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Side 3……………………………………………………..
Endelig noget spændende i Barrit…
Inde i bladet kan du læse om Lokalrådets projekt i Kirkeskoven.
Det er meget spændende, - og kan blive et godt udflugtsmål for byens borgere,
samtidig med at skole og børnehave får langt bedre mulighed for at komme ud
i naturen.
Stor ros til menighedsrådet for Deres velvilje og til Michael Laursen fra
Lokalrådet for den store indsats.
Godt og skidt i BGIF…..
Der er lige blevet afholdt en kanon god byfest. Ingen tvivl om det, - læs Tina
Kammers indlæg. Det er altid godt for en forenings image når der kan afholdes
gode arrangementer.
Og der er faktisk noget at rette op på: Petanque banen ligger stadig som en
ufærdig skamplet, - på 3. år……………..
Formandsforeningen og Borgerforeningen har skudt penge i, - udover alle dem
BGIF selv har brugt. Vi behøver ikke en masse forklaringer på hvorfor der
IKKE er sket noget – VI VIL SE HANDLING!
STOR pose med penge…
Barrit Gadelysforening sidder på en stor pose penge. Det er vist efterhånden
kendt af de fleste. – Men med risiko for at blive upopulær hos bestyrelsen må
jeg udtrykke en vis undren…..Hvorfor vil bestyrelsen for Gadelysforeningen
ikke indvi os i Deres planer?
Der er masser af muligheder i Barrit, - men vi skal selv kæmpe for dem.
Medvinden kommer ikke af sig selv. – Men med de midler Gadelysforeningen
”sidder” på, kunne der måske pustes lidt nyt luft i sejlene.
- Så hvornår og hvordan kan der søges?
Centerleder…eller mangel på samme….
I skrivende stund er der ikke ansat ny centerleder. I overgangsperioden indtil
en ny dame/mand bliver ansat vil der blive kørt med et ”nødberedskab”.
Cafeteriet vil være lukket, men se opslag i BKI om kontortid.
Jeg vil håbe at alle kunder vil hjælpe os igennem denne periode – og vise det
ejerskab til stedet som altid har været.
Samtidig vil jeg sige tak til alle for 11 fantastiske år i BKI. –
Mikael Jacobsen

GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Gammelt messinghåndtag i Vrigsted Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger:
Lene Bojesen
Barrit Langgade 65, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1907
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Jytte Hansen
Kirkebro 9, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1355
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Bodil Østergaard-Hansen
Skulsballevej 13, 7140 Stouby
Tlf.: 7569 1147
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Frode Smidstrup
Torve 4, Juelsminde
Tlf.: 7569 4401

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før
mellem kl. 16 og 18.

GUDSTJENESTELISTE FOR OKTOBER OG NOVEMBER
Barrit

Vrigsted

Søndag den 7. oktober

18.s.e.trinitatis

09.00

10.30

Søndag den 14. oktober

19.s.e.trinitatis

10.30

09.00

Søndag den 21. oktober

20.s.e.trinitatis

09.00

10.30

Søndag den 28. oktober

21.s.e.trinitatis

10.30

09.00

Søndag den 4. november

Alle Helgen

10.30

16.00

Søndag den 11. november

23.s.e.trinitatis

09.00

10.30

ALLE HELGEN
I folkekirken mindes vi på Alle Helgensdag de døde. Men faktisk er Alle
Helgensdag et levn fra folkekirkens katolske fortid. Dengang var der mange
helgener – altså personer der var særligt hellige – og hver helgen skulle
tilegnes en dag hvor de blev mindet og æret. Men efterhånden som der blev
flere og flere helgener var der ikke dage nok i året, og derfor indførte man
allehelgensdag, som var en dag hvor man kunne ære og mindes alle de
helgener, der ikke havde deres egen dag. Med reformationen blev der gjort op
med dyrkelsen af helgener og man anonymiserede alle dage – dog beholdte vi
Alle Helgensdag. Vi mindes derfor ikke længere helgener på de enkelte af årets
dage, men en dag om året mindes vi dem der er døde. I folkekirken sker det
den første søndag i november.
Derfor holder vi Alle Helgen-gudstjeneste søndag den 4. november klokken
10.30 i Barrit Kirke og klokken 16.00 i Vrigsted Kirke. For at mindes dem
der er døde og begravet i sognene det forgange år. Navnene på de døde læses
op ved gudstjenesten. Der sendes indbydelse ud til dem (anmelderen) der har
mistet et familiemedlem. Alle er selvfølgelig meget velkomne til at deltage i
Alle Helgen-gudstjenesten.

