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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 08.08.2011
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100

tlf. 27 87 17 52
tlf. 75 69 16 61
tlf. 75 69 15 07
tlf. 75 69 14 18
tlf. 75 69 17 00

***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 7 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, 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:
08.08.2011
19.09.2011
24.10.2011
23.01.2012

Bladet udkommer:
Uge 33/34
Uge 41
Uge 45
Uge 6

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
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Side 3 ……………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Medvind i Barrit…
Der er gode takter i vores lokalområde. Landsbyprojektet er på skinner, og
arkitekterne har lavet flere forslag til ændringer, omkring skole, børnehave og
BKI. Kommunen har bevilget penge til renovering af Tjørnebo, - skolens
ombygning er næsten færdig og børn og personale er glade for resultatet. Nu
må vi så håbe at de forskellige ”kulturer” kan arbejde sammen. Der er trods alt
forskel på duften i skolens lærerværelse og personalestuen i børnehaven… Men
lad os krydse fingre for et godt resultat…
Mere medvind…
Barrit Vrigsted NYT har lige afholdt repræsentantskabsmøde. Der var stor
opbakning til bladet fra de – ikke alt for mange ! – fremmødte… Bladets
økonomi er bedre end længe så det er vældig positivt. I skrivende stund blev
redaktøren forstyrret af bank på døren! Det var Jens Erik Iversen fra
fællesspisningsudvalget som gerne ville betænke bladet med 1800 kr. Vi takker
udvalget – både for pengene, men også for deres evne til at lave nogle rigtig
gode arrangementer.
Ny asfalt…
Vi ser selvfølgelig frem til den nye asfalt på Barrit Langgade. De
hastighedsdæmpende foranstaltninger skal vi også nok vænne os til. Nu har den
værste storm lagt sig efter rundkørslen… For den var i hvert fald ikke populær
blandt flertallet… Og det kunne man måske også frygte kunne blive tilfældet
med de nye foranstaltninger. Men vi må forlade os på at kommunen har
erfaring og ekspertise så vi får den bedste løsning. Sådan plejer det jo at være i
Hedensted Kommune…
Ingen swingerklub…
Der blev ingen swingerklub i denne omgang i Barrit! Det må vi så lære at leve
med! Men det er rigtig dejligt at de nye ejere har fået renoveret facaden og
også satser på fornyelse indenfor. Rygterne går på at der skal indrettes
festlokaler til udlejning samt værelser til dem der ønsker at holde fest. Vi
glæder os meget til at høre mere.
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Tennis
Tennissæsonen er nu godt i gang.
Alle som hjalp til med baneklargøringen skal have tusind tak.
Det kræver en fælles indsats at klargøre banerne.
Vi er heldige, at Ole Müller igen i år har tilbudt at instruere børn og unge. Det
foregår hver mandag kl. 15.00 – 16.00 evt. til kl. 17.00 (Afhængig af antal
spillere.)
Første gang er den 16. maj.
Med venlig hilsen
Barrit GIF
Tennisudvalget
Hanne Dyrmose
_______________________________________________________________

Fællesspisning
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Vi kan nu love at det bliver en endnu bedre aften end sidst!
I år skal vi have Cowboy hatten på til et brag af en

HØSTFEST
Fredag den 28. oktober kl.18.00
Du får selvfølgelig mere info om dette senere

M.v.h. Fællesspisningsudvalget
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 28.4.2011

