlsen
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Referat fra et fælles brugermøde med foreningerne torsdag den 8. februar
2011 på Barrit Skole om anvendelsen af 600.000, - kr. til indkøb af
inventar til pædagogisk udviklingscenter
Der var repræsentanter fra 10 foreninger.
Der er afsat 600.000, - kr. til indkøb af udstyr til PUC. 120.000, - kr. af disse
penge er afsat til en foreløbig kassekredit til byggeriet. Der er den 2. februar
brugt 50.000, - kr. af disse penge.
Der ønskes indkøbt:
- Tidssvarende EDB i centeret.
- Moderne kopiudstyr med mange muligheder for at kopiere, og producere
tryksager med hæftning i ryggen af bladene.
- Stole eller skamler, så man kan mødes i mindre forsamlinger til foredrag
og andet.
- Flytbart podium
- Materialer og udstyr til et inspirerende læsemiljø
- Aviser, tidsskrifter og en kaffemaskine.
- Et lydanlæg
Mulighederne for samarbejde mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket
undersøges. Stedet skulle helst være for alle generationer i lokalområdet.
Der kan etableres et åbent inkluderende miljø, hvor der kan være åbent mellem
14.00 og 16.00 for de børn og unge, der savner et sted at være efter skoletid. I
dag oplever vi børn, der ”driver” lidt rundt i vores lokalområde.
Lokalrådsformanden Michael Laursen fortalte om Barrit – Den Levende
Landsby. Der begynder en proces efter den 14. marts 2011 ledet af PLUSkontoret om de næste byggeprojekter. Alle ideer skal frem. I denne proces
nedtones samarbejdet med foreningerne. Der skal udarbejdes en plan for
fremtidig organisering og skitser til kommende etapedelte byggeprojekter.
Der udarbejdes en ansøgning til børne- og undervisningsudvalget til deres
møde i april om frigivelse af de økonomiske midler for 2011. Der er en del
aftaler, der skal træffes med de forskellige firmaer. Indretningen af PUC sker i
maj, når inventaret er modtaget. Der er leveringstid på over en måned.
Ref.: Palle Jakobsen
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Udsnit fra alteret i Vrigsted Kirke.
Den smukke håndbroderede alterdug er syet af
Beboerne på Dr. Sellsminde, da det stadig var
plejehjem.

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 3178 9740
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 for april, maj og juni
Søndag den 10. april
Mariæ bebudelses dag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – fernisering af altertavle

Søndag den 17. april
Palmesøndag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 – guldkonfirmation

Torsdag den 21. april
Skærtorsdag
Vrigsted kl. 19.00 – måltids-gudstjeneste
Barrit: ingen

Fredag den 22. april
Langfredag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 24. april
Påskedag
Vrigsted kl. 11.00 - konfirmation
Barrit kl. 9.30 – bemærk tidspunktet

Søndag den 1. maj
1. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 11.00 – konfirmation

Søndag den 8. maj
2. søndag efter påske
Vrigsted kl. 9.00 (FRP)
Barrit: ingen

Søndag den 15. maj
3. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – børnegudstjeneste

Fredag den 20. maj
Bededag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – varme hveder

Søndag den 22. maj
4. søndag efter påske
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 29. maj
5. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Torsdag den 2. juni
Kristi Himmelfartsdag
Vrigsted kl. 9.00 (PEAS)
Barrit: ingen

Søndag den 5. juni
6. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 12. juni
Pinsedag
Vrigsted kl. 10.30 – kirkekaffe og lagkage
Barrit: ingen
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Fra mandag den 2. maj til søndag den 8. maj passes embedet af sognepræst
Poul Erik Sørensen (PEAS), 75 89 70 51, og sognepræst Fin Rasmussen
Petersen (FRP), 75 89 53 97.

Fernisering af påske-altertavle
Ved gudstjenesten i Barrit Kirke søndag den 10. april klokken 10.30
Igen i år har 6. klasse på Barrit Skole lavet en
altertavle til Barrit Kirke. Denne gang er temaet
påske. Altertavlen bliver vist frem første gang
søndag den 10. april ved gudstjenesten i
Barrit Kirke og kommer til at hænge i kirken
hele påsken.
Efter gudstjenesten er der kaffe/sodavand.
Alle er meget velkomne.