MINIKONFIRMANDER
Igen i år vil vi gerne tilbyde børn i 3. klasse muligheden for at lære kirken og
kristendommen og os der arbejder ved kirken bedre at kende. Onsdag efter
skoletid henter Tove børnene på skolen og tager dem med til Barrit Kirke, hvor
vi vil høre historier fra Bibelen, synge salmer, tegne, lege og have det hyggeligt
sammen.
Første gang bliver onsdag den 24. oktober, lige efter efterårsferien. Der bliver
sendt en nærmere beskrivelse og tilmeldingsblanket til børnene og deres
forældre i begyndelsen af oktober måned.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 16. september var der høstgudstjeneste og kirkekaffe i Vrigsted og
Barrit. Begge kirker var blevet pyntet på smukkeste vis og jeg vil gerne sige
tak til alle der hjalp med at pynte kirkerne – det var en fantastisk oplevelse at se
kirkerummene fremtræde på den måde.
Venlig hilsen Rikke Mai

Nyt fra Lokalrådet
Så er det vist på tide vi fortæller lidt om hvordan det går i Lokalrådet for Barrit
og Omegn. Det har været lidt småt med udadvendt information, primært fordi
vi også selv har skullet finde vores ben og hvad meningen med det hele
egentlig er.
Er det så besværet værd? Ja, det mener jeg absolut. Alle de politiske partier i
byrådet har lagt meget arbejde og stor prestige i at lokalrådene skal være en
væsentlig høringspart når beslutninger der berører landdistrikterne skal tages.
Det fælles Landdistriktsråd, hvor vi har Sanne Østergård med, bliver inddraget
i generelle spørgsmål og lokalrådene når det berører de enkelte
landsbysamfund. Der er med andre ord aktiveret rigtig mange mennesker om
den opgave at skabe udvikling i kommunens landdistrikter, der er vedtaget en
ret visionær politik på området og skabt en ramme der kan arbejdes i. Rammen
udfyldes imidlertid kun hvis vi selv fylder i den, og giver politikkerne et
modspil. Overvej det næste gang du brokker dig over en politisk beslutning, og
gå i stedet ind i lokalrådsarbejdet næste gang vi holder valg og vær med til at
skabe udvikling i vores område.
Hvad laver vi så?
Det store projekt lige nu er at samle skole, menighedsråd, børnehave, spejdere
m.v. om et sti- og naturprojekt på kirkeengen bag Barrit Kirke. Ved at søge en
række fonde og landdistriktspuljer samt kommunen håber vi at få lavet en sti
og bålhytte med shelter og toilet, der kan bruges i det daglige af skole,
børnehave og spejdere. I weekender og ferier kan grupper og cykelturister
overnatte på en meget skøn plet natur. Bækken der løber gennem området skal
snoes ud over engen og have nogle gydebanker, så der kan komme ørreder op
at gyde i den igen.
Henrik Dahm løber hele omegnen tynd for at finde alle de turmuligheder vi har
når vi skal ud at lufte kadaveret. Det er meningen det skal formidles på kort og
evt. en brochure når det er færdigt.
Det er også blevet arbejdet med trafiksikkerhed, en Barrit-brochure m.m.

D. 16. August var der valg til Lokal Aktions Gruppe(LAK) i Daugaard. LAK
skal de næste 5 år give støtte til udviklingsprojekter i landdistrikterne i
Hedensted Kommune på ca. 2,2 mil. kr. om året. Med flot støtte fra 11-12
personer fra Barrit af 118 deltagere blev jeg indvalgt i dette råd, tak for det. Jeg
vil selvfølgelig arbejde for at der bliver kanaliseret penge til gavn for vores
område. Se evt. mere på dette link
http://www.hedensted-landdistriktsudvikling.dk/index.htm
Fremadrettet skal vi snart have et offentligt møde hvor vi skal diskutere
hvordan vi ønsker udviklingen i Barrit skal være de næste år. Skal vi have flere
indbyggere, hvordan sikrer vi skole og idrætscenter, skal vi satse på industri,
teknologi, natur, skov og vand eller noget helt fjerde. Vi kan også sige det er
fint som der er. Lige meget hvad vil Hedensted Kommune gerne have vores
input og ønsker til den kommuneplan der skal vedtages i 2009. Hvis vi ønsker
at være en af de landsbyer der udpeges af kommunen til lokalområdeudvikling
skal vi også først selv præstere et stykke arbejde.
Michael Laursen
Formand for Lokalrådet
*******************************
Søndag d. 16. september, var der høstgudstjeneste i Barrit
Kirke, med en meget flot pyntet kirke.
Der var mange i kirke, som nød alle de flotte blomster og
en god gudstjeneste, med efterfølgende kaffe, og snak.
Hilsen Gitte Dahl Iversen

