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***************************************************************
Sæsonprogram for Cykelklubben
***************************************************************
Nyt fra Borgerforeningen
***************************************************************
Opstart på Tennissæsonen
***************************************************************
Betragtninger efter 4 år med Barrit Spejderne
***************************************************************
Barrit Byfest
***************************************************************
Indlæg modtages på diskette, runesten, på papirlapper eller hvad du har for
hånden. Sender du en fil, vil vi gerne have opsætningen således: A4 Top - 1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. Skrift:
Times new roman – str 16. Du kan sende filen med mail til bvnyt@bvnyt.dk
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 19. MAJ 2008
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1
(kontakt til annoncører)
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100

tlf. 20 25 95 66
tlf. 75 69 16 61
tlf. 75 69 15 07
tlf. 75 69 14 18
tlf. 75 69 17 00

***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 8 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, december, 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:
19.05.2008
04-05.06.2008
11.08.2008
27-28.08.2008
22.09.2008
08-09.10.2008
********************************************************
Har du lyst til at støtte bladet, så giv et frivilligt bidrag.
Kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110
Side 2

Side 3…………………………………….ved Mikael Jacobsen
Repræsentantskabsmøde i BV-NYT…
Tirsdag den 29. april kl. 19.30 på Barrit Skole afholdes repræsentantskabsmøde
for det blad du sidder med i hænderne.
Det er vigtigt for bestyrelsen at så mange som muligt møder op. Ikke kun fra
repræsentantskabet (det er de foreninger og institutioner der har ”andele” i
bladet) – men også bladets læsere, som kan bidrage med ris, ros eller gode
ideer.
BV- NYT og økonomi…
Bladet lever først og fremmest af vores trofaste annoncører, - dernæst af de
mange frivillige indbetalinger fra vores læsere samt af de foreninger og
institutioner som vælger at støtte os.
Her skal der først lyde en stor tak til Vrigsted og Barrit Menighedsråd som er
de store bidragydere. Vi har i skrivende stund netop sendt ud til egnens øvrige
foreninger og institutioner fordi bidragene fra denne kant i det forløbne år har
været særdeles sparsomme. Så vi venter nu spændt på at bidragene fosser ind…
Ansøgning til Barrit Gadelysforening…
Som det er de fleste bekendt, råder Gadelysforeningen over visse midler efter
kommunens overtagelse af gadelamperne.
Bladet har søgt om 15.000 kr. til indkøb af 2 stk. bærbare computere, software
og en printer. Vi håber selvfølgelig at der ses velvilligt på ansøgningen, fordi
det vil kunne fremtidssikre bladet. Meningen er at udstyret skal følge den til
hver tid siddende redaktion – og at vi på den måde kan lave blad – helt
uafhængige af at skulle mødes på Barrit Skole. Det vil også gøre det langt
nemmere at kunne ”finpudse” både tekst og billeder, - samt at opdatere vores
hjemmeside.
Teglværkspladsen og badebro…
Forsidebilledet viser skrænten ved Teglværkspladsen. Efter vinterens storme er
selve Teglværkspladsen blevet meget minimeret. Havet har ”ædt” adskillige
meter, så det bliver nødvendigt at rykke tættere sammen til Sct.Hans. Det kan
også sagtens lade sig gøre.
Men hvis Borgerforeningen vælger IKKE at sætte badebro op igen, mister
stedet endnu mere.
Jeg ved ikke hvor mange der bader fra broen, - men vi er mange der benytter
den til så meget andet: til en kold øl en sommeraften, til krabbefangst med
ungerne, når der skal spejdes efter marsvin eller når kystlinjen skal betragtes.
Så jeg håber inderligt at den mangeårige tradition med bro ikke sløjfes.
Vent da så i det mindste til den STORE bro kommer…

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:
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 april, maj og juni
Søndag den 13. april
3. søndag efter påske
Vrigsted kl.09.00
Barrit kl.10.30

Fredag den 18. april
Store Bededag
Fælles gudstjeneste i Vrigsted
kl. 10.30 – varme hveder

Søndag den 20. april
4. søndag efter påske
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 09.00

