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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:

25.02.2013
02.04.2013

Uge 11
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Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
BLADET KAN LÆSES PÅ NETTET:

www.bvnyt.dk
Giv linket videre til familie og venner.
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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
En ordentlig mavepumper…
Nu er det ikke længere muligt at handle lokalt. Brugsen har lukket og slukket.
Det var for mange af os en forskrækkelse af karat. Det var ikke lige det, vi
havde set komme. Bestyrelsen har handlet ansvarligt ved ikke at trække pinen
unødigt ud. Det hjælper ikke at give kunstigt åndedræt til en patient, som er
død.
Kloge ord…
Eksperter, der beskæftiger sig med landsbyudvikling/afvikling, er enige om
nogle meget væsentlige faktorer: Det er ikke lukning af skole, børnehave eller
butiksdød der kan ”lukke” en landsby. Det er udelukkende beboerne, der gør
forskellen på afvikling eller udvikling. Borgerne skal turde tro på ideer - og
være med på også at kæmpe for en sag, som måske ikke ligefrem er deres
egen!
Ifølge eksperterne bliver det først ”kriminelt” for en landsby, hvis der ikke er et
samlingssted. – Så Barrit burde jo ikke være i farezonen!
Benspænd…
Jeg vil opfordre læserne til meget grundigt og tænksomt at læse indlægget inde
i bladet om landsbyprojektet i vores by. Et rigtig godt indlæg, der forhåbentlig
vil få folk op af lænestolene og foreningerne ud af stiv mistro og
vanetænkning. Jeg kan næsten ikke forestille mig et landsbysamfund, som har
spændt mere ben for sig selv end Barrit! Jeg behøver blot at nævne den
”tragiske” farce omkring fordelingen af gadelysmidlerne. Kom Jan Gintberg
forbi kunne han samle stof til de første 20 udsendelser!
Ikke alt er skidt…
Når man vil og har ideen, kan tingene lykkes. Tina Bruuns initiativ med
pigeklubben fortjener stor ros og respekt. Hun samlede over 70 piger en kold
aften i januar, og nu er Barrit Pigeklub en realitet. Det er på den måde, der
skabes de netværk og kontakter, som binder mennesker sammen.
Så vi skal måske sætte vores lid til at kvinderne kan redde byen?
Du kan læse mere inde i bladet.
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Mere fra den positive skuffe…
Jeg må udtrykke stor glæde overfor ejendomsmæglerens udtalelse i Horsens
Folkeblad i forbindelse med brugslukningen: ”Priserne på fast ejendom i Barrit
er så lave at en butikslukning ikke får nogen indflydelse.”
Det er da virkelig en trøst, at alle vores usælgelige huse ikke falder i værdi!
Der kan stadig trækkes noget godt op ad posen….
Det er også dejligt, at det stadig kan lade sig gøre at holde stor fælles
fastelavnsfest i BKI. Det er igennem børnenes aktiviteter, der nemmest kan
skabes kontakter de voksne imellem. Hvis arrangørerne så sørger for, at det er
sjovt at være hjælper, kan man også sagtens få folk til at smøge ærmerne op, og melde sig under fanerne en anden gang.
Det er også fint at BGIF arrangerer halfest i marts. Lad det herfra være en
opfordring til at støtte arrangementet – ikke kun for din egen skyld, men også
for byens.
En kraftig opfordring…
Der afholdes repræsentantskabsmøde i Barrit Vrigsted NYT den 23. april kl.
19.30.
Bladet bestyrelse appellerer til, at du allerede nu som enkeltperson eller som
medlem af en forening får sat et stort X i kalenderen. Det er vigtigt, at der