Guldkonfirmation
Barrit Kirke søndag den 17. april klokken 10.30
Alle konfirmander fra 1961 inviteres til
guldkonfirmation i Barrit Kirke søndag den
17. april klokken 10.30. Efter
gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuen.
Alle der ikke er guldkonfirmander er
naturligvis meget velkomne til
gudstjenesten.
Bededag – Fredag den 20. maj – gudstjeneste i Barrit Kirke kl. 10.30

Efter gudstjenesten spiser vi varme hveder sammen.
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Påske i Barrit og Vrigsted Kirker
Palmesøndag – gudstjeneste i Vrigsted Kirke klokke 9.00 og i Barrit Kirke
klokken 10.30.
Skærtorsdag – Vrigsted Kirke klokken 19.00 (fælles gudstjeneste for Barrit og
Vrigsted sogne).
Aftenen før sin lidelse og død spiste Jesus påskemåltidet
sammen med sine disciple, sådan som den jødiske
tradition foreskriver det. Jesus afsluttede måltidet med at
indstifte den kristne nadver. I år vil vi prøve at fejre
skærtorsdag ved at sidde til bords i kirken og spise et
symbolsk påskemåltid.
Vi hører påskens fortællinger, synger, lytter til musik, spiser og slutter måltidet
med at fejre nadver sammen. Vær med til en sanse-oplevelse, hvor
gudstjenesten er et måltid og hvor påskemåltidet prædiker og bliver
nadvergudstjeneste.
Langfredag – gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 10.30 (fælles gudstjeneste
for Barrit og Vrigsted sogne).
Påskedag – gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 9.30 – bemærk tidspunktet!
Konfirmation i Vrigsted klokken 11.00

5-års dåbsjubilæum i Barrit Kirke søndag den 15. maj kl. 10.30

Alle børn der er blevet døbt for 5 år siden inviteres til børnegudstjeneste i
Barrit Kirke søndag den 15. maj, hvor vi vil fejre dåben.
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand.
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Børn der ikke har dåbsjubilæum er selvfølgelig også meget velkomne.
Konfirmation i Barrit og Vrigsted Kirker

Søndag den 24. april klokken 11.00 i Vrigsted Kirke
Andreas Rørbye, Korsbækdal 2, 7150 Barrit
Katja Vinther Nielsen, Overvej 3, Vrigsted, 7140 Stouby
Luna Potempa Mathiesen, Hornsyldvej 13, Vrigsted, 7140 Stouby
Vita Johanne Lysgaard Andersen, Bakkesvinget 10, 7150 Barrit
Søndag den 1. maj klokken 11.00 i Barrit Kirke
Cecilie Poulsen, Midterfolden 4, 7150 Barrit
Clara Kjeldbjerg Mathiasen, Barrit Langgade 114 A, 7150 Barrit
Emma Bang Andersen, Lykkevej 4, 7150 Barrit
Erica Schmidt Pedersen, Barrit Langgade 69, 7150 Barrit
Kate Langfeldt Jensen, Serupsvej 16, Breth, 7150 Barrit
Kåre Hansen, Barrit Langgade 149, 7150 Barrit
Laura Holm Skyum, Smedskærlund 20, Staksrode, 7150 Barrit
Laurits Nørtoft Thomsen, Vævergade 23, 7150 Barrit
Maria Rønsholt Jessen, Barrit Langgade 26, 7150 Barrit
Mathias Zacho Sørensen, Dynnesvej 7, 7150 Barrit
Mogens Østergaard Nielsen, Lhombrevej 1, Breth, 7150 Barrit
Rikke Schäffer Hansen, Fennen 7, 7150 Barrit
Sacha Lund Jensen Kanstrup, Midterfolden 12, 7150 Barrit
Sofie Akädia Eglin Larsen, Mikkelbro 1, 7150 Barrit
Stephanie Due Mortensen, Silkeborgvej 8 C, 8700 Horsens
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Kom og syng med os i Barrit Kirke
onsdag den 25/5 kl. 19
Vi præsenterer et varieret program af solo- og fællessange.
Der bydes på en forfriskning bagefter.
Venlig hilsen Tage, Kirsten og Gunni
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Vrigsted Kirke søndag den 12. juni klokken 10.30
Pinsen er festen for Helligåndens komme, som falder 50 dage
efter påske. Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste,
som betyder den halvtredsindstyvende.
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid. Her fejres det, at
Helligånden kom som ildtunger til disciplene, og gjorde dem i stand til at tale
på alle sprog, så de kunne gå ud i verden og fortælle om Jesus til alle folkeslag.

