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***************************************************************
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:

Bladet udkommer:

29.05.2012

Uge 24

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
HUSK REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BV-NYT TORSDAG DEN
26.4. KL. 19.30 I BKI !!!!!
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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Det er med stolthed….
Når dette blad udkommer har der været fint besøg i Barrit. Vi har tidligere i
byen haft besøg af Danmarks allerfineste repræsentanter indenfor denne
”gruppe”. Nu kom der så besøg fra én af verdens fornemste repræsentanter fra
samme gruppe. Det er ikke mange landsbyer som kan præstere det samme…
Vi taler selvfølgelig om besøget fra det engelske kongehus. Et enestående bevis
på, at selvom man er på overførselsindkomst kan man sagtens komme frem i
livet. Det ser man også i det danske kongehus: Mary er på offentlig ydelse, men det holder hende ikke tilbage. Hendes seneste håndtaske kostede ca.
121.000 kr.
Kongehuset har for øvrigt været skyld i at min samvittighed er blevet lidt
renere. Jeg har en gammel bil der kører ca. 14 km/l. – Det er jo håbløst ringe
miljømæssigt. – Men da Margrethe nyligt skiftede hendes Bentley ud med en
nyere model, kom hende og hendes chauffør op på at kunne køre 5,2 km/l. !!!
Så nu synes jeg ikke at jeg behøver at være flov over mit co2 forbrug…..
Succes …..
Når der kommer gæster til byen skal vi selvfølgelig være stolte. Uanset om de
er på overførselsindkomst eller de arbejder for føden. Det er jo fordi vi i byen
har nogle virksomheder som kan noget der er værd at vise frem. Det er ikke
kun Barritskov jeg tænker på, - men f.eks.også Haco som med nyt byggeri og
ny maskine bringer optimisme for fremtiden..
Mere overførselsindkomst…
Det danske landbrug modtager meget store tilskud via diverse støtteordninger
samtidig med at langt de fleste har en astronomisk gæld. Udviklingen har været
at brugene er blevet MEGET store – og det er også kendetegnet på denne egn.
Der er vist ikke én som ikke hilser foråret velkomment, - men der er én ting
der generer en smule. Med stor forståelse for at der på landsplan skal køres 25
millioner tons gylle ud giver det lidt gener… De store svinefabrikker har nogle
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meget store og tunge ”gylletog”, - og én ting er, at de er svære at passere på
landevejene, men der en anden ting som måske ikke er helt rimelig: slid og
belastning på vejene. I en tid hvor kommunen ikke har midlerne til at
vedligeholde vores veje, er det så rimeligt at én gruppe kan belaste så meget
UDEN at betale?
En institution takker af…
Efter i en menneskealder at have drevet Barrit Autocenter har Frederik Klærke
valgt at stoppe.
I dag er de fleste autoværksteder blankpolerede og skinnende, - som oftest
minder mere om en tandlægeklinik, - og hvor mekanikernes snilde går ud på at
tilslutte en computer til bilen – så computeren kan stille diagnosen, -samt sørge
for at der bliver udskrevet en mega regning efter ”konsultationen”. Hos
Frederik var det anderledes. Alle opgaver kunne løses – om det var et punkteret
dæk til traileren, en græsslåmaskine som ikke kunne starte, en traktor hvor
hydraulikken ikke virkede eller når bilens bremser og udstødning trængte til
fornyelse. Alt sammen klaret med godt humør og kyndige hænder. Måske en
lidt gammeldags måde at drive forretning på, - men GOD SERVICE burde
aldrig gå af mode. Herfra skal lyde et meget stort tak, for den måde du har