møder så mange op som muligt, for at bladet skal have en chance for at
overleve.
Der er ingen, som skal lade sig skræmme af det frygtelige ord:
Repræsentantskabsmøde! – Alle skal være mere end velkomne til at deltage.
Ordet kommer af, at det i sin tid var forskellige foreninger der var
repræsenteret i bestyrelsen.
Vi giver kaffen, og ingen får vredet armene rundt for at skulle sige ja til én af
de ledige bestyrelsesposter.
Det er lysten, der skal drive værket i frivilligt foreningsarbejde, - og er den der
ikke, så må tingene jo uddø.
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DEN LEVENDE LANDSBY
FÆLLESSKAB
BKI og Lokalrådet har under overskriften Fællesskabets Muligheder forsøgt at
mobilisere fællesskab i vort lokalsamfund Barrit-Vrigsted. Vi har tænkt, at
ubetinget fællesskab er den eneste faktor der kan udvikle et lokalsamfund.
Hver deltager i fællesskabet må sikre, at fællesskabet altid får først. Ens eget
interesseområde, forening, institution eller mest optimale personlige løsning
må nødvendigvis komme i anden række. Indtil videre har vi kun haft begrænset
succes med at få skabt det fællesskab, som er den eneste mulighed for at vende
den udvikling vi er ramt af.
UDFORDRINGER
Børnetallet i børnehaven er 36 den 1. april 2013 og er de seneste 2-3 år faldet
støt til et årligt gennemsnit på 41 børn. Nogle måneder er tallet lidt lavere,
andre måneder er tallet lidt højere. Til sommer forlader 8 børn børnehaven til
skolen og 8 nye børn begynder i børnehave.
2 børn fra Barrit skoledistrikt går i andre børnehaver end Tjørnebo og i
Tjørnebo går 3 børn fra andre skoledistrikter. Udfordringen for en børnehave
er, ikke at komme under 40 børn, for så rækker økonomien ikke til at finansiere
fuld åbningstid. Kommunen dispenserer dog for dette i denne valgperiode. De
nuværende prognoser for Tjørnebo er et årligt børnetal ca. 40.
Børnetallet i skolen er 182 den 1. april 2013, heraf 27 i specialafdelingen. For
de næste par år er prognosen konstant, hvorefter der forventes et fald fra 182 til
155 i år 2020 ved samme antal børn i specialafdelingen som nu. 18 børn fra
Barrit Skoledistrikt går i andre skoler end Barrit Skole og Barrit Skole har 8
børn fra andre skoledistrikter. Udfordringen for Barrit Skole er, at Tjørnebo
ikke leverer nok børn samt at man selv afgiver flere børn til andre skoler end
man modtager.
Barrit og Vrigsted kirker har af provstiet fået bevilget 3 mio. kr. til en
renovering af Rudolfhus.
Mandskabsfaciliteterne skal gøres tidssvarende og lovpligtige. Derudover er
der afsat penge til at etablere nye møde faciliteter til konfirmand undervisning,
mini konfirmand, kirke- og begravelseskaffe, sjælesørgen, møder i
menighedsrådet, kurser, osv. Der er behov for et funktionelt lokale, der kan
rumme 50-60 personer, møbler, tekøkken og moderne teknik.
Udfordringen for kirken er, i hvor stort omfang man skal bygge møde
faciliteterne hos sig selv tæt på kirken, eller i et nyt BKI og i en ny Sognegård.
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I 2007 købte Hedensted Kommune gadelysanlæg i den gamle Juelsminde
Kommune fra de lokale gadelysforeninger. Salget var betinget af at
Gadelysforeningen forpligtede sig til at anvende sin kapital, lejeindtægter og
slutgodtgørelsen til fremme af lokale formål. Nævnt i aftalen er fx etablering af
lokale idrætsfaciliteter, lokalkulturelle formål, lokalturisme og bosætning,
forskønnelse, trafiksikkerhed mv.
Der var tale om mange penge, som kunne have gjort gavn til fællesskabets