Søndag den 27. april
5. søndag efter påske
Vrigsted kl. 09.00
Barrit kl. 10.30

Torsdag den 1. maj
Kristi himmelfarts dag
Vrigsted kl. 10.30 - konfirmation
Barrit: ingen

Søndag den 4. maj
6. søndag efter påske
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – konfirmation

Søndag den 11. maj
Pinsedag
Vrigsted kl. 09.00
Barrit kl. 10.30

Mandag den 12. maj
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste på
Teglværkspladsen

Søndag den 18. maj
Trinitatissøndag
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 09.00

Søndag den 25. maj
1. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 09.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 1. juni
2. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 – kirkekaffe
Barrit kl. 09.00

Søndag den 8. juni
3. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 09.00
Barrit kl. 10.30

Store Bededag
Når foråret viser sig fra sin smukkeste side, er det tid til at fejre Store Bededag.
Oprindeligt var der 3 bededag, som var blevet indført af biskop Bagger, der var
biskop i Roskilde fra 1675 til 1693. Bededagen skulle være bodsdage, hvor
man fastede og hvor bøn og omvendelse stod i centrum. Den ene af disse
bededage blev lovfæstet som Store Bededag 4. fredag efter påske, og det er den
dag, vi stadig fejrer.
Skikken med at spise varme hveder store bededagsaften går langt tilbage. Da
bagerne ikke måtte arbejde på store bededag, bagte de dagen i forvejen
hvedetvebakker, som kunne gemmes til næste dag, hvor man eventuelt kunne
varme dem. I dag holder bagerne ikke fri, men skikken med hvederne er
bevaret og er med til at markere dagen.
Efter den fælles gudstjeneste i Vrigsted fredag den 18. april klokken 10.30
spiser vi varme hveder sammen.

Konfirmation i Barrit og Vrigsted Kirker 2008
Vrigsted torsdag den 1. maj klokken 10.30
Anders Bang Pedersen, Stevnsvej 4, Vrigsted
Rikke Troelsen, Overvej 1, Vrigsted
Barrit søndag den 4. maj klokken 10.30
Anna Elisabeth Lysgaard Andersen, Bakkesvinget 10, Barrit
Anne Cecilie Degn Hansen, Blæsbjergvej 12, Barrit
Anne Sofie Rosenberg Poulsen, Brethvej 4, Barrit
Benedicte Ørnsholt Jensen, Staksrodevej 9, Staksrode
Dennis Fæster Sørensen, Søndergade 22, Hornsyld
Henrik Frausing Jensen, Serupsvej 16, Breth
Jeppe Lindstrøm, Barrit Langgade 20, Barrit
Kasper Kærgaard Pedersen, Kirkebro 1, Barrit
Kristoffer Dahl Dejgaard, Høkervænget 4, Barrit
Nicolai Arndt Pedersen, Kejsdalen 127, Klakring
Nikolaj Glassau Løhde Jensen, Lykkevej 6, Barrit
Sarah Andrea Birkegaard Nielsen, Staksrodevej 17, Staksrode
Sophie Kjeldbjerg Mathiasen, Barrit Langgade 114A, Barrit
Susan Langfeldt Jensen, Serupsvej 16, Breth

Konfirmationer de kommende to år

2009:
2010:

Barrit

Vrigsted

søn. den 3. maj kl. 10.30
søn. den 2. maj kl. 10.30

søn. den 26. april kl. 10.30
fre. den 30. april kl. 10.30

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Kom og vær med til

Friluftsgudstjeneste på Teglværkspladsen
2. pinsedag
Mandag den 12. maj klokken 10.30
Medbring selv drikkevarer – menighedsrådene byder på rundstykker.
Rask Mølle Blæserne, bl.a. med Gunni Pedersen, vil stå for musikken.