Jeg vil gerne sige tak til alle, som har bidraget med smukke blomster samt
pyntning af kirken til høstgudstjenesten.
Kirken var meget smuk pyntet.
Venlig hilsen
Barrit Menighedsråd/Dora Damgaard

Barrit Biografforening
Foreningen viser film i Barrit Kultur & Idrætscenter, Sognegården.
Gæster er velkomne, billetpris 50 kr. Evt. spørgsmål tlf. 75 69 17 67
Onsdag den 10. oktober kl. 19: Drømmen
Prisbelønnet film fra 60’ernes skoleverden
Så er det igen tid for en god film i din
lokale biograf.
Køb kaffe eller et glas vin mens du nyder
filmen og bliv gerne til en lille snak
bagefter.
På opfordring arrangerer vi lørdag den
3.11 en forestilling for hele familien,
nemlig klassikeren Lassie.
Filmen foregår i 1943 i Scotland.
PÅ GENSYN I BIO

Lørdag den 3. november kl.16: Lassie
En nyindspillet klassiker for hele familien.

Generalforsamling i Barrit GIF
Jeg har valgt, at Barrit GIF’s næste generalforsamling i oktober bliver den
sidste med mig som formand. Det er en overvejelse, som jeg har gået med i
lang tid og det har bestemt ikke været nogen nem beslutning.
Men jeg har truffet den ud fra 2 vigtige årsager:
1. Det er ikke optimalt for en klub som Barrit GIF at have en formand, der
ikke bor i byen og dermed ikke har den tætte daglige kontakt med klubben,
men også med byen som helhed.
2. Det er på tide at få nye kræfter ind i bestyrelsen. Jeg har nu været med i
bestyrelsen siden 1993, altså 14 år. Heraf har jeg været formand siden
2001. Derudover har jeg været med i flere udvalg, bl.a. fodbold-,
volleyball-, Barrit Open Air og Barrit Byfest udvalg.
Så går du rundt med en formand i maven og bare venter på en chance for at
realisere den drøm eller kender du en, som bare er skabt til at være formand, så
mød op til vores næste generalforsamling.
Selv om jeg nu trækker mig som formand er det ikke ensbetydende med, at jeg
ikke kommer i klubben i fremtiden. Jeg vil stadig være aktiv udøvende i både
fodbold og volleyball, og så må vi jo se, hvad fremtiden i øvrigt bringer af
andre spændende muligheder.
Barrit GIF afholder ordinær generalforsamling
torsdag d. 25. oktober kl. 19.30 i BKI
Dagsorden er iflg. vedtægterne. Forsalg der ønskes behandlet skal fremsendes
skriftligt til formanden senest 7 dage før.
Jeg håber, at se rigtig mange fremmødte den dag.
Med sportslig hilsen
Torben H. Hansen
Formand for Barrit GIF

Blomsterbinding – Barrit Skole
Søndag den 11. november 2007, kl. 9.30 – 16.00
Tema : Advent og jul
Instruktør : Inge Birklund
Trænger du til nye ideer, så har du muligheden her. Materialeliste fremsendes.
Pris for deltagelse : 216,- kr.
Tilmelding senest den 20.10.07 - Til LOF/Ingrid Pedersen på
75 691096 el. 75 692523

**************************************

Badminton
Vi har ledige baner – har du lyst til at spille, så kontakt
Voksen: Ingrid Pedersen på tlf. 75 691096 eller BKI.
Børn:

Badmintonudvalget/Ingrid

Lene Pedersen på tlf. 23469671 eller mød op i
hallen onsdag kl. 16.30.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Forældreforeningen i Barrit.
Generalforsamlingen finder sted mandag d. 5. november kl. 19.00 på Barrit
skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor og dennes suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Eventuelle forslag fremsendes til undertegnede skriftligt eller via mail senest d.
29/10.
Bestyrelsen har indtil videre 1 forslag:
At forældreforeningens virke følger skoleåret således at generalforsamlingen
afholdes 1 x årligt inden udgangen af maj måned første gang i maj 2009. Den
nye bestyrelse tiltræder 1. Juni.
For de som absolut ikke kan afse tid til at deltage i generalforsamlingen følger
her formandens beretning:
Forældreforeningen i Barrit blev stiftet d. 21. november 2006. Baggrunden for
foreningens tilblivelse var et ønske om at skabe større fællesskab i
lokalsamfundet omkring Barrit skole. Det var endvidere et ønske at en forening
ville kunne skaffe midler til arrangementer og nyanskaffelser, som kunne
berige børnenes skolegang, give oplevelser som understøtter det der foregår i