bedste. På formandsmøde i 2008 var foreningsformændene da også enige om,
at man i fællesskab burde finde ud af, hvordan de 3-400.000 bedst kunne gavne
Barrit som lokalsamfund. I Glud har gadelyspengene bidraget til et stort
aktivitetsprojekt. I Hornsyld og Juelsminde har man etableret fonde med årlige
uddelinger. Fonden i Hornsyld er etableret med 950.000 kr. hvoraf den årlige
forrentning på 30.000 kr. uddeles.
I Barrit valgte Gadelysforeningen at give midler til mindre anskaffelser i
foreninger efter konkret ansøgning. I dag er der kun 70.000 kr. tilbage, som er
endt i BGIF, der på sit bestyrelsesmøde i sidste uge besluttede ikke at skyde
pengene i det fælles projekt Den levende landsby.
Byens 3 største virksomheder, Aarstiderne, Stenhøj og Haco involverer sig
overraskende ikke i lokalsamfundet. De beskæftiger samlet 300 ansatte, hvoraf
de fleste bor udenfor Barrit-Vrigsted lokalområdet.
Brugsen er netop lukket på grund af faldende omsætning.
Efter sidste kommunalvalg besluttede kommunalbestyrelsen en decentral
strategi for skoler, børnehaver og lokalsamfund. Efter næste valg den 19.
november 2013 skal en ny kommunalbestyrelse beslutte strategien for årene
fremover. Udfordringen er, at der kun kan investeres mod solide
driftsbesparelser og vilje til forandring. Virkeligheden vil være markant
anderledes end efter sidste valg. Halvdelen af landets kommuner planlægger at
lukke og sammenlægge skoler efter næste valg. Vi ved naturligvis ikke om
Kommunen ændrer strategi for normering og økonomi i børnehaver og antallet
af skoler før efter valget.
Hjemmesiden barrit.dk og bladet BV-Nyt trænger til modernisering og
opbakning.
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MULIGHEDER
Byens 3 største virksomheder, og nr. 4, AP Maskinfabrik, er alle specialiserede
niche-virksomheder. Aarstiderne og Haco har begge haft stor vækst i antal
ansatte og bruttofortjeneste sidste år. Det er en god konstant faktor som kan
føde tilflyttere ind til fællesskabet.
Byens nye pigeklub trækker mere end 70 kvinder af gårde, Fredagsklubben er
stadig en stor succes med over 100 børn, Fastelavns- og Juletræsfest har begge
flere end 200 deltagere.
Gud og Pizza fylder kirken. Vi kan stadig tromme mange mennesker sammen.
Vort største aktiv og bedste mulighed er, at skole, børnehave, sognegård og
BKI ligger samlet, på et stort areal, med store bygninger, med 400 meter til
kirken. Blandt andet Lokale- og Anlægsfonden, som står klar med et større
milliontilskud til motorikdelen i projekt Den Levende Landsby, fremhæver
dette som en unik mulighed for udvikling af landsby og aktivitet.
DYNAMISKE EFFEKTER
Når alle arbejder sammen om et fælles mål opstår der dynamiske effekter, som
gør, at alle til slut alligevel har fået mere end de har givet.
Den levende landsby giver mulighed for mange dynamiske effekter hvor alle
får bedre rammer og vilkår end de har i dag. Fællesskabet får den bedste
løsning som ikke altid er den
optimale for den enkeltes personlige interesse eller behov.
Tallene viser, at vi med det nuværende antal borgere og børn ikke kan udvikle
lokalsamfundet. Eneste mulighed er tilflyttere.
Hvis Brugsens konkurs, antallet af børn i børnehaven, afslaget om en ny
børnehave eller de langsigtede prognoser for børn i Barrit Skole kom som en
overraskelse, kan det kun være inspiration til, at vi som ansvarlig landsby
straks og udelukkende vælger at prioritere fællesskabet først.