Beretning
Mikael Jacobsen orienterede om, at det har været et specielt år, det regnskab
der tidligere så noget håbløst ud, er klart forbedret. Der har været flere
indbetalinger både fra foreninger og private, og Karl Rasmussen har været
initiativtager til indsamling af skrot, hvor overskuddet er gået til BV-Nyt. Stor
anerkendelse til Karl for det store arbejde.
Mængden af stof svinger meget fra gang til gang, og der er en opfordring til
institutionerne (skolen) om at bruge bladet noget mere, da det har stor interesse
for befolkningen.
Som vedtaget på sidste generalforsamling bliver der nu kun uddelt 7 blade om
året. Bestyrelsen uddeler selv nogle af de blade der skal til annoncører udenfor
Barrit for at spare på porto.
Der har været henvendelser omkring uddeling af bladet, nogle har ikke fået til
tiden, og nogle gange sker det at man slet ikke får. Efter en kontakt til
uddeleren af bladet, blev det aftalt at ændre på ruten samt ligge nogle
eksemplarer i Brugsen.
Hvis nogen skulle have lyst til at prøve at være med til at lave bladet, er man
velkommen, uden at sidde i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt
Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået, og viste et overskud på 25.781,71 kr. Dette
skyldes bl.a. at der er kommet 22.940,- kr. ind for skrot.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Mikael Jacobsen, Niels Tønning og Laila Winther.
Valg af suppleant: Renata Sloth Carlsen.
Valg af revisor: Ingrid Pedersen –
Indkomne forslag: Ingen.
Eventuelt
Peter Andersen oplyser at han og Karl Erik Nielsen har genåbnet Barrit.dk, og
ønsker at få et samarbejde med BV-Nyt. De juridiske ting omkring CVR-nr.,
økonomi o.s.v. i den forbindelse undersøges nærmere.
Referent :Laila Winther
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”Skrot Barrit Vrigsted Nyt”
Jeg sidder og ser på sidste blad fra BV-Nyt med Karl, som med stor energi får
samlet skrot til bladet samt Kirkeskoven. Det har betydet, at er der nu kommet
en sti ved kirkemuren, flot klaret Karl.
Så vil jeg lige fortælle min lille historie, for længe tilbage var jeg med til
repræsentantskabsmøde i BV-Nyt, og her så det rigtig sort ud med økonomien.
Kort tid efter kørte jeg en tur gennem Breth hvad jeg altid gør. Jeg synes jeg
kører stille og rolig, men alligevel nok lidt for hurtig til at læse Karl’s skilt, for jeg læser det således: ”Skrot Barrit Vrigsted Nyt”, jeg havde ikke fået ordet
”til” med. Undskyld Karl, da tænkte jeg ikke pæne tanker om dig.
Du fortjener ros for dit arbejde.
Dora Damgaard
______________________________________________________________

PUC
bliver til
Pædagogisk Lærings Center
Torsdag den 9. juni 2011 kl. 09.00.
Denne dag åbner undervisningsminister Troels Lund Poulsen Barrit Skoles PUC.
Undervisningsministeren vil klippe den røde snor og åbne for mulighederne i de nye
lokaler.
Efterfølgende vil der være kaffe og rundstykker til de voksne og sodavand og frugt til
eleverne.
Velkommen!
Palle Jakobsen
Skoleleder
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Indgangsdøren til Vrigsted 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:
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.
11

Gudstjenesteliste for juni, juli og august
Søndag den 5. juni
6. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
lagkage
Barrit kl. 10.30

Søndag den 12. juni
Pinsedag
Vrigsted kl. 10.30 – kirkekaffe og

Mandag den 13. juni
Anden pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste
på teglværkspladen

Søndag den 19. juni
Trinitatis Søndag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 26. juni
1. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 3. juli
2. søndag efter trinitatis
Morgenvandring fra Barrit
Kirke m. andagt og morgenmad

Søndag den 10. juli
3. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 - FRP
Barrit: ingen
nabokirkerne

Søndag den 17. juli
4. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen – der henvises til
Barrit: ingen gudstjenester i

Søndag den 24. juli
5. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
tidspunkt
Barrit kl. 9.00 - FRP

Søndag den 31. juli
6. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 11.00 – FRP bemærk

Søndag den 7. august
7. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 14. august
8. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Barrit: ingen

Barrit: ingen

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 9. juli til og med mandag
den 1. august. Embedet passes i denne periode af sognepræst Fin Rasmussen
Petersen som har telefonnummer 75 89 53 97.
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Konfirmander 2011
Her er årets konfirmander. Til lykke til jer alle sammen og tak for et godt
forløb.