hjulpet byen og alle biler og maskiner på.
Heldigvis bliver værkstedet kørt videre af Kristian som har været ansat i rigtig
mange år – og forhåbentlig kan drive forretningen videre i samme ånd.
Masser af muligheder…
I bunden af Barrit – bag ved Stenhøj – ligger det tidligere rensningsanlæg. Et
indhegnet areal på størrelse med en lille fodboldbane. - Her er ovale bassiner
med skrå betonkanter, en stor ”bakke” som vist rummer én eller anden form for
tank. Et område som i den grad taler til fantasien: var det noget at lave
kajaksejlads eller bruge det til rulleskøjter og skateboard? Eller lave
forhindringsbane til ekstremsport? En anden mulighed var at lade det indrette
til hundeluftning eller til kørsel med motocross maskiner? Mulighederne er
mange, - men vi kunne selvfølgelig også bare lade kommunen jævne det hele
med jorden? – Kør en tur ned og kig, - men vær opmærksom på at det IKKE er
et sted man skal lade børn være uden opsyn.
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Et blad i krise
Barrit Vrigsted NYT har været igennem megen modgang – oftest har det været
økonomien der har været problemet. I dag er der styr på det økonomiske,
blandt andet i kraft af Karl Rasmussens utrættelige indsats med at samle skrot
til fordel for bladet. I denne sammenhæng skal det også nævnes at
menighedsrådene har øget bidragene til bladet.
Vi har også måtte tumle med uddelingen, - fordi portotaksterne har været
stærkt stigende de seneste år. Heldigvis har vi i dag en stabil uddeler som
fordeler de ca. 750 eksemplarer til husstandene i Barrit og Vrigsted sogne.
Problemet ligger i bestyrelsens sammensætning! – Flere af os har været med i
rigtig mange år, - men det er i sig selv ikke problemet. Det ligger i, at vi har
nået en alder, hvor vi ikke har børn der går i skole eller børnehave, - dyrker
idræt eller andre aktiviteter. – Vi deltager ikke så meget i egnens foreningsliv –
og derfor er det svært at tage pulsen på Barrits.
Barrit Vrigsted NYT har altid prøvet at samle trådene – rykke diverse
foreninger og institutioner for stof – så læserne af bladet fik en så god og
grundig information som muligt.
Det kniber for os nu – og vi har et meget stort ønske om at der kunne komme
lidt nyt blod til. Redaktionen trænger til mere end blot kunstigt åndedræt, - og
Barrit fortjener et levende blad med en engageret redaktion/bestyrelse.
Så derfor opfordres alle til at møde op til repræsentantskabsmøde ……. Den
26. april kl. 19.30 i BKI`s mødelokale.
PS: Det er ikke ”farligt” at møde op, - og ingen bliver valgt til noget under
pres! Der er nogle lidt ”stive” vedtægter; men man behøver ikke at tage det så
tungt hvis man ikke lige er tilknyttet en forening. Som ekstra ”lokkemad”
serveres kaffe ad libitum samt et stykke kage….
Bestyrelsen
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Cykelklubbens sæson 2012
Så er cykelklubben klar med 2012 programmet.
Mandag d. 30 april starter den nye sæson. Så frem med cyklen og støv
cykelhjelmen af.
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 ganske gratis.
Der er i år indlagt 2 bilture: tur til Bindeballestien og Horsens/Lund/(Østbirk).
Ruten d. 30/7 er en lang tur så der er der også mulighed for at tage cykel på
bilen og så mødes vi i Bugten kl. 19.00 og følges ad videre derfra.
Bemærk at lige efter Pinse tager vi cykelturen om tirsdagen (29/5) og både
turen d. 4/6, 30/7 og 6/8 starter kl. 18.30.
Så mød op når vi starter mandag d. 30/4 og få motion og hyggeligt samvær.
Cykeludvalget
Ole, Knud, Annelise og Kate
30.04:
07.05:
14.05:
21.05:
29.05:
04.06:
11.06:
17.06:
18.06:
25.06:
02.07:

Barrit Langgade – Gert Strand
Klakring Skovhave – Kokborg – Teglværkssøen
Breth – Hyllerødvej – Tirsbækvej – Hornum – Borchsminde
Lhombrevej – Bøgeskovvej – Ravnholtvej – Rårup Kirke
Skulsballevej – Nedrevej – Langbjergvej – Rosenvold
Afgang 18.30 – Skerrildgård – Bredmade – Bjerre Skov –
Møgelkjær – Rårup
Barrit Langgade – Klakring Skovhave – Sverige – Bjørnsknude
Biltur Bindeballe. Afgang Barrithus kl.10.00. Såfremt vejret arter
sig, griller vi ved Daugaard Strand på hjemvejen.
Barrit Langgade – Overvej – Hornumkjærvej – Stouby Kirke –
Gammelby – Hyrupvej – Lundevej - Skulsballevej
Haubjerg – Hornsyld
Barrit Langgade – Lottrup Skov – Juelsminde (husk penge til is)

Sommerferie (uge 28,29 og 30) holder vi ikke, så hvis du har lyst, så mød op
ved Sognegården(stadig mandage) og der aftales, hvor vi cykler hen.
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30.07:
06.08:
13.08:
20.08:
27.08:

Afgang 18.30. Barrit Langgade – Bugten – As Hoved
(mulighed for at tage bilen til Bugten)
Biltur Horsens. Afgang Barrithus kl. 18.30 (parkering Egernvej,
Horsens). Vi cykler Horsens – Lund – (Østbirk) – og retur.
Høkervej – Rand – Staksrode – Vrigsted Gadekær
Barrit Langgade – Korsbækdal – Rand – Stenhøj Strand
Barrit Langgade – Hulevej – Barrit St. - Serupsvej – Kirkeskov

Vi takker for denne sæson og ses til næste år.

FÆLLESSPISNING
i

VRIGSTEDHUS
Fredag den 20. april 2012 kl. 18:00
Vrigsted Bylaug arrangerer igen i år FÆLLESSPISNING og
FÆLLESSANG for Sognets beboere.

3 retters menu

Kuvertpris 85,- kr.
Børn under 12 år gratis

Tilmelding senest tirsdag den 17. april til:
Oldermand: Kaj Ove Poulsen 30 66 50 57
Bydemand: Hans Ole Pallesen 29 45 60 39
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FORÅRSGYMNASTIK
Er du en pige, går du i 1. – 4. Klasse, og kunne du tænke dig at fortsætte med at
gå til gymnastik lidt endnu? Så har du muligheden!
Vi starter nemlig en gang forårsgymnastik, som kommer til at foregå hver
mandag i april + sidste mandag i marts klokken 17-18 i Gymnastiksalen. Vi
skal give den fuld gas med sjove lege, redskaber og rytme – Og ikke mindst fed
musik!
Hvis du synes, det lyder som noget for dig, så mød op til første træning
mandag den 26. Marts (hvis du er forhindret denne dag, kommer du bare med
næste uge). Medring gymnastiktøj, 50 kroner og godt humør – Vi glæder os til
at se dig!
Venlig hilsen
Ida Andersen
(hjælper på rope skipping og tidligere power pigerne og turbofræs)
Anne Sophie Krog Pedersen
(tidligere hjælper på Spring 2, rope skipping og badminton)
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 41 29 29 41 til Anne
Sophie eller 60 85 56 90 til Ida.
Dorte Andersen (Idas mor) er tilstede under træningen, så der er en voksen,
hvis der skulle ske noget.

TIK
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Sollyset falder ind af de gamle blyindfattede
ruder 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:
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:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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Gudstjenesteliste for april og juni
Søndag den 22. april
2. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 (PEAS)

Søndag den 29. april
3. søndag efter påske
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30 - dåbsjubilæum

Fredag den 4. maj
Bededag
Vrigsted kl. 11.00 - konfirmation
Barrit: ingen

Søndag den 6. maj
4. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 11.00 – konfirmation

Søndag den 13. maj
5. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Torsdag den 17. maj
Kristi himmelfarts dag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 20. maj
6. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 (PEAS)

Søndag den 27. maj
Pinsedag
Vrigsted kl. 10.30 – lagkage og kaffe
Barrit: ingen

Mandag den 28. maj
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
på Teglværkspladsen

Søndag den 3. juni
Trinitatis søndag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 10. juni
1. søndag e. trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit: ingen

Søndag den 17. juni
2. søndag e. trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30
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Konfirmation i Vrigsted og Barrit kirker
Fredag den 4. maj klokken 11.00 og søndag den 6. maj klokken 11.00