Renata Carlsen
BKI

Michael Mathiasen
Lokalrådet
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Stenhøjs Smedje/Stenhøj Maskinfabrik
Barrit Langgade 176, Barritskovby.
Historie: 1917: Sigurd Stenhøj købte sin læremesters, J.C. Kammersgaards,
smede- og maskinforretning.
Reparation og produktion af dele til landbrugets maskiner var fortsat det
vigtigste; men ret hurtigt kom autoreparation og salg af Ford-biler med.
Med fremkomsten af de lavere Chevrolet-biler fik Stenhøj idéen til at lave en
hydraulisk autoløfter og satte den i produktion. 1932 modtog han den første
eksportordre – til Durban i Sydafrika.
1936: Stenhøj havde fastholdt smedeværksted, autoreparation og produktion af
hydrauliske løftere og kompressoranlæg; men i 1936 var det slut med
smedeværkstedet.
1940-1945: Under 2. verdenskrig var det produktion af gengas-generatorer til
både personbiler og lastbiler og produktion most-pressere, der klarede Stenhøj
igennem krigen.
1947: Der var blevet bygget til adskillige gange ved den oprindelige smedje,
efterhånden som produktionen ændrede sig og blev udvidet. Men 1947 opførte
Stenhøj ny fabrik på Barrit Langgade 190. Den oprindelige smedje og
maskinfabrik blev solgt og i første omgang anvendt til metalstøberi.
Ejere:
-1917 Smed J. C. Kammersgaard
1917-1947 Smed Sigurd Stenhøj

Stenhøjs Smedje, ca. 1917
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En hestehandel anno 1952
Sara Bjerremand kom fra Nederløkke på Barrit Mark og købte Vrigsted
Vestergård (Nuværende Overvej 7). I 1952 var Theodor Bank ansat som
bestyrer, og Sara Bjerremand havde en sydslevigsk feriedreng, Peter, boende
på gården. Han blev senere adopteret af Sara, og historien om hestehandelen er
fortalt af ham og nedskrevet af Marie Pilskog:
En sommerdag i 1952 kørte Theodor og Peter i Ford-1931 med
registreringsnummeret Y347 til Korsbækhoved, Skovriddergården, for at købe
en hest. Theodor i ”udgangstøj”: Habitjakke, kakibukser og sixpence og Peter
velklædt – som Saras dreng – i plusfours og vandfriseret! Han var ca. 10 år.
De ankom til Korsbækhoved, hvor Frida og Jens Bundgaard tog imod.
Mændene og Peter gik ud for at se på hesten. Det blev hurtigt klart, at de måtte
have en mægler, så Viktor Sørensen fra Hornsyld, der var tidligere forpagter på
skovriddergården, blev tilkaldt og beså også hesten. Det gav ikke nogen klar
løsning. Ja, så måtte man også have fat i slagter Hyldborg og endnu bedre blev
den forsamlede gruppe af eksperter, da også handelsmand Haakon Damgaard
fra Vrigsted kom til hjælp.
Det blev sådan, at diskussionen fortsatte under et slag L’hombre. Hen på
aftenen fandt Frida et tæppe frem og tilbød Peter at lægge sig på divanen. Der
blev spillet L’hombre til den lyse morgen, og først hen ad kl. 10 formiddag
dagen efter vendte Theodor og Peter tilbage til Vrigsted Vestergård. Her sad
doktor Spandfeldt fra Gammelby i den pæne stue - på uanmeldt besøg - for at
kontrollere feriebarnets sundhed og hele velbefindende!
Stemningen mellem Sara Bjerremand og Theodor Bank var noget trykket i
tiden derefter!
P.S. Der blev ikke købt nogen hest.
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Vrigsted Kirkes klokke med inskriptionen
"Gid alene æren" omstøbt 1802 og igen i 1889
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.: 3178 9740
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:
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 februar og marts
Søndag den 10. februar
Fastelavn
Vrigsted: ingen
Barrit: ingen

Søndag den 17. februar
1. søndag i fasten
Vrigsted kl. 9.00 FRP
Barrit: ingen

Søndag den 24. februar
2. søndag i fasten
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 - børnekor

Søndag den 3. marts
3. søndag i fasten
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 10. marts
Midfaste
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 17. marts
Mariæ bebudelsesdag
Vrigsted kl. 10.30 - børnekor
Barrit: ingen

Søndag den 24. marts
Palmesøndag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 - børnekor

Torsdag den 28. marts
Skærtorsdag
Vrigsted kl. 18.30 måltidsgudstjeneste
Barrit: ingen