Kirkens fødselsdag
Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes pinsen også for
kirkens fødselsdag. Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til
stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu
gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på
jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden.

Der er fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne i Vrigsted kirke
klokken 10.30. Vi vil fejre kirkens fødselsdag med lagkage og
kaffe/sodavand efter gudstjenesten.

2.pinsedag – mandag den 13. juni – er der friluftsgudstjeneste.
Nærmere info følger.
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HUSK!
FÆLLESSPISNING på VRIGSTEDHUS
Tirsdag den 12. april 2011 kl 18:00
Vrigsted Bylaug arrangerer FÆLLESSPISNING og FÆLLESSANG
3 retters menu:
* Melon med røget skinke
* Gullasch med kartoffelmos og div. tilbehør
* Chokoladekage med is

Kuvertpris: 85,- kr
(ved minimum 20 deltagere)
børn under 12 år gratis

Tilmelding senest søndag den 10. apr. til:
Erling Andersen 7569 0403
Teddy Juulsgaard 2030 1780
Carsten Schiller 2329 4054

erling.andersen05@gmail.com
carsten7140@hotmail.dk

Sankt Hans Bål i Kirkeskoven.
Sankt Hans aften kl. 20 tændes der - efter aftale med menighedsrådet - Sankt
Hans bål på Shelter-pladsen i Kirkeskoven.
Børnene fra Tjørnebo sørger for, at vi kan sende en flot heks til Bloksbjerg, og
de lokale spejdere står for salg af sodavand, snobrød og pølser og lignende.
Kaffen må du selv sørge for.
Formanden for Barrit Vrigsted Nyt, Mikael Jakobsen, holder årets båltale.
På gensyn i Kirkeskoven.
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Nyt fra Landdbyudviklingsprojektet
Den 14. marts var der endelig kick off – møde på projektet ’Udvikling af Barrit
modellen – fællesskabets muligheder’. Anne Marie Schmidt fra Pluskonteret
og styregruppen med repræsentanter fra skolens, børnehavens og BKIs
ledelser og bestyrelser, lokalrådet og Hedensted Kommune gennemgik
programmet for de næste par måneder.
Programmet vil være en 2-strenget proces.
 Gennem interview med mindre gruppper fra de 3 institutioner, vil
Pluskontoret prøve at samle de ideer og ønsker man hver især har til
fremtidigt samarbejde og udvikling i nogle konkrete samarbejdsaftaler.
Disse skal så vidt muligt iværksættes snarest når projketet er afsluttet.
Hedensted Kommune er koblet på for at vi undrvejs kan sikre at ideerne
kan gennemføres i praksis eller få opbakning til at fjerne de barrierer der
måske er.
 Pluskontoret vil sideløbende gennemgå alle bygningerne og registrere
rummenes anvendelse eller mangel på samme. Dette skal sammenholdes
med de ønsker og ideer der er kommet frem under interviewene og ikke
mindst de ideer mange af jer bidrog med til Borgernes Handlingsplan
under landbyudvilingsprojektet i 2009. Det hele samles i et etapeopdelt
tegningsmateriale af hele vores centerområde med forslag og ideer til
hvordan området kan udnyttes og udvikles fremover. Forslagende er
økonomisk og energimæssigt underbyggede.
Lokalrådet vil undervejs holde et midtvejsmøde med foreningerne for at få
deres kritik og inspiration til de foreløbige skitser. Ved projektets aflevering
først i juni vil vi endvidere holde et møde for alle interesserede for at
præsentere resultatet.
Nyheder og uddybende materiale vil undervejs kunne ses på Barrit.dk.

