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Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET:
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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Så kom foråret endelig…
Det var stærkt påkrævet at sneen begyndte at smelte. De sidste dage i påsken
bød på høj sol og temperaturer over frysepunktet. Efter den koldeste marts i 26
år var det svært at bevare pessimismen, da alle forårsblomsterne dukkede op
under snedriverne.
Når lyset kommer, opdager man selvfølgelig at vinduerne trænger til at pudses, og at
edderkoppespindende er blevet lidt store i hjørner og kroge. Men lidt
forårskådhed kan hurtigt få has på den slags trivialiteter.
Med forårets komme melder troen sig på, at ”tingene” nok skal gå alligevel. I
denne sammenhæng tænker jeg på dette blads fremtid.
Vi har gennem det sidste år ofte belyst problemet omkring bladets drift. Nu ser
det ud til, at der er interesserede der måske vil melde sig under fanerne og bære
”byrden” videre. Dette skal nu ikke afholde nogen fra at møde op til
repræsentantskabsmøde den 23. april. Det er vigtigt at bladet får maksimal
opbakning.
På bestyrelsens vegne vil jeg takke læsere, annoncører, Carl Rasmussen for
stædigt at indsamle skrot, Skolen for lån af lokaler og alle andre der igen har
gjort det muligt at få udgivet en årgang af bladet.
------------------------------------------------------------------------------------------