Barritspejderne – lidt betragtninger efter 4 år
Barritspejderne har lige haft deres årlige generalforsamling. Foreningen har nu
– siden den blev genoprettet - eksisteret i 4 år, og i den forbindelse fik jeg lyst
til at komme med et indlæg om, hvordan vi har oplevet disse første år.
Da foreningen blev startet op igen, havde mange nok deres spekulationer om,
hvorvidt det i det hele taget kunne lade sig gøre at etablere en spejderforening i
vore dage, hvor børnene har så mange andre fritidstilbud at vælge mellem, og
hvor mange ret beset nok vil mene, at spejderånden er lidt på retur.
Vi hørte også udmeldinger om, at en spejderforening i Barrit var dømt til fiasko
– ”for den vil aldrig blive som i gamle dage, hvor der var over 100 medlemmer
her i byen”.
Jeg er enig i, at vi nok aldrig kommer op på et så overvældende antal
medlemmer, men vi betragter os alligevel som lidt af en succes-historie. Måske
i den beskedne stil – men alligevel!!
Vi ligger stabilt på lidt over 20 børn, og mange af dem har faktisk været med i
både 3 og 4 år. Det er lidt sjovt, når man ser på billederne fra starten. De små
størrelser fra dengang er ved at udvikle sig til nogle velvoksne (og lidt
ranglede) unge mennesker. Senest er der begyndt at komme en del yngre
søskende til flokken, og det er rart at se.
Når man hører andre
spejderforeninger
klage
over problemer med at
skaffe ledere, har vi været
heldige. Vi har en gruppe
på 5 ledere, som alle
brænder for det, de laver,
og som er dygtige til at
finde på forskellige temaer
til såvel patruljeaftener som
lejrture. Det at være spejderleder er jo ikke bare at stille op halvanden time om
ugen. Der bliver brugt mange timer på forberedelser, planlægning, møder,
kurser og andet som sikrer, at børnene får nogle gode og spændende oplevelser.
Der er et fint samarbejde mellem bestyrelsen og ledergruppen. Bestyrelsen for
Barritspejderne ser det som deres primære funktion at skaffe penge til de
forskellige spejderarrangementer og det udstyr, spejderne skal bruge.
Beslutningerne om selve spejderarbejdet træffes af lederne.

Jeg har selv haft chancen for at følge spejderne mere eller mindre fra
sidelinien. Det er en fornøjelse at få lov til at være med til mange af de
arrangementer, der har været for børnene, og jeg har gennem tiden fået mange
glade minder og gode grin med hjem.
Overalt hvor vi kommer frem, bliver vi mødt med positivitet og velvilje, og det
giver en rar fornemmelse.
En af styrkerne ved spejderne er nok, at
børnene her får lov at prøve kræfter med
mange ting, som er praktisk betonede, og
hvor de får bevist, at de kan mere, end de
selv tror.
Jeg oplever, at de er mest begejstrede, når
de selv rejser teltene, bygger spisebordet af
rafter, og graver deres egen bålplads. De er
pavestolte, når de selv har bygget et bål,
der tænder i første forsøg, og maden
smager nu bedst, når de selv har været med til at lave den (det gælder dog ikke
brændenældesuppe).
Her i vinter har vores juniorspejdere selv lavet knive, og de er gået til sagen
med stor iver. Når denne artikel kommer i bladet, har de lige tilbragt et par
patruljeaftener med at bygge sæbekasse-biler oppe ved bålhytten i skolen.
En anden god ting er, at det falder børnene helt naturligt at hjælpe hinanden. I
en tid, hvor der bliver sat meget focus på den forkælede generation af børn, er
det en fornøjelse at opleve, at alle hjælper hinanden på tværs af alder, køn og
forudgående venskaber.
Og så er der jo lige lejrturene. Takket være indtægterne fra avisindsamlinger
m.v. har man været i stand til at lave nogle arrangementer for børnene, som
ligger lidt ud over det sædvanlige.
Forrige år var de en week-end i
Løveparken i Givskud, hvor overnatningen
foregik lige ved siden af ulvene. Sidste år
gik turen til København, hvor ungerne
havde en dejlig week-end med bl.a.
havnerundfart, besøg på Voksmuseet og
en Tivoli-tur.
I sommerferien var en stor flok af
spejderne på sommerlejr ved Turøbund
Spejdercenter, hvor alle børnene –
afhængigt af alder og kunnen – fik lært at sejle forskellige både.