Konfirmander i Vrigsted Kirke – fredag den 4. maj klokken 11.00
Belinda Thomsen
Ida Bundgård Poulsen
Jesper Troelsen
Johanne Marie Fevejle Poulsen
Mathias Kennedy Sørensen
Konfirmander i Barrit Kirke – søndag den 6. maj klokken 11.00
Anton Kjær Paaske
Asbjørn Krogh Pedersen
Asger Kammer Pedersen
Christian Revsbech Pedersen
Erik Bøye Davidsen
Jacob Nicolas Benfeldt Christensen
Jesper Eslund Stevn Pedersen
Katrine Kristensen
Magnus Emil Bach Mikkelsen
Mette Gade Andersen
Sanne Bolgan Mogensen
Simone Pærgaard Nielsen
Sofie Jødal Larsen
Tobias Ravn Mortensen
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Sang og leg for børnehavebørn
Barrit Kirke hver anden torsdag fra kl. 16.15 – 17.00
Tag din mor eller far i hånden og kom og vær med til sang og leg. Vi skal
synge og danse og lege og grine.
Vi starter op torsdag den 12. april
5-års dåbsjubilæum
Børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. april klokken 10.30

Alle børn der er blevet døbt i Barrit og Vrigsted kirker for 5 år siden inviteres
til børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 29. april klokken 10.30, hvor
vi vil fejre dåben.
Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand.
Børn der ikke har dåbsjubilæum, og alle andre, er selvfølgelig også meget
velkomne til gudstjenesten.
Kom og lyt og syng med os i Barrit kirke
tirsdag den 8.maj kl. 19.30
Vi præsenterer et varieret program af fælles- og
solosange.
Bagefter bydes på en forfriskning.
Vel mødt !
Venlig hilsen fra Tage, Vera, Kirsten og Gunni
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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.

Alle er velkomne.
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Gymnastikopvisning.
Søndag d. 18/3 var der gymnastikopvisning i Barrit. Alting har jo en første
gang og denne var så min første gymnastikopvisning som forældre. Vi var
blevet fortalt, at det ville være en god ide, at komme i god tid. Det gjorde vi så,
og fik plads på første række. Der kom rigtig mange, så jeg tror faktisk ikke, der
var siddepladser til alle. Vi fik provianteret hos Dorthe i cafeteriet, og så var vi
klar til opvisning.
Efter et par holdfotos blev fanerne båret ind, efterfuldt, af de deltagende hold,
som marcherede med ”militær disciplin” og linede op på snorlige rækker.
Så kom der madrasser på gulvet, og det første hold var Turbofræs. En af de
ting de lavede, var en madras der blev rejst på højkant, hvor der så kom børn
springende ud over. Der gik et sus igennem hallen, da en lille pige sad på
kanten og vippede frem og tilbage, men hun valgte heldigvis at springe den
rigtige vej.
Det næste hold var Powerpigerne. Der blev sprunget, trillet, slået kolbøtter og
meget mere. Der blev også brugt hulahopringe (eller inden for gymnastik
hedder de vist nok tøndebånd). Der var en pige, som kunne holde dette
tøndebånd kørende med sin hals i ret lang tid! Imponerende syn!!
Derefter var det Rope-skipping. Det var nogle unge, som havde en fantastisk
evne til, at koordinere op til tre tove ad gangen. Det så rigtig godt ud, også da
de hoppede og svingede i skiftede positioner, samtidig. Disse unge mennesker
må have nogle gode instruktører, med det de formåede. Jeg kunne faktisk godt
have tænkt mig at se, hvad de kunne i disse reb, men det bliver måske til næste
år.
Så var det Senior damernes tur. De havde været 45 på holdet, men ikke alle
deltog i opvisningen. De viste, hvad de havde arbejdet med gennem sæsonen,
og det ud som om, der også var aspekter fra dans. For mig var deres opvisning
mere karakteriseret ved sin yndefuldhed, end for sin speed.
Så kom, for min families, opvisningens højdepunkt, Juelsminde Shotokan
Karate, hvor vi har selv to børn på holdet. Holdet bestod af udøvere fra 8 år og
op til, ja.. jeg skal nok lade være med at nævne Jens´s alder. De lavede noget,
der hedder Kata, som var figurøvelser mod en fiktiv person. De viste også