En læsers betragtninger
Det kunne se ud til at Vores lille blad lukker. Det er jeg sikkert ikke den eneste
der begræder. Desværre er jeg ikke i en situation, hvor jeg selv kan gøre noget
ved det.
Men der skal ikke mangle en meget stor tak til Jer, der har arbejdet med og for
alle os i Barrit. Jeg har nydt at læse jeres indlæg, og for mig har der været stor
nytte i de oplysninger, i har bragt. Jeg vil savne det. Men der er måske stadig et
lille håb om, at noget dukker op den 23. april.
Kirsten Bjørke, Barrit
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Gymnastikopvisning
I år ar det min anden opvisning, men den første som jeg kan huske. Den gang
var det også fedt, men jo ældre man bliver, og jo bedre, jo mere synes jeg også
at man får ud af at være med til at springe. Den gang var jeg jo et lille barn der
gik rundt og fjollede, i år var det seriøst og meget mere udfordrende.
Det har været vildt sjovt i år! Jeg har lært en masse nye, gode ting denne gang.
Man må sige Maibritt og Connie gør det super godt, og er søde ved os børn,
men ikke mindst Karen Krebs, som har lavet de fedeste serier til os på holdet.
Selvom jeg har været lidt utilfreds med tøjet, og et par andre småting, har det
været en god oplevelse! Det er altid sjovt at være sammen om en aktivitet. Der
var god stemning fra alle, også til general prøven, og når der det er det bare
100% federe at gå til spring.
Og så har vi jo opvisningen.. DET GIK SKIDE GODT! Det var hyggeligt, der
var ingen stress, vi fik masser af opbakning, jeg er ret glad og taknemmelig for
det hele.
Jeg ser tilbage på det her og smiler. Tak for denne sæson springhold 4-7 klasse!
Sabine Dahl Iversen
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Gymnastikopvisning i BKI-hallen 17. marts 2013
Skønt datoen sagde midt i marts, stred en strøm af lokale gymnaster sig
gennem et knirkende snedækket landskab, for at deltage i dagens
gymnastikopvisning. Kulden til trods var stemningen høj, og forventningsfuld
snak og spændt latter fyldte den fugtige luft, da dørene åbnedes for de første
deltagere og gæster klokken tolv. Os, der gennem hele sæsonen har fulgt
forberedelserne på sidelinjen ved, at der atter i år er blevet lagt gode kræfter i
holdene for de forskellige gymnaster. Forventningen som forælder og gæst var
om muligt lige så stor, som forventningen hos de poder jeg fulgte til
hoveddøren iført gymnastiktøj, drikkedunke, lommepenge og en god portion
sommerfugle i maven.
Og forventningerne blev ikke gjort til skamme. Alle hold leverede på hver
deres måde en flot og velforberedt potpourris af danse, øvelser, remser,
teknikker og spring, som de gennem året har nydt i hallen sammen med deres
respektive hold og instruktører. Godt underholdt var vi, der sad parate til at
klappe af vore egne.
Efter indmarch blev opvisningen sparket i gang af Dora’s Seniordamer. Et stort
hold af byens førende fruer, der med stræk, sving, fin koreografi og dansetrin
til populær musik der strakte sig fra gode gamle ”Bamse” til tysk schlager, fik
vist en anderledes hyggelig og skæg måde, at holde kroppen på toppen i en
moden alder.
Derefter fulgte dagens gæstehold. Talentholdet viste deres store potentialer
indenfor klassiske springøvelser med håndstand, salto, flikflak m.m.
Kontrollerede og koordinerede springserier vist med springglæde og
entusiasme i højt tempo. En aktiv gruppe af drenge og piger i alderen 8-15 år,
der elsker denne gymnastikform så meget, at de vil yde en ekstra indsats for at
blive rigtig dygtige. Og vi kunne også følge et par af byens spirende talenter på
holdet. Skulle enkelte være blevet fristet af den flotte fremvisning, er der
mulighed for at træne med holdet i den kommende måned, hvor vore unge
alligevel får brug for lidt ekstra at rive i, i en tid med begrænset skolegang.
8 små Smølfer overtog med begejstring scenegulvet og kastede sig ud i balance
og koldbøtter, løb og leg, ikke altid lige indøvet, men med en usvigelig