Påskealtertavle
Tak til 6. klasse på Barrit Skole for den skønne påske-altertavle. Den hængte i
kirken hele påsken og skabte lys og glæde.
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Pinsedag
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 klokken 10.30 – friluftsgudstjeneste på
Teglværkspladsen
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne

Klokken 10 byder menighedsrådene på rundstykker. Medbring
selv drikkevarer.
Rask Mølle Blæserne står for musikken.
Alle er velkomne.
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Morgenvandring
Fra Barrit Kirke. Søndag den 3. juli klokken 8.30.
Den 3. juli er der ikke almindelig gudstjeneste i hverken Barrit eller Vrigsted
Kirke. I stedet vil der være en morgenvandring som er fælles for de to sogne.
Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 8.30 og går derfra en tur på ca. 50 minutter.
Klokken 9.30 er der andagt i Barrit Kirke og derefter spiser vi rundstykker og
drikker kaffe i Rudolfs Hus.

Selv om man ikke skulle have mod på gåturen er man selvfølgelig meget
velkommen til andagt og morgenkaffe.
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Nyt asfalt på Barrit Langgade
På vegne af lokalrådet samt Hedensted kommune, kan jeg informere om der
kommer en ny slidbane på Barrit Langgade fra Kirkebro rundkørslen til Barrit
Skovvej.
Der har i flere år fra byen været et ønske om at få lavet en bedre
trafiksikkerhed omkring gaden for især de bløde trafikanter, disse blev derfor
indregnet i planen for asfalten af kommunen.
Det går ud på at etablere en 2 - 1 vej som består af en kørebaneafmærkning
med brede punkterede kantlinier, hvilket visuelt indsnævrer kørebanen for
motorkøretøjer til ét kørespor.
Dette vil inden udgivelses dato blive drøftet med bl.a. skolebestyrelsen,
børnehavebestyrelsen samt enkelte erhvervsdrivende. Har du noget på hjertet
så er du velkommen til at kontakte Lokalrådet ved Jens Erik Iversen via
jei@skov-bjerg.dk MEN det skal være inden uge 24, da arbejdet er langt
fremskredet allerede.
Foto fra lignende udført projekt i Rårup på Bakkedalsvej.

Med venlig hilsen Jens Erik Iversen
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Nyt fra BKI v/centerleder Dorthe Andersen.

Rengøringshjælp m/k søges.
Jeg mangler hjælp til rengøring af centrets faciliteter ca. 7 timer pr. uge, opstart
1. august 2011.
Jeg forestiller mig en pige/dreng, evt. to, der efter skoletid kan hjælpe mig med
den daglige rengøring.
Så kunne du tænke dig et fritidsjob og er 16 år eller derover, hører jeg meget
gerne fra dig hurtigst muligt. Ring på tlf. 75 69 15 66 / 20 31 16 66 eller skriv
til mig på mailadressen: bki-barrit@mail.dk.
----o0o---Lejebetingelser for leje af sognegård, gymnastiksal, hal og mødelokale er
tilrettet på bestyrelsesmøde i BKI den 7. april 2011. Se lejebetingelserne på
næste side(r).
-----o0o---Husk! Cafeteriet er åbent de dage, hvor der er hjemmekampe i fodbold. I juni
måned er der følgende åbningstider:
Søndag, den 5.

kl. 14.30 – 16.30

Mandag, den 6.

kl. 17.00 – 19.30

Tirsdag, den 7.