Fredag den 29. marts
Langfredag
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 31. marts
Påskedag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Børnegudstjeneste i Barrit Kirke - den 28. februar klokken 17.00
Vi mødes i Barrit Kirke til en kort børnegudstjeneste
klokken 17.00. Herefter (ca. 17.30) tager vi til BKI og
spiser sammen. Vi er færdige senest kl. 19.00.
Alle er velkomne
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Familiekor
Tag din mor, far, bedstemor, lillebror eller storesøster i
hånden (eller kom alene) og kom og vær med til
familiekor i Barrit Kirke.
Vi mødes 4 torsdage fra klokken 16.30 – 17.45 (14. marts,
21. marts, 4. april og 11. april) og slutter af med at opføre
en forårskoncert ved gudstjenesten den 14. april.
Bedste hilsener
Bodil Middelbo og Rikke Mai

Babysalmesang
Kom og vær med til babysalmesang i Barrit Kirke
Babysalmesang er et afbræk fra hverdagstravlheden, hvor man
mødes om at synge, danse og lege med sit barn, samtidig med at
man kan have fornøjelsen af at være sammen med andre trætte og
glade forældre. Man behøver på ingen måde være en stjerne til at
synge og man behøver heller ikke være vant til at gå i kirke – det
handler om at være sammen med sit barn.
Vi synger ca. 40 minutter og derefter spiser vi boller og drikker kaffe/te.
Vi mødes følgende onsdage klokken 10.00
Den 27. februar Den 20. marts
Den 6. marts

Den 3. april

Den 13. marts

Den 10. april

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail
rm@km.dk
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Påske i Barrit og Vrigsted Kirker
Palmesøndag – gudstjeneste i Barrit Kirke klokken 10.30.

Skærtorsdag – Vrigsted Kirke klokken 18.30 (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 Vrigsted Kirke klokken 9.00 og i Barrit Kirke
klokken 10.30.
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Nyt menighedsråd i Barrit

Inge Krog Pedersen – Flemming Thomsen – Lea Busk Klausen – Poul Christensen
Rikke Mai – Kirsten Bjørke – Peter Kjerkegaard

Formand

Flemming Nørtoft Thomsen

Vævergade 23

75 69 14 39

Næstformand Lea Busk Klausen

Bakkesvinget 10

75 69 13 56

Kirkeværge

Poul Christensen

Barrit Langgade 4

75 69 11 43

Kasserer

Peter Kjerkegård

Fennen 11

75 69 17 51

Kontaktperson Kirsten Bjørke

Høkervej 8

75 69 17 28

Sekretær

Inge Krog Pedersen

Barrit Langgade 102

75 69 10 10

Præst

Rikke Mai

Barrit Langgade 27

75 69 10 29
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NET-NAT I BARRIT FREDAGSKLUB
Nu har du igen muligheden for at spille computer en hel aften/nat sammen med
dine venner.
Det bliver fredag d. 15. marts 2013
kl. 18.00 til 01.00
Det kommer til at foregå i mødelokalet i BKI. Du skal gå i 4. Klasse og op
efter. Det koster 20,- kr. at komme med.
Vi stiller borde op med strømforsyninger og internet adgang, du skal så selv
medbringe din computer og alt det man skal bruge for at spille.
Vi serverer lidt frugt og grønt – men der kan også købes slik, sodavand, vand
og chips i løbet af natten.
Din tilmelding er bindende og det er efter ”først til mølle” princippet, der
gælder. Vi har plads til ca. 30 personer.
Tilmelding på mail:

Johnny@sordahl.dk eller sms 60 91 44 20

Generalforsamling i Fredagsklubben i Barrit
Fredag d.1. marts 2013 kl. 22.15 i Sognegården.








Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Behandling og godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Indkomne ændringer eller forslag til formanden inden 8 dage før
generalforsamlingen.
Af hensyn til forplejning vil vi gerne have man tilmelder sig til Johnny
Nielsen på 60 91 44 20 inden generalforsamlingen.
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BGIF på Facebook
Nu er det jo så moderne at være online og være aktiv på mange forskellige
sociale medier. Det er vi også i Barrit. Vi har nemlig en Facebook gruppe der
hedder BGIF, Barrit Gymnastik og Idrætsforening.
Rigtig mange er allerede medlemmer af gruppen, og flere kan være med.
Gruppen er åben for alle, der har lyst til at være med, uanset om du selv dyrker
motion, dine børn eller børnebørn dyrker motion, eller du bare er nysgerrig på,
hvad der sker lige her og nu.
Gruppens aktivitet er den aktivitet, som medlemmer af gruppen har lyst til.
Altså ikke noget som bestyrelsen for BGIF står for, eller trænerne har ansvaret
for.
Som medlem af gruppen kan du skrive et indlæg. Måske kan vi få gang i en
positiv debat om vores idrætsforening. Måske har du bare lyst til at skrive lidt
om dine oplevelser. Måske dele dine tanker og ideer med os andre om
idrætsforeningen her og nu eller i fremtiden, eller du kan oprette en begivenhed
om det, der sker i BGIF.
Vi håber at få gode aktiviteter frem i lyset fra alle afdelinger: Volleyball,
fodbold, tennis, badminton, gymnastik, petanque, byfest og kortspil.
Mange Facebook- hilsener
Maibritt Davidsen
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Årets store fest i gymnastikafdelingen i BGIF.

Søndag den 17. marts 2013 Kl. 13.00

Store og små er klar til at vise, hvad de har arbejdet med hele vinteren.
Se Turbo fræs gi´ den gas, se de små badut springere, oplev seniordamernes
dejlige smittende humør og god motion, se de store springeres kunnen på
gulvet og i luften, se powerladies få pulsen op. Vores næsten helt egne karate
folk giver også bud på deres kunnen, og endelig har vi også i år besøg af
Talentholdet fra Hedensted og omegn, hvor vi har flere gymnaster med fra
Barrit på holdet.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig og fornøjelig eftermiddag. Husk at det
også er her, mål-aktier bliver udtrukket, ligesom årets lederpokal igen uddeles
til en træner som gør en frivillig indsats i hverdagen for, at vi alle kan have en
idrætsforening at dyrke sport i.
Dørene åbnes kl 12.
Indgang:
Børn 2-15 år : 15 kr.
Voksne

: 30 kr.
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Generalforsamling og ”Billedaften”
Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
indkalder til generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts kl. 19 i BKI-Centeret
Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er
velkommen.
Program:
1. Generalforsamling: Det bliver foreningens tredje generalforsamling, vi
glæder os meget til at se så mange medlemmer, som overhovedet muligt.
I en så ny forening er der et stort behov for denne lejlighed til at
bestyrelse og medlemmer – og medlemmer indbyrdes – får mulighed for
at samtale om foreningens formål og aktiviteter – høre hvordan det går og
lægge planer for fremtiden.
2. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi hygger os med pkt.
3.
3. ”Billedaften”: Lokalarkiverne i tidligere Juelsminde Kommune har
afholdt en række møder, hvor vi udvekslede arkivalier der var modtaget,
men hørte til hos naboarkivet. I en årrække fordelte afdøde Anders Ravn
Olesen, der var leder af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv, originale
avisbilleder fra de forskellige lokalområder på disse møder – billeder som
han havde fået fra redaktionen/redaktionerne.
Disse billeder blev i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv samlet i en mappe, hvor
de stadig ligger! Hvem/hvad er det vi kan se på billederne? Hvornår blev
det taget? Hvad var anledningen?
Der var simpelthen ikke tid til at gøre noget ved området, så nu beder vi
om medlemmernes hjælp til at komme videre med sagen.
Vi har indscannet billederne og vil vise dem på en storskærm, og så håber
vi, at de forsamlede medlemmer og interesserede kan bidrage med
informationer.
En god lang hukommelse, at have fulgt med i de lokale begivenheder og
den lokale avis eller en aktiv karriere i områdets foreningsliv er
egenskaber, der vil blive værdsat meget højt – og det bliver rigtig
hyggeligt!
Karsten Bjerreskov(formand)
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Barrit Pigeklub 2013
Den 15. januar startede BARRIT PIGEKLUB 2013 med deltagelse af 76 friske
piger….det var bare kanon dejligt og TUSIND TAK for denne store
opbakning.
Første aften gik med præsentation af hver fremmødt pige, og lidt om mine
idéer og tanker bag klubben.
Derefter hyggede vi os – inden vi kl. 21.00 sagde farvel og på gensyn den 13.
marts, hvor der på programmet står besøg af ”en spændende gæst” GLÆD
JER…
Er du ikke allerede medlem kan du tilmelde dig via tilmeldingsblanket, som er
hængt op i BKI Centret eller på barritpigeklub2013@hotmail.com.
Som medlem forpligter du dig til, at indbetale 100 kr. årlig på konto 68470119337. HUSK navn på indbetalingen.
Har du ide´er, tanker tilbud, arrangementer..ol. så skriv til mig på
SMS 40 78 12 82 eller mail.
VEL MØDT
BARRIT PIGEKLUB 2013
Tina Bruun
40 78 12 82
**********************************************