I år skal de største af spejderne på Kanotur til Sverige. Det bliver også i
sommerferien.
De yngre skal – i hvert fald i fantasien – endnu længere væk. De skal nemlig en
tur til Hogwards, skolen, hvor Harry Potter lærer om magi. Der er afgang fra
Perron 9 ¾ d. 1. maj, hvorefter børnene kommer til at tilbringe hele 4 dage i
magiens og eventyrets verden. Det bliver spændende at høre mere om, når de
kommer hjem.
Afslutningsvist vil jeg sige: spejderånden er ikke på retur, og når man får
muligheden for at begejstres over de glade unger, så er det en succes.
Lisbeth Revsbech Pedersen.
NB! Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.barritspejderne.dk, og se
billederne fra vores ture og arrangementer – det bliver man i godt humør af!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling i Borgerforeningen
for Barrit og omegn
Onsdag den 9. april kl. 19.30 i Sognegården
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg til bestyrelse
Evt.

Repræsentantskabsmøde i Barrit/Vrigsted Nyt
den 29. april, kl. 19.30 på Barrit Skole.
Alle er velkomme, dog har kun medlemmer af repræsentantskabet stemmeret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

TENNIS 2008

Velkommen til en ny tennissæson.

Vi har et godt tennisanlæg, bestående af: 2 baner, slåmur, tennishus som
ligger inden for hegnet med banerne.
Tennisbanerne forventes klar til brug lørdag den 3. maj

TENNISUDVALGET:
Christian Schrøder
tlf. 23382609
Bagervænget 10, Barrit
Hanne Dyrmose tlf. 75691270
Barrit Langgade133
John Rasmussen tlf. 75691830
Bagervænget 14, Barrit

Reservation.
Du kan reservere bane fra lørdag den, 3. maj 2008 kl. 10.00. Der trækkes lod
om hvem der må reservere først. Derefter åbner vi banerne for spil.
HUSK KETSCHEREN.

Reserveringsregler:
Der tildeles/findes IKKE faste spilletider. Spillerne med gule brikker kan
reservere timer alle ugens dage efter nedenstående regler. Spillere med grøn
brik må kun reservere mandag til fredag indtil kl. 17.00 samt lørdag og søndag
1. Den udleverede nummerbrik er personlig (fås ved tilmelding eller
hænger i kassen på åbningsdagen).
2. For at reservere en bane skal der ophænges mindst 2 nummerbrikker
for hver time.
3. Kun efter endt spilletid kan en ny tid reserveres, dog max. 1 uge frem
minus en time.
4. BEMÆRK venligst at tavlen er inddelt i 2 uger en for lige ugenumre
og en for ulige ugenumre.
5. HUSK at flytte din brik efter endt spilletid, idet alle brikker der ikke
er flyttet søndag aften, flyttes til depot.
6. Såfremt begge spillere ikke er mødtsenest 5 min. Efter spilletidens
begyndelse, har de mistet retten til banen. Denne kan da benyttes af
alle andre medlemmer.
7. Er banen ledig, må men spille resten af timen uden at reservere.
8. Hvis 4 spillere anvender 2 sammenhængende timer, kan udvalget
bestemme, at der spilles i tidsrummet kl. 17.00-19.00 og 19.00-21.00,
for at give plads til flere spillere.
9. Tennisudvalget kan til enhver tid reservere banerne til træning,
turneringskampe, vedligeholdelse o. l., ved hjælp af de røde brikker.
10.Overtrædelse af ovennævnte reglement samt overtrædelse af ordens
reglementet for banerne – ophængt på døren til banerne, samt i
tennishuset, kan medføre eksklusion af klubben.
DAGLIG BANEVEDLIGEHOLDELSE / VANDING AF BANERNE
Se opslag i tennishuset

KONTINGENTSATSER 2008
Familiekontingent

1050 kr.

Voksne
Unge 16-18 år
Børn u. 16 år

525 kr.
325 kr.
225 kr.

(dette omfatter forældre + alle
hjemmeboende børn u. 18 år)

BETALIGSFRIST FOR KONTINGENT ER DEN 1. MAJ 2008
Nøgler:
Nøgle til banerne udleveres af udvalget mod et depositum på 25 kr.
HUSK: Nøglen afleveres ved ophør af medlemskab.
Husk altid at låse hvis du er den sidste til at forlade banerne.