kl. 17.30 – 19.30

Onsdag, den 15. juni

kl. 19.30 – 20.30

Herudover er der naturligvis åbent for møder og arrangementer m.v.
----o0o---NB! BKI holder sommerferielukket i ugerne 26, 27, 28 og 29.
Med ønsket om en dejlig sommer til alle – og på gensyn.
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Lejebetingelser BKI 2011
SOGNEGÅRD
 Ved forenings arrangementer (f.eks. biograf, folkedans, fredagsklub
m.m.) betales leje for antal timer – DKK 125,00 pr time.
 Ved fester er lejen DKK 1.700,00 for Sognegården og DKK 2.000, hvis
man også ønsker at leje gymnastiksalen. Lejeperioden er fra kl. 09:00 til
næste dag kl. 08:00. På denne måde kan vi have 2 udlejninger på 1
weekend og derved holde lejen nede.
 For alle lejemål gælder følgende:
o Det er tilladt at medbringe egen mad og drikke. Køkkenet må
benyttes til såvel tilberedning som anretning. Sognegården har
ingen spiritusbevilling og køkkenet er ikke erhvervsgodkendt. Ved
offentlige arrangementer er det op til arrangøren at sikre, at
arrangementet overholder dansk lov.
o Lokalerne skal afleveres i rengjort stand (dog skal gulvet i
Sognegården ikke vaskes men fejes)
o Der skal betales et depositum på minimum DKK 3.000 til at dække
eventuelle skader eller mangelfuld rengøring. Dobbelt depositum
hvis hallen også lejes.
 Hvis det i forbindelse med fordeling af hal- og gymnastiktimer ikke er
muligt at finde plads til alle tilskudsberettigede foreninger, kan
Centerlederen udleje Sognegården til 30% af timeprisen for
gymnastiksalen.
 Bestyrelsen har mulighed at hjælpe åbne arrangementer, som bidrager til
at øge samværet i lokalområdet, ved at lejen kun betales i det omfang, at
arrangementet giver overskud.
GYMNASTIKSAL
 Timelejen er DKK 200,00.
 Folkeoplysende foreninger kan dog leje gymnastiksalen for 30 % af
timeprisen, da kommunen yder tilskud for de resterende 70%.
 Gymnastiksalen kan lejes sammen med en fest i sognegården for 300,00
kr.
HAL
 Timelejen er DKK 385,00.
 Folkeoplysende foreninger kan dog leje hallen for 30 % af timeprisen, da
kommunen yder tilskud for de resterende 70%.
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 I forbindelse med foreningsarrangementer, hvor foreningen enten uddeler
eller sælger mad og/eller drikkevarer, skal der betales DKK 1.000,00 til
centerlederen i afsavn/øget rengøring. Der betales dog ikke afsavn, hvis
centerlederen ikke ønsker at holde åbent under det pågældende
arrangement. Foreningen og centerlederen skal senest 1 uge inden
arrangementet aftale, hvordan arrangementet afvikles.
MØDELOKALE
 Timelejen er DKK 50. Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
 Ved fest er lejen DKK 700 og ved tilvalg af køkken (kun anretning)
betales yderligere DKK 300 (separat aftale med centerlederen).
 For begge lejemål gælder, at lokalet afleveres rengjort.
 Folkeoplysende foreninger kan låne lokalet gratis ved booking ved
centerleder, dog må egen mad og drikkevarer ikke medbringes.
 Ikke folkeoplysende foreninger kan låne mødelokalet gratis ved bestilling
af mad og/eller drikkevarer i cafeteriet.
Alle udlejninger skal aftales med centerlederen.
Tilrettet på bestyrelsesmøde den 7/4/2011

Petanque
Kom og spil petanque på banen ved BKI
hver fredag fra kl. 9.30 – 11.30.
Alle kan være med.
Medbring petanquekugler, kaffe og godt humør.
Barrit GIF

21

22

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
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
Dorthe Andersen
Gordon Skov
Michael Laursen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Vibeke Kjeldberg
Erik B. Davidsen
Hans Peter Christensen
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Søren Sølvhøj
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Gitte Hansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Jenny Kjærgaard
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Rikke Mai
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Lis Laursen
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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 11 40
75 69 18 16
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 18 60
75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 10 92
20 68 16 61
75 69 12 91
75 69 10 29
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 69 11 20
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