nysgerrighed og bevægelsesglæde, der bragte smil og latter til publikum. Det
afsluttedes i et orgie af farverige balloner, som fulgte den yngre
publikumsskare til længe efter opvisningens afslutning, og for en stund gav lidt
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ekstra farve og liv til børneværelserne på Langgaden. I halen på Smølferne
kom de mindste springere.
De 6 til 10-årige badutspringere, der skal blive de kommende
gymnastikentusiaster i vores by. Rækker af kjolestribede piger og gæve
fodboldklædte drenge stillede op i lige rækker, og viste deres spirende evner
for koreografiske danse på gulvet foran publikum. Målbevidste kastede de sig
efterfølgende ud i fine serier af koldbøtter, vejrmøller og trampolinspring, der
gennem vintermånedernes træning har gjort dem til gode og selvbevidste
basisspringere med energiske fjedre i arme og ben.
Dagens uddeling af erkendtligheder, gaver og taknemmeligheder til dette års
instruktører og hjælpeinstruktører, blev givet som smukt indpakkede blomster
og påskeæg som tak for deres indsats for vores alles velbefindende, og for at
holde gang i den sportslige del af vores aktive landsby. For I er jo med til, med
jeres frivillige kræfter i vores gymnastikforening, at skabe og vedligeholde
fællesskabsfølelse og landsbyånd i vores by. Det har vi brug for!
Og så kom dette årets hold i ropeskipping på banen. Med sving og hop i
organiseret orden og rækkefølge, viste det lille hold en fælles glæde ved at gøre
den traditionelle skolegårdsleg, til en sjov, aktiv sport og givende motionsform
for børn og voksne. Der blev vist en flot og imponerende variation af fælles
svingtovsserier og fællesspring i sjippetov. Jeg som publikum blev, med min
mere jævne erfaring med denne leg og motionsform, noget imponerede over
den dragende morskab, der blev vist med en tilsyneladende imponerende
lethed.
Hele gymnastikopvisningen blev flot afsluttet af endnu to af vores lokale
superhold, begge efter en sæson med seriøs og målrettet træning om end med
en noget forskellig stil. Karateholdet først i en disciplineret opstilling af
hvidklædte drenge, piger, mænd og kvinder. En præsentation af meditativ og
kontrolleret kampteknik i selvforsvarets navn på forskellige niveauer, fra de
nyeste og mest uøvede deltagere, til de garvede, erfarne rotter. Skønt ikke
bekendt med denne sportsgren, rammes jeg af fascination over at se en så
blandet skare, samles i gensidig respekt for hinanden, og mødes i et fællesskab
om det de brænder for på tværs af alder, baggrund og erfaring.
Og netop som karateholdet havde afsluttet deres opvisning, sattes en trumf på,
da en kulsort Ninja kom styrtende ind fra siden i et overraskende angreb, der
afværgedes prompte af holdets dygtigste hvidklædte folk.
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Dette dygtige hold blev efterfulgt lige så flot af det ældste springhold, der som
blå og orange lyn sprang på banen, og viste hvad de kunne på airtrack,
trampolin, måtte og plint. Mit mødrende hjerte blev ramt af stolthed over at se
min spinkle piges markant forbedrede styrke og dygtighed, en præstation der
helt igennem kan vise tilbage til dygtige og engagerede instruktører, der har
formået at løfte de grundlæggende basisspring til et endnu højere niveau.
Flyvekoldbøtter og håndstand, araber og salto var ord, der fløj gennem luften
under den efterfølgende fortælling om dagens præstation i bilen på vej hjem.
Luften sivede ud af ballonen, og mavernes sidste sommerfugle blafrede væk,
mens de sidste beretninger fra dagen der gik og året der var gået, blev fortalt
over kaffen i det lille hjem på Langgaden. Ingen tvivl om at jeg til næste år
leverer kandidater til de lokale springhold. Og ingen tvivl om, at vi med spændt
forventning vil deltage i næste års opvisning, både for at vise og for at se, hvad
vi alle har opnået. Tak for en fantastisk sæson. Tak for en fantastisk dag!
Lene Bojesen