19

20

nogle kontrollerede kampøvelser, og dem med sort bælte viste noget, der
næsten var frikamp.
Så var tiden kommet, til at uddele lederpokalen til årets leder i BGIF, det blev
Robert Andersen. Der blev også udtrukket to heldige vindere på målaktier,
Sascha Mikkelsen og Rikke Mai.
Derefter kom der en lang luftmadras på gulvet og en trampolin. Et udvalgt
springhold fra Hedensted kommune viste, noget af det de kunne. Det startede
med to udøvere, der stod på hænder på en hest. Derefter blev der så sprunget
både med og uden hjælpemidler. Der var også fire eller fem lokale springere på
holdet.
Det næste hold var Springmix 0-4 klasse. Der var fart over de små ben, der
blev hoppet, slået kolbøtter, trillet, sprunget over buk og meget mere.
Det sidste hold var Springmix 5-8 klasse, og nu kom der fart over feltet. Bl.a.
blev den store luftmadras lagt diagonalt i hallen, så de rigtigt kunne få fart på,
og så blev der sprunget over hest og plint. Jeg tror både der var salto og skruer,
det var meget, meget flot.
Til sidst blev fanerne båret ud, og en flot opvisning var forbi. Det så ud til, at
både deltagere og publikum nød det.
Efter opvisningen var der dækket op i mødelokalet, hvor man kunne købe kaffe
og kage. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, selv om jeg desværre ikke så
Manchester United slå Wolverhampton fem nul. Det var tydeligt, at alle
deltagerne havde øvet sig rigtig meget. Jeg som far, var utrolig stolt over mine
unger, og jeg glæder mig allerede til næste år, hvor jeg igen vil sidde som
tilskuer. Så jeg kan kun anbefale endnu flere, at møde op til næste år.

Rene Møller Madsen
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Barrit Kro, Barrit Langgade 45, Over Barrit
Generelt om kroer i Danmark: Det er uvist om Barrit Kro nogensinde har
været en ”kongelig privilegeret kro”. Disse opstod fra omkring 1200 og lå
efterhånden med ca. 40 km mellemrum langs ”kongevejene”, der forbandt
færgesteder og større byer. De 40 km. svarede til det, som en rytter med
rimelighed kunne tilbagelægge i løbet af en dag. Det var dog først efter
reformationen - i 1536 – at der for alvor begyndte at dukke kroer op i
landsbyerne.
Der opstod efterhånden almindelige kroer mellem de privilegerede kroer, idet
rytter og hest efter ca. 15 km. kunne trænge til pause, noget at drikke og noget
at æde.
Barrit Kro var først og fremmest kro - sandsynligvis en almindelig kro – et
sted, hvor man kunne tage ind, slukke tørsten, få et måltid mad og evt.
overnatte. Kroens historie rækker i hvert fald tilbage 1880, hvor kroens
matrikler første gang bliver handlet, med betegnelsen ”Barrit Kro” i
salgsdokumentet. Der har været mindst 13 ejere af kroen.

Udsnit af tilskuere til grundlovsspillet, 1949
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Udover servicefunktionen for de rejsende var Barrit Kro også et sted, hvor folk
mødtes over en øl eller en dram i krostuen. Og lokalerne blev også brugt til
fester, baller, møder og offentlige arrangementer – f.eks. foregik
Grundlovsspillet i forbindelse med Grundlovens 100-årsjubilæum i 1949 i
kroens have, og sognerådet holdt deres møder i kroen indtil Sognegården stod
færdig i 1956. Derefter flyttede sognerådets møder til Lille Sal i Sognegården
(lokalarkivets lokale).
Det er blevet fortalt, at der blev afholdt nogle drabelige baller for egnens karle
og piger på kroen - baller, hvor karle fra Barritskov og fiskere fra Juelsminde
kunne sætte liv i kludene, og hvor slagsmål ikke var usædvanligt – også så
sognefogeden af og til måtte få gemytterne til at dæmpe sig. En pause i disse
baller opstod under 2. verdenskrig, hvor kroen en overgang var ”besat” af den
tyske værnemagt.
I en årrække i 1900-tallet havde kroen også en udendørs keglebane i haven. Det
var med til at gøre kroen til et udflugtsmål, hvor man kunne fordrive en varm
sommersøndag med aktivitet, mad og drikke.
I en del af tidsrummet mellem 1956 og 1975 – mens Nina Marie og Børge
Jensen ejede kroen – stod Børges bror, Niels, for en købmandsforretning med
benzintank. Forretningen havde til huse i den østlige ende af kroen.
Barrit Kro har således været et samlingssted og mødested for en del af egnens
befolkning i rigtig mange år.