skolen men ikke ellers er muligt indenfor rammerne af skolens budget. Alt i alt
skulle Barrit skole fortsat være en god og attraktiv skole.
Det første år er gået med at gøre sig synlig og hverve medlemmer i erkendelse
af at en forening med 7 medlemmer har uendelig svært ved at få del i
fondsmidler.
Vi har således ”reklameret” for foreningen ved BGIF’s gymnastikopvisning i
foråret, til skolens sommerfest og byfesten i august.
Foreningen havde ingen midler til at starte med og derfor ingen penge til
girokort. Det har vi nu! Og de bliver pt. uddelt i samtlige klasser. Vi håber at
alle de forældre som støtter den bagvedliggende ide vil melde sig ind ellers
giver det ingen mening at have en forældreforening. Også borgere som ønsker
at støtte det gode formål men ikke har børn på skolen kan blive medlemmer.
Det første projekt vi søger penge til er ”Gymnastikkaravanen”.
Gymnastikkaravanen afholdes af DGI som rejser rundt med en bus fuld af
remedier til at arrangere en anderledes dag med leg, bevægelse og motion for
alle skolens børn. Der er mange gode grunde til at få besøg af
gymnastikkaravanen: den sundhedsmæssige del hvor børnene på en sjov måde
motiveres til bevægelse og måske får lyst til at dyrke idræt i fritiden også. Den
sociale del, hvor børnene er sammen på en anderledes måde end i
klasseværelset og måske får øje på sider hos hinanden de ellers ikke kendte til
og hvor fælles oplevelser kan bruges i leg og samvær efterfølgende.
Vi håber meget at det lykkes at få midler hjem til at kunne afholde
gymnastikkaravanen i indeværende skoleår.
Mange andre ideer er også i spil men ikke konkretiseret endnu.
Med venlig hilsen
Renata Carlsen
Sigurd Stenhøj Vej 1
7150 Barrit

E-mail: kongshoj@mail.dk

Volleyball i Barrit GIF
Så er volleyball træning igen starter i Barrit GIF. Vi træner hver tirsdag fra kl.
20.00 til kl. 22.00. Ansvarlig er Torben H. Hansen
I Barrit GIF spiller vi volleyball på motionsplan. Det vil sige, at vi har plads til
dig, der gerne vil spille volleyball, uanset om du kender spillet i forvejen eller
gerne vil lære det.
Vi lægger vægt på, at vi skal have det sjovt, når vi træner og spiller. Det
betyder bl.a. at vi har en fri omgangstone, hvor humøret har den største plads.

Som du kan se på billedet, så har vi plads til flere spillere på banen. Så hvis du
er interesseret, så mød op og få en prøvetime eller to…
Hvis du vil vide mere om volleyball så kan du kontakte undertegnede.

Med sportslig hilsen
Torben H. Hansen – mobil 40 40 08 80 eller mail haarby@stofanet.dk
Volleyball udvalget

Julemarked
Så er det ved at være tid til at melde sig til julemarked i Barrit.
Det er lørdag d. 10. november 2007, fra kl. 10.00 – 16.00
Der er stadig ledige stande. Kom og sælg nogle at jeres hjemmelavede
ting, smykker, tøj, alt hvad I kan komme på.
Der er åben for opstilling fra kl. 8.00 hvor der vil være kaffe og
rundstykker
Henvendelse til Gitte Dahl Iversen
Mail: dittemor@worldonline.dk
Eller på telefon 75 69 18 85
(bedst efter kl. 17.00)
********************************

Tennisafdelingen vil gerne sige en stor tak til Stenhøj A/S for de 2
læsejl vi har fået.