Den 17, marts gymnastikopvisning i BKI Hallen. Her er der noget Barrit
borgere bakker op omkring, måske var der ikke så mange tilskuere i år som
tidligere år, men der var heller ikke så mange hold, men de hold, som var på
gulvet, gjorde det rigtig godt, det være sig lige fra det små til de voksne.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige mine 23 seniordamer tak for en rigtig god
opvisning og i øvrigt til alle mine seniordamer for en rigtig god sæson, vi har
på holdet et godt socialsamvær, vi ses til udflugt den 30.05.2013 kl. 13.00 fra
BKI (på sedlen i fik stod kl. 12.30, det var en fejl). Turen går til Haldrup
Kreativ Have og vi drikker kaffe på Cafe Alrø, er der nogen som har lyst til at
være sammen med os, er der stadig plads i bussen.
Venlig hilsen
Dora
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Vi havde generalforsamling d. 6. marts i BKI.
Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer gav genvalg af Vera Hammervig og Tove
Pedersen og nyvalg af Dora Andersen og Niels Jakobsen.
Til suppleanter valgtes Kaj Laursen og Annelise Dam.
Revisor Hans Egsgaard genvalgtes og som revisor for 1 år valgtes Svend Ove
Jensen. Revisorsuppleant blev Dora Damgaard.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand Vera
Hammervig, næstformand Tove Pedersen, kasserer Karl Rasmussen og
sekretær Inga Christensen. Menige medlemmer Niels Jakobsen, Helga
Bargmann og Dora Andersen.
Turen til Jaruplund Højskole og Dannevirke onsdag d. 22. maj
Afgang fra Brugsens P-plads i Vævergade kl. 08.00, fra BKI kl. 08.10.
Undervejs er der en kop kaffe/the og et stykke morgenbrød.
Prisen er kr. 350,- pr. deltager.
Tilmelding til
Helga Bargmann på 7569 1402 eller
Vera Hammervig 2347 1719
eller på mail til
Vera.Hammervig@mail.tele.dk
senest 12. maj 2013
Husk pas og rejseforsikring.
For lettere at kunne få meddelelser ud til medlemmerne, vil det være godt, om
alle, der har en mailadresse vil sende den til Vera.Hammervig@mail.tele.dk
Næste arrangement er petanqueturneringen lørdag d. 25. maj på petanquebanen
bag skolen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Referat af repræsentantskabsmøde i BKI d. 26. marts 2013.
1. Valg af dirigent
Torben Hansen.
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt og mødet indvarslet korrekt.
3. Bestyrelsens beretning
Se beretning andetsteds i bladet.
Kommentarer/spørgsmål:
Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens holdning til udlejning af
Sognegården til ungdomsfester, idet naboerne føler sig generet af de unge
især i sommerhalvåret.
Bestyrelsen vil drøfte, hvilke rammer, der skal sættes op. Der er et
principielt ønske om fortsat at give unge mennesker mulighed for holde
fester.
Beretning godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Årets resultat er 17.621 kr, men dertil kommer en hensættelse til
vedligehold på 275.000 kr
Udlejning af mødelokale, hal og Sognegård er steget i forhold til 2011,
mens udlejning af gymnastilsal falder år for år.
Indtjening er steget ca. 30.000 fra 2011 til 2012 bla.som følge af øget
lokaletilskud samt øget udlejning.
På udgiftssiden er der afsat mere til vedligehold i 2012 end i 2011.
Desuden er der mindre udgift til gas, som skyldes beregningstekniske
forhold.
Vedligeholdelsesmidler er sat ind på en aftalekonto, der giver lidt ekstra i
rente.
Regnskab taget til efterretning.
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5. Fremlæggelse af budget
Omsætning forventes uændret og lokaletilskud forventes også uændret.
Der forventes højere personaleudgifter i forbindelse med fastansættelse af
centerleder samt af feriepengeforpligtelse. Budgettet blev taget til
efterretning.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Peter Overgård for Barrit skole genvælges, Dorthe Andersen vælges som
suppleant.
Gitte Hansen for BGIF genvælges, Tove Nielsen vælges som suppleant
Palle Jacobsen for Barrit skole, Sanne Flittner-Nielsen vælges som
suppleant.
Peder Langager valgt for Lokalarkivet, Niels Peter Kjerkegaard vælges
som suppleant.
Som suppleant for suppleanterne vælges:
Mikael Jacobsen (førstesuppleant)
Bruno Nielsen (andensuppleant)
8. Eventuelt
- Ros til såvel centerleder som bestyrelse 
- Fra BGIFs side er der et stort ønske om et up-to-date musikanlæg
- skolens udlejning af hallen: Hedensted Kommune betaler et fast årligt
beløb for at forhåndsreservere hallen til skole og børnehave men med
den klausul at andre skal kunne leje hallen efter aftale med skole og
børnehave. Jo mere aktivitet, der er i BKI desto bedre indtjening er
der.
Referent: Renata Carlsen
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Nyt fra gymnastik afdelingen
Så er endnu en gymnastiksæson gået på held med en dejlig festdag med
gymnastikopvisning i hallen. Mange kiggede forbi og så både voksne og børn
give et bud på deres kunnen, og der var også besøg af både talenthold og
Juelsminde karateklub.
Nu er det tid til at kigge fremad og tænke på den nye sæson; Skal der være
tilbud om gymnastik til børn i Barrit og omegn? Skal der også være en
gymnastikopvisning i 2014? I så fald er der brug for både voksne instruktører
og unge hjælpetrænere 
Som situationen ser ud lige nu, så vil der være et gymnastiktilbud til
børnehavebørn og sjippere.
Dvs. at vi mangler instruktører til skolebørnene. Det kan være spring eller
rytmisk, en kombination af begge dele, eller noget helt andet.
Samtidig mangler vi 1-2 voksne der vil gå ind i gymnastikudvalget. Nuværende
instruktører og udvalg stiller sig til rådighed med hjælp til at komme i gang. Så
skal dit barn have et gymnastiktilbud i den kommende vinter i vores nærmiljø
så er det nu Du/I skal melde ind med lyst og energi. Da vi i øjeblikket ikke ved
hvad der kommer til at ske på skoleområdet, så kan vi ikke fastlægge et møde,
men nuværende udvalg kan kontaktes for en uforpligtende snak.
Tak for i år, og fra udvalgets side skal der også lyde en stor tak for den
opbakning vi har fået gennem årene. Nu er tiden, hvor vi ønsker at prøve
kræfter med noget andet.
Amanda 22817575