Turnering:
Vi kan i år, som tidligere år, tilbyde deltagelse i DGI’s turnering. Hvis man
ønsker dette , skal man give tilsagn om dette ved tilmeldingen. Der vil også
være mulighed for at deltage i nogle træffestævner, som bliver lavet i
samarbejde med de øvrige tennisklubber i kommunen.
Se aktivitetskalender.

Instruktion:
Hvis der ønskes instruktion skal dette meddeles ved tilmeldingen. Det gælder
både børn og voksne. Vi har mulighed for at kunne benytte instruktører fra
DGI-Horsensegnen.
Der skal være min. 8 deltagere for at instruktionen gennemføres.

Aktivitetskalender – tennis 2008
Tirsdag, 15. april 19.00 Tilmelding sæson 2008 i BKI
Lørdag, 26. april 09.00 Baneklargøring – kom og hjælp
Lørdag, 3. maj 10.00 Baneåbning/sæsonstart

DER KAN I LØBET AF SÆSONEN KOMME FLERE AKTIVITETS
TILBUD – DE VIL BLIVE ANNONCERET PÅ TAVLEN ELLER I
KASSEN I TENNISHUSET.

HUSK TILMELDING
TIRSDAG, 15 april - 19.00 – 20.30 i BKI
Baneklargøring:
Mød op og hjælp til Lørdag, 26. April kl. 9.00

•

BYFEST
Igen i år er det den sidste weekend i august. I år udvider vi med aktiviteter
torsdag, så datoerne bliver

28. – 29. – 30. August 2008
Vi har ændret navnet. Fordi vi gerne vil understrege, at festen ikke kun er for
Barrit by, men for hele området. Derfor det nye navn Barrit & Omegns Byfest.
Vi er i fuld gang med alle de praktiske gøremål i samarbejde med Barrit
Borgerforening. Nogle aktiviteter er allerede faldet på plads, andre arbejder vi
stadigvæk med.
Det er sikkert at musikken bliver leveret at det lokale band The BACON’s.
Vi har gang i mange spændende aktiviteter, bl.a. lokal revy, banko spil.
Reserver allerede nu weekenden i din kalender. Husk, når du deltager, støtter
du Barrit GIF’s aktiviteter .
I næste nummer af Barrit Vrigsted Nyt kan du læse meget mere om, hvad der
kommer til at ske.
Har du forslag eller gode ideer, så kontakt Polle på tlf. 75 69 17 83.

En effektiv forårs - vitaminkur!
v. Barrit Rytmiske Kor

Den 28. April Kl. 19.30, når foråret rigtigt er over os, har Borgerforeningen et
helt specielt tilbud til dig og hele din familie samt alle dine venner og bekendte
fra nær og fjern: Forårskoncert med Barrit Koret
Barrit Kort er et rytmisk kor, der under kyndig og munter ledelse af Kristian
Enevoldsen, synger et bredt repertoire af kendte og mindre kendte sange i
flerstemmige arrangementer.
Mange vil sikkert huske korets julekoncert i Barrit Kirke den 17. december,
hvor de mange begejstrede bifald fra et endda meget tilfreds publikum fortalte,
at det kor slet ikke er så helt ringe.
Forårskoncerten vil helt sikkert blive en rigtig god musikalsk
oplevelse! Det er optimistiske og forårsglade sange,
publikum får at høre. Imellem sangene vil Kristian
Enevoldsen fortælle om indhold og musik, så tilhørerne får
de allerbedste betingelser for dels at blive klogere, men
også for at komme i den helt rigtige stemning.

Borgerforeningens bestyrelse tror meget på, at denne koncert vil bringe foråret
helt frem til Barrit, og vi tror på, at rigtig mange vil benytte sig af denne
lejlighed til at få en effektiv musikalsk vitaminkur, der gør godt både i krop og
sjæl!
Effektive vitaminkure koster normalt mange penge, Men denne er ganske
GRATIS!
Det eneste, man skal betale for kuren, er den smule energi, det kræver at møde
op på Barrit Sognegård den 28. april, kl. 19.30 - så man er klar på stolene.
Det må da siges at være en ringe indsats for at få så god en oplevelse - og
samtidig være med til, at der sker noget i Barrit.
Så rigtig velkommen til Forårskoncert med Barrit Koret.
Venlig hilsen
Din Borgerforening