Formand for lokalrådet

Michael Laursen
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DANSKE SPEJDERKORPS
BARRIT SPEJDERNE

Vi er 25 glade spejdere som gerne vil takke
Barrit & Omegns borgere.
I har nemlig gemt og lagt jeres aviser og
reklamer ud til os, når vi har haft
avisindsamling.

Derfor kan vi i år tage på sommerlejr til Sverige
på en uges kanotur i den vilde natur og en
forlænget weekend til Skandinavisk Dyrepark.
Det glæder vi os vildt til.
Vi får 55 øre pr. kg,
så det gør virkelig en forskel,
når i samler til os.
Næste avisindsamlinger er
d. 04/06, 03/09, 05/11.
Datoerne kan desuden ses på:
www.barritspejderne.dk
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Nyt fra Barrit Spejderne
Vi er fortiden 25 børn og 6 leder der holder til i ”Reden”. Vi mødes hver
mandag fra 17.30 til 19. vi er i alderen fra 6 -14 år. Så mød bare op, hvis du
kunne tænke dig at gå til spejder.
Siden sidst har Barrit Spejderne kunne fejre deres 60 års jubilæum, som blev
fejret med en spejderlejr, hvor alle spejderne fra nabogrupperne var inviteret, vi
var over 80 spejder samlet til en herlig lejr.

Da den første sne faldt i november. Havde spejderne deres årlige juletur i
reden. På denne tur var tropsspejderne så seje at de sov i telt, selvom det frøs
og sneede. Sejt gjort. Vi havde en hyggelig tur. Der blev både danset om
juletræ og spillet bankospil. Da spejderne skulle hjem søndag, var vi sneet
inde, men heldigvis var der en forælder der fik vejen ryddet for sne, så vi
kunne komme ud igen.
Her til sommer skal tropsspejdere, ledere og nogle forældre til Sverige for at ro
i kano på de svenske elve. Vi glæder os. Mere om denne tur næste gang.
Mini og junior spejderne skal på tur til Skandinavisk Dyrepark, hvor de skal
overnatte sammen med dyrene. Det bliver vildt fedt.
Man kan læse mere på spejdernes hjemmeside,
www.barritspejderne.dk
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Cykelklubbens sæson 2011
Mandag d. 2 maj starter Cykelklubbens nye sæson.
Vi mødes på mandage kl. 19.00 ved Sognegården (se listen nedenfor). Vi
cykler dagens rute og undervejs gør vi et stop og nyder vores medbragte
forfriskning. Alle, også børn, kan være med og det er gratis at deltage.
Der er i år indlagt to bilture, den traditionelle tur til Bindeballestien og en tur
til Uldum Kær. På Bindeballeturen griller vi ved Ravningbroen på vejen hjem.
Bemærk at lige efter Pinsen tar´vi cykelturen om tirsdagen (14/6).
Vi håber rigtig mange møder op når vi starter mandag d. 2 maj.
Vel mødt.
Cykeludvalget
Ole, Knud, Annelise og Kate
02.05:
09.05:
16.05:
23.05:
30.05:
06.06:
14.06:
19.06:
20.06:
27.06:
04.07:

Høkervej – Rand – Stenhøj Strand.
Barritlanggade – Kokborg - Grønbjerggård
Barritlanggade – Skovriddergården – Korsbækdal - Rand
Skulsballevej – Nedrevej – Langbjergvej – Bobækvej – Rosenvold.
Ferdinandsvej – Nedrevej – Bellevej – Rohdenvej – Grundvej –
Vejlevej.
Kirkebro – Brethvej – Overmarksvej – Ørnsvigvej – Klejs
Vestermark – Gramrode.
Kirkebro – Lhombrevej – Hyllerødvej – Tirsbækvej – Hornum Urlev - Bråskov.
Biltur til Bindeballestien. Afgang kl. 10.00 fra Barrithus. Vi griller
ved Ravningbroen på vejen hjem.
Rand – Løgballe – Vrigsted Gadekær.
Afgang kl. 18.30 Skerrildgård – Bredmade – Bjerre – Bjerre Skov –
Møgelkær – Rårup.
Barritlanggade – Lottrup Skov – Juelsminde (is)