Maibritt 75691720

----------------------------------------------------------------------------------------

BARRIT KULTUR- OG IDRÆTSCENTER
Timefordeling 2013/2014
Ønsker om faste timer i hal, gymnastiksal, mødelokale
og sognegård fremsendes senest den 9. maj 2013 til

Centerleder
Johnny Nielsen
Kirkebro 4A, 7150 Barrit
bki-barrit@mail.dk
Tlf. 75691566/20311666
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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:
Flemming N. Thomsen
Vævergade 23, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1439
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 2920 1647
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Poul Christensen
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1143
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2129 1068
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 maj
Søndag den 7. april
1. søndag efter påske
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 14. april
2. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 21. april
3. søndag efter påske
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Fredag den 26. april
Bededag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 28. april
4. søndag efter påske
Vrigsted kl. 11.00 - konfirmation
Barrit: ingen

Søndag den 5. maj
5. søndag efter påske
Vrigsted: ingen

Torsdag den 9. maj
Kristi Himmelfartsdag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 12. maj
6. søndag efter påske
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 19. maj
Pinsedag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Mandag den 20. maj
Anden pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste
på Teglværkspladsen

Søndag den 26. maj
Trinitatis søndag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 2. juni
1. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – 5-års dåbsjubilæum

Barrit kl. 9.30 – 11.00 – 12.30 konfirmation
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5-års dåbsjubilæum

Alle børn der er blevet døbt i Barrit og Vrigsted kirker for 5 år siden inviteres
til børnegudstjeneste i Barrit Kirke søndag den 2. juni 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.
Konfirmander i Barrit og Vrigsted Kirker

Søndag den 5. maj klokken 9.30
Christian Filbert Ravnsborg
Elena Paetau
Joachim Dyrholm Franck
Jonathan Lenbroch Hansen
Mathias Freng
Mike Ragnar Petersen
Oskar Daniel Hazen Jensen
Rasmus Meldgård Andersen
Thea Lambrecht Lemminger
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Søndag den 28. april klokken
11.00 i Vrigsted
Emil Kørup Andersen
Emma Hjort Julsen
Lauritz Dam Hansen
Marcus Fredskilde Lauersen
Maria Guldbrandt
Stine Guldbrandt

Søndag den 5. maj klokken
12.30
Johannes Holm Skyum
Kristoffer Aase Schmidt
Mads Bille Andersen
Magnus Kjær Paaske
Marc Casper Johansen
Mike Lund Jensen Kanstrup
Nanna Thau
Nicolai Kjærgård Abrahamsen
Simon Rundstrøm Elkrog
Stine Eline Munk Mikkelsen

Søndag den 5. maj klokken
11.00
Anna Louise Winther
Anne Sofie Holm Andersen
Christian Røikjær
Daniel Hansen
Jens Vilstrup Clausen
Kasper Lundum Rasmussen
Ketil Sylvester Badsberg
Louise Hansen
Mikkel Bjerremand Madsen
Nadja Aminna Andersen
Nanna Damsgaard Christensen
Pernille Hagstrøm Thomassen
Sara Kirstine Munk Mikkelsen
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Store Bededag – fredag den 26. april klokken 10.30.
Fælles gudstjeneste for Barrit og Vrigsted sogne med varme hveder i
Barrit Kirke.
Store Bededags helt korrekte navn var
"ekstraordinær, almindelig bededag", og den
blev indvarslet allerede aftenen før, ved
ringning med kirkens største klokke, stormklokken. Ringningen var signal til, at
kroer m.v. skulle lukke, og at der ikke længere
måtte drives handel. På den måde var der håb
om, at folk kunne komme rettidigt (og ædru) i
kirke, som forordningen krævede. Man skulle faste indtil gudstjenesterne inklusive aftensang - var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde, rejser,
leg, spil og al slags "verdslig forfængelighed".

Pinsedag
Pinse – kirkens fødselsdag fejres med lagkage.
Barrit Kirke søndag den 19. maj 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.
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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 20. maj 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.
************************************************************

Vrigsted Menighedsråd
Formand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 21 29 10 68
E-mail: lars.poulsen@hedensted.dk

Næstformand:
Rikke Mai
Barrit Langgade 27, 7150 Barrit
Tlf. 75 69 10 29
E-mail: rm@km.dk

Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, 7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 15
E-mail: hansole.pallesen@gmail.com

Kasserer:
Ingrid Bjerreskov
Nørrestrandsgade 5 G, 8700 Horsens
Tlf. 22 99 89 78
E-mail: ingrid@bjerreskov.com

Sekretær:
Bente Poulsen
Skulsballevej 12, 7140 Stouby
Tlf. 25 32 63 74
E-mail: kop@dlgnet.dk