Gymnastikopvisning i hallen søndag den 9. marts
Søndag den 9. marts havde ledere og gymnaster inviteret alle interesserede til
gymnastikopvisning i BKI. Der var mange interesserede – og det var ikke uden
grund: 10 hold, hvor af de 7 var foreningens egne, med masser af børn og
voksne lavede en superflot opvisning og gav alle tilskuere en uforglemmelig
eftermiddag.
Efter en flot indmarch lavede
DGI’s juniorhold opvisning med
spring og gymnastik. Karen Krebs
fra Barrit var med til at lave denne
flotte opvisning. Efterfølgende
overtog det lokale ”Spring I”
banen. De kom på banen på
rulleskøjter og cykler og lavede
mange flotte spring.
Til lyden af Kaj og Andrea gik ”forældre og børn” på banen og børnene nød at
folde sig ud. Efter en hård opvisning var det dejligt at blive trukket rundt på et
tæppe af sin mor til stille musik.
”Minimoyserne” kom flotte på banen i deres blå dragter og slog kolbøtter,
rullede på måtterne og lavede gymnastik til Kaj og Andreas ”Bom-TjikkeBom”.
”Turbo I” startede deres opvisning til lyden af en junglesang og blev senere til
små hunde fra Ribe der røg pibe. De sluttede med at synge deres haj-sang og
bukke for publikum.
Med ”Rope-skipping” som er et nyt tiltag i foreningen, fik man som publikum
også næsten sved på panden. I takt til hurtigt musik blev der hoppet både i
sjippetov og lang-reb kombineret på mange forskellige måder.
Da ”Spring II” kom på banen var der højt tempo og spring og der blev lavet
flotte pyramider, der fik os på publikumsrækkerne til at holde vejret.
”Turbo II” lagde ud med at lave en flot serie og viste efterfølgende hvordan de
havde arbejdet med balance, små spring, kolbøtter ved forskellige ”stationer” i
hallen.
”Klakring Junior Piger” kom på banen som de rene ”James-Bond-piger” med
pistoler og lavede flere forskellige serier med flot og yndefuld gymnastik.

”Daugård Voksenspring” lavede en flot spring-opvisning. Jeg kan huske at
holdet sidste år hed ”Daugård Herrespring”, men måske har en enkelt kvinde
fået dem til at ændre navn. Linda Overgaard fra Barrit var nemlig med.
Og da Årets Lederpris skulle uddeles var Linda Overgaard igen på banen.
Hun blev kåret til årets leder pga. af sit fantastiske engagement og store indsats
i gymnastikforeningen. Den indsats tror jeg der er mange der er glade for. Til
lykke til Linda.
En hal fyldt med glade gymnaster, imponerede og stolte forældre, dygtige og
indlevende instruktører og ledere og et stort og engageret publikum – det kan
næsten ikke give andet end en fantastisk eftermiddag. Og det gjorde det. Tak til
alle der gør det muligt at have en så god gymnastikforening med så mange
forskellige tilbud og tak for en flot opvisning.
Rikke Mai

RHS stævne søndag d.02.03.08 i Rårup hallen.
Micro drengene nåede 2.pladsen i A-finalen.
Træner Per Christensen
Fra venstre : Anton Paaske, Simon Elkrog, Mads Andersen, Nicolai Abrahamsen og Magnus Paaske

Cykelklubben
Så er det igen tid til at får cyklen gjort køreklar til at indtage omegnens
småveje. Mandag d. 5 maj starter nemlig cykelklubbens nye sæson.
Vi mødes hver mandag kl. 19.00 ved Sognegården. Vi cykler dagen rute og
undervejs nyder vi vores medbragte forfriskning. Alle, også børn, kan være
med og det er ganske gratis.
Der er i år indlagt to bilture. Før sommerferiepausen, den traditionelle til
Bindeballestien og umiddelbart efter sommerferien til Nørrestrand ved
Horsens.
Vi håber rigtig mange møder op, nye som ”gamle” deltagere, når vi starter op
mandag d. 5 maj. Vel mødt.
Cykeludvalget
Gudrun, Knud, Annelise og Kate
05.05:
12.05:
19.05:
26.05:
02.06:
09.06:
16.06:
22.06:
23.06:
30.06:
07.07:

Høkervej - Rand – Teglværkspladsen
Pinse (ingen tur)
Rand – Løgballe – Vrigsted Gadekær
Barritlanggade – Kokborg – Grønbjerggård
Lhombrevej – Haubjerg – Nebsager – Engparken – Hornsyldvej
Ferdinandsvej – Nedrevej – Bellevej – Rhodenvej – Røde Lade Sanatorievej – Stouby.
Kokborg – Grønbjerggård – Juelsminde Havn
Biltur – Bindeballestien - Afgang Barrithus kl. 10.00
Sct. Hans (ingen tur)
Skulsballevej – Nedrevej – Bellevej – Vejlevej
Staksrode – Vandmøllevej – Rosenvold

Sommerferie
04.08:
11.08:
18.08:
25.08:

Biltur – Nørrestrand - Afgang Barrithus kl. 18.30 – Parkering
ved Hammersholm
Vesterby – Lottrup – Bugten
Ferdinandsvej – Hornsyld – Brå Mølle – Nebsager
Høkervej – Rand – Stenhøj Strand.

Nyt fra Borgerforeningen
I forrige nummer af Barrit-Vrigsted nyt vedlagde borgerforeningen et girokort
og i sidste nummer kom vi med en opfordring om at støtte borgerforeningen
økonomisk, så vi har mulighed for at gøre et stykke arbejde for byen. Desværre
er det forbavsende få husstande der ønsker at bakke op om borgerforeningens
arbejde. Der skal lyde en stor tak til de 48 husstande inkl. bestyrelsen som har
valgt at støtte borgerforeningen i arbejdet. Men når pengene er talt op, dækker
de stort set kun de administrative poster og faste udgifter der hører til en
forenings arbejde. Dette betyder blandt andet, at de skader som blev påført
badebroen sidste år ikke vil kunne udbedres så badebroen kan være fuldt
funktionsklar i år. Det betyder også, at det bliver begrænset hvad
borgerforeningen kan tilbyde af aktiviteter til gavn for byens borgere.
Desværre er dette ikke et lokal fænomen med manglende interesse for
foreningslivet. Vi har i lokalaviserne set hvordan andre borgerforeninger i
andre byer er i samme situation men det burde ikke ske i en by som Barrit. Her
burde nærvær og gensidig interesse for hinanden være udslagsgivende.
Dette håber jeg også det er, ellers er Barrit blot et sted hvor jeg bor men ikke
lever, og det ville være en trist udvikling.
Tanken er skræmmende, at vi bliver fremmede overfor hinanden og i værste
fald ligeglade med hinanden.
Vi ser at det er svært at finde nye borgere som vil arbejde i foreningslivet og
det er svært tilsvarende at finde penge/donationer. Til byfesten er det
fortrinsvis også lutter ”gamle” ansigter der dukker op hvor det også ville være
rart at se de nye borgere i byen, så vi kan mærke at der sker en udvikling.
Men hvis vi nu alle gav den en skalle, og ikke gemte os i fortravlede hverdage
og lukkede skodder på huset men åbner øjnene og dørene for verden udenfor,
ville Barrit forhåbentlig udvikle sig i en positiv og mere nærværende ånd. Det
er ikke sikkert at det ændrer verden men kan den ændre din, min og vores
dagligdag og føle at Barrit er byen hvor man lever og ikke kun bor, er
investeringen givet godt ud.
Onsdag den 9. april 2008 kl. 19.30 i sognegården er der generalforsamling og
valg til Borgerforeningen. Der er valg til flere poster så hvis du brænder for at
gøre en indsats så mød op på denne dag.
Venlig hilsen.
Kristian Winther Nielsen;
Tlf.: 2242 6210
Mail: winther_nielsen@bank.dk