Barrit Kro med rejsestald
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Skolebestyrelsens beretning 2012
I forhold til folkeskoleloven skal skolebestyrelsen årligt aflægge beretning om
skoleårets gang for at synliggøre skolebestyrelsens arbejde. Vi vil dog gerne
udvide denne forpligtelse til også at gælde for de borgere, der ikke har barn på
skolen, da vi har oplevet en generel interesse for skolens virke. Derfor vælger
vi at bringe vores beretning for 2012 også i BV-nyt.
Efter gennemgang af årets referater fremgår det tydeligt, at det der har fyldt
mest i dette år, er målet om at styrke fællesskabet i byen. I august 2011 blev
planerne for et fremtidigt samarbejde mellem Barrit Kultur- og Idrætscenter
(BKI), børnehaven Tjørnebo og Barrit Skole præsenteret på et
borgermøde. Planerne er lavet i et fællesskab mellem BKI, Tjørnebo, skolen og
arkitektfirmaet Pluskontoret. Med BarritUNIVERS er vores ønske at samle de
tre institutioner bygningsmæssigt med henblik på et tættere samarbejde i
dagligdagen. Der er afsat penge på det kommunale budget til omfattende
renovering af børnehaven i 2013, og oplægget er, at det skal ske ved
bygningsmæssigt at binde børnehave og skole sammen. Der er nedsat et
byggeudvalg, og skolebestyrelsen deltager heri med en repræsentant. I 2012
bruges der tid på planlægning, projektering, licitation og aftaler med
hovedentreprenører, og det forventes, at man vil være klar til at ”sætte det
første spadestik” i 2013.
Der er også planer om at modernisere Sognegården og gymnastiksalen. En
arbejdsgruppe, hvor skolebestyrelsen har en repræsentant, har sendt ansøgning
om midler til at etablere motorikrum, som kombineret med egne midler og
frivillig arbejdskraft, gerne skulle realisere nogle af de mange planer. Der er
også planer/ønsker om renoveringer/ moder-niseringer på skolen. Planerne i
BarritUNIVERS er stort anlagt, og det er tanken, at de forskellige planlagte
tilbygninger, renoveringer og ombygninger skal gøres til virkelighed i flere
etaper over de næste ca. 10 år.
Sideløbende med BarritUNIVERS blev der hen over sommeren 2011 - på
initiativ af Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget - sat gang i en proces om,
hvordan vi kan sikre, at såvel Tjørnebo som Barrit Skole på sigt er økonomisk
bæredygtige institutioner. Resultatet af drøftelserne blev at vi har søgt om og
for nylig fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at oprette en fælles
bestyrelse for børnehave og skole. Vi har endvidere fået dispensation fra BUKudvalget, og nu kan vi komme i gang med det videre arbejde. Det vil i første
omgang bestå i at formulere fælles værdier og principper for den nye
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bestyrelse.
Vi har også brugt en del energi på skolens renovering, og er meget stolte af det
flotte resultat. Det nye PLC er taget i brug til glæde for både børn og voksne,
og det bliver brugt flittigt. Skolen og–bestyrelsen har desuden haft et ønske om
i større omfang at inddrage byens borgere i skolens liv, og en begyndelse herpå
var vores åbent hus arrangement i forbindelse med byfesten, hvor der var
mange besøgende, der viste stor interesse for skolen. Efterfølgende er der
etableret et samarbejde med pensionistforeningen, der én gang ugentligt
kommer og benytter skolens pc’ere og får kyndig hjælp af en af skolens lærere
til at blive klogere på brugen af IT. Det er bestyrelsens ønske, at brugen af
skolen kan blive yderligere udbygget i den kommende tid – jo mere, desto
bedre og forhåbentlig til gavn for alle.
Hensigten med renoveringen var dog først og fremmest at lave en såkaldt
klimaskærm med det mål at spare penge på varmeforbruget. Vi er meget glade
for de pædagogiske tiltag, der kom med ved renoveringen. Alt er blevet lysere
og mere anvendeligt i dagligdagen. Hvad, vi kommer til at spare på el og
varme, kan vi ikke oplyse om endnu.
En anden konsekvens af renoveringen er, at skolens legeplads skal ombygges.
Her er der blevet nedsat et udvalg bestående af medlemmer fra