Kontaktperson:
Kirsten Weile
Emil Bojsensgade 10, 8700 Horsens
Tlf. 75 68 72 12(efterskolen)
E-maile: kirstenweile@hotmail.com
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Barrit Kultur- & Idrætscenter
Beretning for 2012
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 i forbindelse med ”den levende landsby. Siden 2007
har BKI i alt formået at spare 1 million op til ”den levende landsby”.
Umiddelbart lyder 1 million af meget, og det er da også rigtig mange penge,
men hvis vi skal gennemføre alle elementer i planen, skal vi bruge godt 11
millioner. Vi har derfor i første omgang valgt at fokusere på at skaffe
finansiering til motorikdelen, som omfatter en gennemgribende ombygning af
gymnastiksalen samt de gamle omklædningsrum. Denne del er skønnet til at
komme til at koste 3-5 millioner kroner.
Fundraising gruppen (som har repræsentanter fra såvel lokalråd, skole,
børnehave og BKI) arbejder hårdt på at søge diverse fonde. Et hårdt og
tidskrævende arbejde men desværre ofte også et utaknemligt job. Jeg tænker
ofte tilbage til den aften, hvor projektet blev søsat. Mere end 100 personer var
mødt op i Sognegården for at høre om tankerne bag den levende landsby.
Kommunen gav pizza, kaffe og kage, og som aftenen gik, blev visionerne
større og større. Da vi gik hjem, havde vi en cafe, nyt køkken, fitnesscenter,
motoriksal, renoveret Sognegården og bygget hal 2 (da den første jo kun er en
½ hal). Jo - der var højt til loftet denne aften, men det var jo også meningen
med mødet. Står vi sammen, kan vi opnå meget mere.
Sidenhen har det vist sig, at det ikke altid er lige let at samarbejde. Selvom vi
alle har Barrits ve og vel for øje, har vi naturligvis forskellige udgangspunkter,
og det skaber af og til lidt uenigheder. Det vi i BKI er mest kede af, er
menighedsrådets plan om at bygge en ny bygning ved Rudolfhus, der udover
tidssvarende mandskabfaciliteter også skal indeholde et større mødelokale. Vi
har fuld forståelse for, at en sådan løsning vil være det bedste for kirken, men
vi vil gerne opfordre til at hæve ambitionsniveauet og spørge, om det også er
det bedste for Barrit. I BKI findes sådanne faciliteter allerede og i stedet for at
investere millioner ved kirken, kunne vi lave en aftale i stil med den, kirken og
multicenteret i Stouby har lavet. Her deltager kirken aktivt i finansieringen ved
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at betale en høj leje for brug af centret. Vi er klar over, at menighedsrådet har
mange hensyn at tage, men vi håber, at de vil overveje beslutningen endnu en
gang ud fra en helhedsvurdering af, hvad er bedst for Barrit.
Men lad nu det ligge for en stund og i stedet fokusere på det, som er ved at
lykkes for os. Fundraising gruppen er kommet i tæt dialog med et par fonde,
som finder vores projekt endog meget spændende. Vi føler, at vi er så tæt på,
og håber at have en finansieringsplan for motorikdelen klar i løbet af 2013. Til
den tid vil vi indkalde alle interesserede til et møde, hvor projektet fremligges
og foreninger og enkeltpersoner kan byde ind med støtte. Der bliver brug for al
den hjælp vi kan få
Med hensyn til udlejningen har vi efter det kraftig fald på 64.000 i 2011 fået
vendt udviklingen, så vi 2012 ender med en stigning på 17.000. Denne
udvikling er drevet af hallen og mødelokalet, mens gymnastiksalen udlejes
mindre og mindre.
På centerlederposten sagde vi i 2012 farvel til Dorthe og goddag til Johnny.
Dorthe har ydet en stor indsats i den tid, hun var centerleder, og bestyrelsen er
glade for, at Dorthe fortsat giver en tørn med i den levende landsby. Johnny
blev oprindelig ansat som vikar, da vi ønskede at afsøge mulighederne for at
lave et kombinationsjob med skolen. Dette har sidenhen vist sig ikke at kunne
lade sig gøre - hverken praktisk eller økonomisk. Vi er derfor glade for, at vi
har fået fastansat Johnny fra 1. februar 2013.
Bestyrelsen glæder sig til at arbejde videre med Johnny, 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
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Tennis 2013
Vores 25. sæson i Barrit
En ny sæson kan begynde.
Vi håber at se alle de ”gamle” spillere og mange nye, - der er plads til mange
flere på vores gode baner.
Frisk luft, motion og mange gode timer kan opleves på én gang.
Vi starter lørdag den 20. april kl. 09.00 med baneklargøring. Vi håber, at
mange vil give en hjælpende hånd med - ved fælles hjælp bliver banerne
hurtigere spilleklar.
På denne dag er der mulighed for tilmelding og reservering af spilletider.
For børn og unge er der tennisinstruktion indtil sommerferien hver mandag
eftermiddag kl. 15.00 ved Ole Müller.
Af hensyn til forplejning (indkøb af diverse) den 20.april bedes i kontakte
undertegnede på tlf. eller mail.
Vel mødt til en ny tennissæson
Hanne Dyrmose tlf. 23450433
Mail: hanne.dyrmose@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------Petanque
Der spilles petanque på banen ved BKI og skolen, hver fredag fra kl. 9.30 11.30, for de der har lyst. Opstart den 3. maj. Det er gratis at spille, men
medbring evt. petanquekugler og kaffe/te.
Vel mødt
Barrit GIF
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Brugsen er lukket – det er byen ikke!
Når vi ser på vores bys indbyggere og muligheder, er vores fornemmelse, at vi
har et rigtig godt fundament at bygge den lokale fremtid på. I de sidste numre
af BV-nyt er vores by i højere grad blevet fremstillet som en ruin, hvor det
kræver mirakler, hvis der skal skabes noget bæredygtigt. Spørgsmålet er, om
man ikke kan lukke en by med negative historier?
Lad os bygge på de mange positive ting, der er at sige om vores by.
Fællesskab, nærhed og tryghed må være nogle af de centrale værdier, når man
vælger at bosætte sig i en lille landsby som Barrit. Det er netop det fundament,
vi som børnefamilie har kunnet bygge på gennem de næsten 10 år, vi har boet i
Barrit.
Om der er engagement og virkelyst afhænger af øjnene, der ser. Vi oplever en
lille by med mange muligheder. Nedenfor har vi forsøgt at opremse, alle de
aktiviteter, som vores familie har været en del af i marts måned. Aktiviteter
som tager udgangspunkt i vores by, og som vi ikke havde deltaget i, hvis vi
ikke netop boede i Barrit. Vores familie består at 2 børn og 2 voksne