Sommerferie (uge 28,29 og 30) holder vi ikke, så hvis du har lyst, så mød op
ved Sognegården og så aftaler vi hvor vi cykler hen.
01.08:
08.08:

Biltur til Uldum Kær. Afgang kl. 18.30 fra Barrithus.
Ferdinandsvej – Nedrevej – Langbjergvej – Hyrup – Lysegårdvej.
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15.08:
22.08:

Lhombrevej – Haubjerg – Nebsager – Engparken – Hornsyldvej.
Barritlanggade – Klakring Skovhave – Sverrig – Bjørnsknude.

29.08:

Barritlanggade – Hulevej – Barrit Station – Serupsvej –
Kirkeskoven.

Turene kan fortsætte en par mandage endnu hvis nogen har lyst.
Tak for denne sæson –vi ses til næste år.

Tennis
Efter en meget laaaang vinter er der atter lys forude og en ny tennissæson kan
begyndes.
Tilmelding til den nye tennissæson sker:
TIRSDAG, DEN 12. APRIL 2011 FRA KL. 19.00 - 20.00 I BKI
Vel mødt til alle - der er masser af plads på banerne.
Med venlig hilsen
Barrit GIF
Tennisudvalg.
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Damernes Kjørmesgilde
Da jeg sad og læste Barrit-Vrigsted Nyt den 7.ende Marts var der ikke et Ord
om Damernes Kjørmesgilde. Det blev jeg nu skuffet over for de kære Damer
bør have en stor Tak. Det er bare et stort Arbejde de laver for at faa saadan en
Aften op at staa. Det hele laver de fra Bunden af med Forret, Hovedret og
hjemmebagt Lagkage til Kaffen. Ja de sørger ogsaa for Underholdning, der
havde de faaet fat i Elsebeth Labourn fra Horsens, og hende og Kirsten Bjørke
sang et Par Sange og det lød godt, saa de skal ogsaa have et Skulderklap.
Damerne havde laver et fint Sanghæfte, saa vi sang Vinterens gode Sange.
Saa det var helt bestemt en god og dejlig Aften.
Venlig Hilsen
Tinne Stærk

Generalforsamling i Hytteforening
Onsdag d. 27.4 kl. 19 afholder Hytteforeningen generalforsamling i Reden,
Serupsvej 8.
Forslag til Hans Peter Christensen på tlf. 75 69 18 16
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Skoletoiletter
Man kan læse i Barrit Vrigsted Nyt at "der er stort
forældreønske om forbedringer af skoletoiletter, men det
er der ikke rigtig økonomi til".
Har vi ikke lige fået tildelt 7 mill. til forbedringer?... der
er vel ikke købt isolering og nye vinduer for ALLE
pengene?
Skulle man have sparet lidt et andet sted??? Er rene og
pæne toiletter ikke super vigtigt?? Jeg mener ikke det
behøver være NYE toiletter i de moderigtige farver.
Bare det er RENE toiletter, hvor børn ikke har smurt
afføring på væggen, tisset på gulvet. Leget med
toiletpapiret og i øvrigt ikke har trukket ud efter sig !!!!!
Det koster vel ikke en formue at skrue op for
rengøringen på toiletterne, med en anderledes fordeling af midlerne ville jeg tro
det kunne lade sig gøre.
Skal vores børn nøjes med at tisse hjemmefra om morgenen inden de tager i
skole og så holde sig til de kommer hjem igen ??
Det er IKKE sundt, og man kan få ondt i maven af det ..
Jeg synes det skal OP-PRIORITERES !
Med venlig hilsen
Susanne Guldbrandt
Mor til Stine 5B og Maria 5A
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BARRIT VRIGSTED NYT…
Torsdag den 28. april kl. 19.30 i BKI indkaldes alle interesserede til
bladets repræsentantskabsmøde. Foreninger modtager skriftlige
indkaldelser. Dagsorden iflg. vedtægter.
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