Kom og bliv helt til grin!
Nu er det snart sommer, og så skal der igen være byfest i Barrit. I august
måned går det løs, og i år skal der for alvor ske noget, der kan ruske op i de
gode borgere fra Barrit og omegn: Der skal laves en teltrevy. En rigtig festlig,
sjov og fræk én af slagsen, der virkelig kan være til morskab og fryd for folket,
når de kendte får verbale tæsk, fordi de altså er så mærkelige og helt til grin,
mens alle vi andre “almindelige” finder ud af, at vi - og ikke mindst vore
naboer - også er lidt “sjove” ind imellem.
Sådan en revy laver altså bare ikke sig selv.
Derfor søges der nu kontakt med sjove, festlige og fornøjelige folk fra Barrit og
omegn- både unge og mindre unge og naturligvis af alle køn, der tør afprøve et
eventuelt talent for at stå på en revyscene. Kan du synge, er det bare dejligt.
Kan du ikke, så kan du måske alligevel, men du ved det bare ikke. Ellers kan
du sikkert noget helt andet, som i lige så høj grad kan bruges ! Det vigtigste er,
at du tør, og at du har et frækt glimt i øjet og ikke er bange for at smide alle
hæmninger væk for at gøre grundigt og kærligt grin med borgermusikken!
Du får en rigtig god løn!
Ganske vist ikke i penge, men i den helt specielle oplevelse, det er at være en
del af et revy team, der har uddeling af kærlige, frække og finurlige verbale
tæsk som speciale.
Som ekstra bonus får du en masse dejlige grin, lov til at sige slemme ting, og
oven i købet garanteres du også sommerfugle i maven og svedige hænder plus
naturligvis en masse skæg og ballade sammen med de andre revytosser, der
også synes, det er sjovt at blive til grin!
Så altså:
Er du ung, mindre ung eller slet ikke ung. Er du af hun - eller hankøn eller
måske slet ikke køn. Synger du som en engel, eller lyder din stemme som en
grovtandet rundsav på sort arbejde påskemorgen så meld dig under revyfanerne
og slå et slag i bolledejen!
Ring til Karl Erik på 75223501
eller send en mail til:
karleriknielsen@mail.dk
Det er helt ligegyldigt, hvilken metode du bruger - bare du gør det!
Mange venlige hilsner fra
Din Borgerforening.

Springtime 2008.
Fredag, den 22. februar 2008 skulle Spring Mix II (under ledelse af Cecilia og
Linda Overgaard samt Runi Davidsen) give deres første gymnastik/springopvisning i Fredericia Idrætscenter.
DGI Sydøstjylland indbød til Springtime 2008 og lagde op til, at det skulle
være ”En aften i forårets tegn med rulleskøjter, farver, komik, sang, dans og
gymnastik”.
Vi var som forældre meget spændte på, hvad holdet havde arbejdet med – og
lært – i vintersæsonen, ligesom vi var spændte på aftenens program, der
omfattede såvel sang og dans som gymnastik og spring. Udøverne var i
aldersgruppen junior og opefter, rytme og spring samt landsdelshold.
Det var et presset program, hvor hvert hold havde ca. 4 minutter på gulvet, men
det forløb efter planen og var en stor oplevelse, både for gymnasterne og
publikum.
Spring Mix II kom ind som det 4. hold og brugte deres indslag på at tage hele
gulvet i brug med en spændende kombination af gymnastik, akrobatik og
spring – og pigernes lysegrønne gymnastikdragter bød foråret velkommen.
Alt i alt en fantastisk stemningsfyldt aften med glade og dygtige gymnaster.
Tak til instruktørerne for året 2007/08.
Dorthe Andersen

Målaktievindere 2007
1. Præmie på 3000 kr. er vundet af Dagli Brugsen, Barrit
2. Præmie på 2000 kr. er vundet af Britta Lauersen, Barrit Langgade

Aktivitetskalender
9.
9.
15.
24.
26.
28.
28.
29.
1.
4.
9.
16.
27.
6.
24.
24.

April
Musikskolen koncert i Barrit
Kirke
Generalforsamling
Flugtskydningsbanen åbner
Åben fra kl. 19.00-21.00
Skydebanen i Gludsted
Forårskoncert med Barrits
rytmiske kor
Kom og bliv til grin!
Repræsentantskabsmøde
Maj
Flugtskydning
Tvungen riffelprøve
Fredagsklub
Bukkearrangement
Åben fra kl. 19.00-21.00
Juni
Fredagsklubben
Præmieskydning
Åbent fra kl. 19.00-21.00
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