2. marts Halbal i BKI
5. marts Kirkekor i Barrit Kirke
Klaverundervisning på Barrit Skole
Fodboldtræning i BKI (træner afhenter børn i SFO)
6. marts Spring i BKI (fælles kørsel med naboen)
Spring/rytme i BKI (Fælles kørsel med naboen)
Power Ladies i BKI
7. marts Koncert i musikskolen på Barrit Skole
Multiidræt i BKI
9. marts Kommunemesterskab for fodboldholdene i Barrit - afholdt i Stouby
12. marts Kirkekor i Barrit Kirke
Klaverundervisning på Barrit Skole
Fodboldtræning i BKI (træner afhenter børn i SFO)
13. marts Spring i BKI (fælles kørsel med naboen)
Spring/rytme i BKI (fælles kørsel med naboen)
Barrit Pigeklub (fælles kørsel med naboen)
14. marts Multiidræt i BKI
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16. marts Generalprøve på forårsopvisning i BKI
17. marts Gudstjeneste med børnekor i Vrigsted Kirke
Forårsopvisning i BKI
19. marts Kirkekor i Barrit Kirke
Klaverundervisning på Barrit Skole
Fodboldtræning i BKI (træner afhenter børn i SFO)
20. marts Power Ladies i BKI
21. marts Skolefest på Barrit Skole
24. marts Gudstjeneste med børnekor i Barrit Kirke
Vi er overbeviste om, at rigtig mange andre i Barrit, kan lave en lignende liste
blot med andet indhold alt efter, hvor man befinder sig i sit liv. Nye tiltag
dukker op (Barrit Pigeklub, mere synlig kirke i lokalsamfundet, halbal, nye
aktiviteter i BGIF, Barrit Univers m.m.), hvilket gør at tidligere tiltag også
afvikles. Denne AFvikling kan med positive briller også ses som en
UDvikling!
Den opfordring, der har været i tidligere udgaver af BV-nyt, til at bidrage til
det fælles projekt med at skabe en landsby, der blomstrer, er helt på sin plads.
Engagement kan man aldrig få for meget af!
Vi må heldigvis konstatere, at vi ser rigtig mange, der allerede bidrager - både i
det brede og det nære fællesskab.
LAD OS SAMMEN SKABE FREMTID OG IKKE DVÆLE VED FORTID!
Mads og Lise Paaske, Midterfolden 13, Barrit
*************************************************************