Generalforsamling Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 14.00 i Barrithus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreningen giver kaffe.
Efter generalforsamlingen slutter vi med bankospil.
Vel mødt.
Bestyrelsen
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Udflugt til juleroseplanteskolen Spiren samt Vejlø Præstegård.
Lørdag den 16-3-2013.
Afgang: P-pladsen ved Horsens Banegård kl. 8.30
Første stop, ca. kl. 11, på turen er Vejlø Præstegård
(beliggende ved Næstved)hvor vi skal se den spændende
Præstegårdshave og lund på 3 ha. Der er rester af
romantisk anlæg fra 1820erne med kanaler og øer. Plæner
og store fuldkronede træer. Haven er fyldt med tæpper af
frøformerede Dorthealiljer og pinseliljer. Et helt
overdådigt syn, som kan ses i Claus Dalby´s bog
Havedrømme bind 1.
Se evt. www.vejloe-kirke.dk
Præstens ægtefælle Niels Jørgen Poulsen, museumsinspektør og redaktør på bolværk
Danmarks Kirker, men også havemand i præstegårdshaven er så venlig at fortælle os om
haven. Vi har fået lov at låne menighedshuset til at spise vores medbragte mad i. Kl. 12.30
går turen til planteskolen Spiren, som ligger ved Skælskør. Planteskolen er specialister i
Helleborus, Juleroser og påskeklokker. De er frøformerede og findes i et væld af farver og
former, både enkelte og dobbelte. Planteskolen er også begyndt at avle specielle stauder til
Stig Lauritsen på Gisselfeldt, som det også vil være muligt at købe.
Vi bliver budt på kaffe og kage på planteskolen. Planteskolen Spiren er ligeledes beskrevet
i Claus Dalbys bog Havedrømme bind 1.
Kl.15.30 går turen hjemad, det tager ca. 2 timer.
Hele herligheden incl. 1 stk. rundstykke koster 220 kr. for medlemmer og 270 kr. for ikke
medlemmer.
Tildmelding: Kirsten Mortensen tlf. 22921849 eller mail. Bjerrevej325@gmail.com.
Senest d. 10 marts.
Betaling senest d. 10 marts på konto 7140-0006627852, med angivelse af navn.
Medbring selv: madpakke og drikkevarer, kaffe/te.
Med venlig hilsen Horsens Havekreds & Bjerre Herreds Havekreds.
Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
Kirsten Mortensen, Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde. Mobil: 23 68 96 58
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BARRIT BYFEST INVITERER
til
HALBAL
Lørdag d. 2 marts kl. 18.00.
Vi tilbyder en 3 retters lækker menu
fra Sejet kro.
Levende musik leveres af
COUNTERS m/sangerinde.
Pris pr. pers. 225 kr.

Tilmelding er bindende og kan ske til tlf.
71691783 eller
byfest@barritgif.dk
Senest d. 25 februar.
Betaling kan ske til konto: 7160 15389338
eller ved indgangen.
Hilsen
Barrit byfest udvalg
PS. Vi modtager dankort.
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