De gjorde det igen – bare endnu bedre.
I år blev jeg af byfestudvalget spurgt, om jeg ville stå for salget fra det lille telt
både fredag og lørdag. Naturligvis svarede jeg ja uden den mindste
betænkelighed, så efter endt arbejdsdag og en hurtig smut til Horsens, hastede
jeg til byfestpladsen.
Fra det lille telt solgte vi pølser, brød, soda- og saftevand, slik, popcorn, softice
og candyfloss. Der var gang i butikken, og især fredag havde vi travlt.
Heldigvis havde jeg hele tiden indtil flere hænder til hjælp. Der var både dem,
der havde været der før, og derfor vidste, hvordan de forskellige maskiner
virkede, og dem, der ligesom mig, skulle finde ud af det hele fra bunden. Når
der var problemer med maskinerne eller manglende varer, sprang én fra
byfestudvalget straks af sted og løste det. Det var både sjovt og hyggeligt. Man
får hilst på og snakket med mange både børn og voksne, når der langes
lækkerier over disken.
Igen i år var der masser af aktiviteter for alle. Især det at få lov til at skyde en
anden i bassinet vakte jubel både blandt børn og voksne. Lørdag ankom
brandvæsenet med en vogn fuld af skum. Snart var de fleste unger smurt ind til
uigenkendelighed.
Jeg må indrømme, at jeg var lidt mør, da jeg tog hjem lørdag kl. 17.30 for at
snuppe et hurtigt bad og skifte tøj, så jeg kunne være klar til festen om aftenen.
I forvejen var jeg lidt skeptisk, da jeg ikke syntes, sidste års fest levede helt op
til premieren året forinden. Musikken havde været for høj, så vi kunne ikke
snakke sammen ved bordene, efter bandet begyndte at spille, og da børnene var
placeret ved de voksnes borde, blev der hurtigt mange huller, efterhånden som
ungerne forsvandt.
I år blev der dog vendt op og ned på det hele igen.
Børnene, som var kommet med, blev placeret ved eget bord, så der ikke senere
blev brudte rækker af voksne.
Som tidligere var det Henrik og Henning, der stod for det gastronomiske. Vi
var ved vores bord enige om, at drengene havde overgået sig selv. Maden var
det bedste, vi havde fået ved byfesten endnu, så de fleste var ude at få fyldt op
på tallerkenen både 2 og 3 gange.
Efter spisningen gik BAS på scenen. Her blev der budt på en sjov vifte af
indslag til lattermusklen.
Igen i år var det Scania-Vabis, der spillede op. Byfestudvalget havde taget
kritikken fra sidste år til sig. Lydniveauet var lige tilpas, så der kunne fint
snakkes ved bordene mellem dansene. Bandet spillede suverænt dansemusik,

og dansegulvet var hele aftenen fyldt godt op. Der var kun korte pauser i
musikken, og vi fik sågar et ekstra sæt.
Da vi gik hjem, var vi enige om, at det havde været en helt igennem god fest.
Men byfesten opstår jo ikke af sig selv.
Byfestudvalget laver et kæmpe stykke arbejde omkring hele arrangementet.
Forud for selve weekenden er der mange aftener med planlægning og
koordinering. Der skal arrangeres aktiviteter, hvor udvalget alle år er kommet
med nye, sjove aktiviteter for børn såvel som voksne. Der skal laves PR i form
af ophængning af skilte samt tages kontakt til blade og aviser. Varer skal
bestilles og hentes. Fredag tages der fri fra arbejde for at stille telte og
aktiviteter op, så alt er klart, når byfesten skydes i gang. Under hele byfesten er
udvalget tilstede, så de har hånd i hanke med, at alt klapper. Søndag, når vi
andre kan sove længe og nyde formiddagskaffen og avisen, er folkene bag
byfesten i gang med at rydde det hele op igen. Det er først sidst på
eftermiddagen, de kan gå hjem og hvile, så de er klar til arbejdet mandag
morgen.
Jeg takker byfestudvalget for jeres store indsats og et par dejlige dage, og jeg
glæder mig til næste år, hvor jeg selvfølgelig allerede har meldt mig til at give
en hånd igen. Og lad os så håbe, at vejrguderne er med os til den tid, så endnu
flere får lyst til at være med til et par dejlige dage.
Tina Kammer.

Aktivitetskalender
10.
25.
25.
25.
26.

2.
3.
5.
8.
9.
10.
10.
10.
11.
22.
29.
7.
15.

Oktober
Filmaften i Sognegården kl. 19 Barrit Biografforening
Lokalarkivet åbent
Lokalarkivet
10 års jubilæum
Vrigsted Efterskole
Generalforsamling, BKI
Barrit GIF
Tilberedning af fisk
Bjerre Herreds
Amatørfiskeforening
November
Fredagsklubben
Fredagsklubben
Filmaften i Sognegården kl. 16 Barrit Biografforening
Generalforsamling
Forældreforeningen
Vildtspil i Sognegården
Barrit Jagtforening
Åben Garage
Vin Med Smag
Arkivernes dag
Lokalarkivet
Julemarked
Gitte Dahl Iversen
Gravjagt
Barrit Jagtforening
Blomsterbinding
LOF
Generalforsamling, BKI
Barrit Jagtforening
Lokalarkivet åbent
Lokalarkivet
December
Åben Garage
Vin med smag
Gravjagt
Barrit Jagtforening