HUSK
Barrit Vrigsted Nyt’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BKI
Tirsdag d. 23 april kl. 19.30
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Cykelklubbens sæson 2013
Så er cykelklubben klar med 2013 programmet og mandag d. 29 april tar vi hul
på sæsonen.
Vi mødes kl. 19.00 ved Sognegården (se listen nedenfor). Vi cykler dagens rute
og gør undervejs et stop og nyder vores medbragte forfriskning. Alle, også
børn, kan være med og det er ganske gratis.
Traditionen tro er der 2 bilture, en tur til Bindeballestien og en til Sundet,
Stensballe Skov.
Bemærk, at lige efter Pinse tar´vi cykelturen om tirsdagen (21/5). Bilturen 8/7
starter vi kl. 18.30 og turen til Bindeballe er en søndag.
Vi satser på en god lang sommer og at vejret er med os på vores ture.
Cykeludvalget
Annelise og Kate
29.04:
06.05:
13.05:
21.05:
27.05:
03.06:
10.06:
16.06:
17.06:

Høkervej – Rand – Stenhøj Strand.
Barrit Langgade – Lykkevej – Staksrodevej – Løgballevej –
Vrigsted Gadekær.
Vesterby – Golfbanen – Bugten – Kokborg.
Ferdinandsvej – Hornsyldvej – Tirsbækvej – Hornum –
Borchsminde.
Breth – Bøgeskoven – Ravnholt – Rårup Kirke – Ørnsvig.
Kirkebro – Brethvej – Overmarksvej -Klejs – Lottrup.
Cykelstien – Barrit St. - Skerrildgaard – Nebsager Skovsø –
Engparken – Hornsyldvej.
Biltur Bindeballe. Afgang Sognegården kl.10.00.
Barrit Langgade - Golfbanen – Hosby – Palsgaard.

24.06:

Barrit Langgade – Vejlevej – Klakring St. vej – Sverrig –
Juelsminde (husk penge til is)

01.07:

Barrit Langgade – Overvej – Hornumkærvej – Stouby Kirke –
Gammelby – Hyrupvej – Lundevej – Skulsballevej.

08.07:

Biltur. Afgang 18.30 fra Sognegården. Turen går til Sundet –
Stensballe Skov.
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Sommerferie (uge 29,30 og 31)
05.08:
12.08:
19.08:
26.08:

Barrit Langgade – Vævergade – Barrit St. - Overmarksvej –
”Reden” - Skulsballevej.
Barrit Langgade – Kokborg – Teglværkssøen.
Breth – Bøgeskoven – Gramrode – Ørnsvig.
Barrit Langgade – Hulevej – Barrit St. Skerrildgaard – Kirkeskoven.

Vi takker for denne sæson og ses til næste år.
***************************************************************

Hejsa piger.
Tusinde tak for en dejlig aften, i selskab med jer og Vibeke Knudsen...
Her i skrivende stund er vi 110 medlemmer i BARRIT PIGEKLUB 2013..og
vores næste arrangement er et modeshow i RYSZ , adressen er søndergade 11
8700 Horsens...med start kl 18.30.. HUSK at melde tilbage til mig, om Du
ønsker at deltage d. 22 april eller d. 30 april...
Jeg vil forsøge at lave et opslag i BKI centret , hvor tilmeldings blanketter,
kalender m.m. Vil hænge, og hvor de der ikke kan modtage informationer på
anden vis, kan finde oplysninger om arrangementer m.m.
Jeg arbejder også på, at få lavet medlemskort, som gerne med tiden skulle blive
et " guldkort" dvs. at jeg vil arbejde på , at finde nogle rabat ordninger til
klubben.
HUSK I kan skrive til mig på SMS 40 78 12 82 eller på mail
barritpigeklub2013@ hotmail.com...med indput, gode ideer m.m.
Vi ses i RYSZ....d. 22 april eller d. 30... Glæder mig.
Kærlig hilsen Tina Bruun Barrit pigeklub 2013.

29

30

Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. 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 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

Frederik Klærke
Brian Kristensen
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Johnny Nielsen
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Ida Balzer Iversen

75 69 15 38
75 69 12 92
75 68 79 91
75 69 17 12
75 69 15 66
75 69 13 20
75 69 13 56
75 69 15 73
75 69 14 39
75 69 11 66

Hans Peter Christensen
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Johnny Nielsen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Jenny Kjærgaard
Ingvard Bie
Vera Hammervig
Ida Balzer Iversen
Bent Rørbye
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen

75 69 18 16
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 99 55 97
42 16 90 45
75 69 15 86
75 69 15 90
75 69 11 67
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75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 10 92
20 81 71 46
23 47 17 19
75 69 11 66
75 69 11 62
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20
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