forældregruppen, tidligere forældreforening, idrætsforeningen og
skolebestyrelsen. Efter mange møder og grundige overvejelser blev tre firmaer
udvalgt. Disse sendte forslag, og vi valgte at få besøg af det ene. Legepladsen
kommer til at stå klar i løbet af foråret. Mange legemuligheder venter børnene.
Et andet stort tema i året har været inklusion, hvor det politisk er besluttet, at
flere børn skal inkluderes i folkeskolen i stedet for at indgå i forskellige
specialtilbud i og uden for kommunen. En betydelig konsekvens heraf er, at
skolen belønnes/straffes økonomisk for deres evner til at inkludere flest mulige
elever fra skoledistriktet. Skolen har brugt rigtigt megen tid og ressourcer på at
forberede sig på dette. Her har skolens gode erfaringer med LP-modellen været
værdifulde og brugbare. En af skolebestyrelsens generelle opgaver er at føre
tilsyn og i forhold til inklusion, forsøger vi også her at udfylde denne rolle ved
at forholde os kritiske, konstruktive og spørgende med det formål at sikre både
det enkelte barn og fællesskabet. Der er af ledelsen og personalet udarbejdet en
inklusionsstrategi, hvortil også bestyrelsen har bidraget. Heraf er der
udarbejdet handleplaner for, hvorledes den specialpædagogiske bistand skal
foregå. Bl.a. en større fleksibilitet i fordelingen af timer, styrkelse af det
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tværfaglige samarbejde og ikke mindst forældre- og elevsamarbejdet, hvorfor
inklusion også har været et punkt på samtlige af årets forældremøder, med
visning af inklusionsfilm og fælles drøftelse af konsekvenser og muligheder.
Det er alt sammen meget nyt, og de reelle konsekvenser har vi endnu ikke
erfaring nok til at kunne vurdere. Derfor vil arbejdet med inklusion da også
være en løbende proces, hvor man hele tiden kan forbedre strategien og
handlingsmulighederne. I bestyrelsen er det vores hensigt i løbet af det
kommende år at udarbejde principper for inklusion, netop med henblik på at
sikre at børnene får de tilbud, de har behov for.
Så har vi desuden deltaget i dialogmøder med Børn-, Undervisnings- og
Kulturudvalget, hvor inklusion også har været et tema, der har fået megen
opmærksomhed. Skolebestyrelsen deltager også i formandsmøder for byens
lokale foreninger, hvor vi holdes ajour med aktiviteter og tiltag.
Skolebestyrelsen deltager endvidere i ansættelsesprocessen af nyt personale og
vi har i år været med til at ansætte Peter Gregersen og Tatiana Nikolova.
Endeligt har vi forskellige drøftelser af bl.a. skolens arbejde med
sundhed/ernæring, skolefesten, faldende børnetal og skolens ordensregler.
Elevrådet har også et punkt på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder, hvor
formanden så vidt muligt deltager og orienterer om elevrådets arbejde. I
skrivende stund har elevrådet netop arrangeret filmaften, som fandt sted fredag
den 16. marts. Der blev vist film for 3 forskellige aldersgrupper, og børnene
havde en spændende aften med gode film på plakaten. Inden jul fik elevrådet
med hjælp fra Torben tegnet en legecirkel i skolegården. Hvis man mangler en
at lege med, kan man gå i cirklen og se, om der er andre, der mangler en
legekammerat. Legecirklen fungerer uden hjælp fra voksne.
Generelt om skolebestyrelsesarbejdet kan siges, at det er forældrenes mulighed
for at få indflydelse på deres barns skole. Vi har indflydelse på visioner,
principper, mål og rammer for skolens virke og da loven sikrer, at der er flertal
af forældremedlemmer i bestyrelsen er indflydelsen altså en reel mulighed.
Selv om vi forældre synes, vi har meget travlt og vældigt svært ved at afse tid
til bestyrelsesarbejde, gælder det altså om at gribe muligheden for at sikre
optimal indflydelse – I har ikke kun retten, men også pligten! Hermed en
opfordring til skolens forældre til at møde op til valgmødet den 10.4.. kl. 19.00,
hvor der vælges repræsentanter til den nye fælles bestyrelse.
Med venlig hilsen Skolebestyrelsen
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