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*  Forsidebillede: Badehuset ved Gertstrand 
*  Nyt fra Kirkeskoven 
*  Landsbyudvikling i Barrit 
*  Oktoberfest 
*  Koncert i Vrigsted Kirke 
______________________________________________________________ 
 
Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk  
Opsætning: A4  - Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 
cm. Skrift: Times new roman – str 16. – Eller pr. post til et af best. 
medlemmerne. 
 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 27. Okt. 2008 
 
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 75 69 16 09 
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61 
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde tlf. 75 69 14 18 
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100 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: 
27.10.2008 Uge 46 
24.11.2008 
26.01.2009 
23.02.2009 
23.03.2009 
25.05.2009 

Uge 50 
Uge 7 
Uge 11 
Uge 15 
Uge 24 

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

 
Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen     
 
Store højdepunkter…. 
Byfestudvalget havde lagt et stort arbejde i at få stablet en god byfest  på benene. 
Det lykkedes i høj grad.  
Som overskriften indikerer var vi nogle gange højt oppe at flyve. 
Ballonopstigningen var blandt andet en stor oplevelse - men større var faktisk 
glæden over at se så mange mennesker på stadion betragte dette store luftfartøj. 
 
Hårdt arbejde…  
Jeg tror ingen, var i tvivl om at revyholdet der underholdte torsdag og lørdag, havde 
lagt et kæmpe arbejde i Deres optræden. Men jeg tror måske man næste gang skulle 
kigge lidt på forløbet. Forestillingen var måske for lang i et telt en kølig aften?  
 
Mere hårdt arbejde…  
Byfestudvalget arbejdede også meget hårdt. Mange mennesker gør sig ikke nogen 
forestilling om hvor meget arbejde der ligger bag, - hvor meget tid det f.eks. tager 
at stille telt op og pille det ned. Hænge plakater op og pille dem ned igen. Sådan 
kunne jeg blive ved. 
Måske skulle de også kigge på forløbet og arbejdsbetingelserne? Er det rimeligt at 
så få mennesker skal påtage sig så meget? - Kunne man forestille sig at flere kunne 
være med til at trække læsset?     
 
Endnu mere hårdt arbejde…    
Jeanette Kristensen er nu kommet godt i gang med hendes job som den nye 
centerleder i BKI. Efter en kaotisk start med indbrud flere steder - vandskader i 
kælderen og en bryllupsfest med over 500 deltagere der ikke helt overholdt de 
indgåede aftaler - har Jeanette bevaret smilet og et stort gå på mod. Endnu engang, 
må jeg give udtryk for vigtigheden af at alle, - kunder som bestyrelse giver den nye 
centerleder al den støtte, tillid og hjælp til at vi kan beholde hende i mange, mange 
år.  
 
Forhåbentligt ikke så hårdt arbejde…   
Nu er Kirkeskovsprojektet rigtigt kommet i gang. Der er blevet lavet 
arbejdsfordeling så mange kan hjælpe til - men selvfølgelig er der nogen der må 
trække det tungeste læs. Men forhåbentlig vil der blive råbt op hvis der er 
yderligere brug for hjælp.  
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Pilates 

 
Som annonceret i sidste BVNyt, vil gymnastikafdelingen i BGIF erindre om at 
Pilates starter op lige efter efterårsferien. 
 
Mandag den 20-10-2008. Kl 18-19 i hallen            
Instruktør: Lene Sørensen. 
 
 
 
Hvad er nu Pilates?  
 
Pilates er øvelser, der fokuserer på ryg og mavemuskulaturen. Der er fokus på 
stabilitet og styrke, udholdenhed og smidighed af det korset, der er med til at holde 
os oppe. 
Der vil blive trænet meget med mave, lår og baller, men skuldrene vil ikke blive 
glemt. 
Øvelserne er gode for muskelspændinger og er med til at øge kropsbevidstheden. 
For dem, der gerne vil have lidt af liv vidden, er det en god hjælp. 
De fleste øvelser foregår på gulv, siddende eller liggende. 
Det er godt at have en underlag med, som ligger fast. Et stort håndklæde eller tæppe 
vil vi også få brug for. 
Ellers er det bare behageligt træningstøj. Gå på mod og godt humør. 
 
Vel Mødt. 
 
Vi erindrer også om opstart på fredagsholdet, som starter den 3-10-08 kl 9.30 også 
i hallen med Dora Damgaard og Ketty Bräuner som instruktører. 
Vel mødt også der. 
 
Skulle du fortryde, at du ikke mødte op, da sæsonen startede på de øvrige hold, så 
er det stadig muligt at være med på alle børne- og voksen hold.  
 
Gymnastikudvalget. 
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Jeg vil gerne her give en stor stor tak for opmærksomheden ved min reception  
d. 19. sept. 2008 
Det var så overvældende med så mange gæster og så mange flotte blomster og  
gaver. 
Jeg havde en rigtig god dag - og er rørt over den store støtte og interesse  
som Barritborgerne har vist mig, - ENDNU ENGANG MANGE TAK. 
 
Med venlig hilsen 
Jeannette Kristiansen 
Centerleder f. Barrit Kultur & Idrætscenter 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Loppemarked. 
 
Pensionistforeningen har planer om at arrangere et loppemarked til foråret. Så hvis 
der er nogen som har ting og sager de gerne vil af med, blot ikke større møbler og 
hvidevare, modtager vi det meget gerne. 
 
Henvendelse til: 
Karl Rasmussen, tlf.: 75 69 10 09 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Bankospil 
 
Barrit-Vrigsted Pensionistforening afholder bankospil på Barrit Sognegård, søndag 
den 9. November 2008, kl. 14.00 
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Nyt fra Kirkeskoven  
 
Når disse linier læses står der formentlig et snart færdigt skelet til den bålhytte og 
shelter vi har planlagt så længe. Byggeriet startede d. 22/9, og jeg er spændt på 
hvordan hytten kommer til at tage sig ud. 
 
Når det er sagt føler jeg mig rimelig tryg ved at gå i gang på trods af at der er 
mange mennesker der skal i sving og meget der skal passe sammen. For 
opbakningen har hele vejen igennem været helt i top og alle er parate til at give et 
nap.  
 
Vi har holdt et par byggemøder hvor opgaverne er fordelt til en række 
koordinatorer som skal sørge for at deres del af projektet bliver gennemført, og i 
den forløbne uge er der faktisk allerede sket en masse. 
 
Torben og Peter har skåret ned til sti og 3-4 skoleklasser har været nede og rydde 
grene til side, Vognmand Per Rasmussen har givet et læs sand, Bo Larsen har kørt 
det ned til pladsen og i øvrigt fået skåret grene ned langs engen, Dan og Co. har 
spredt sand ud og Arrild leverer topringen der skal bære hytten i løbet af ugen.  
 
Der er stadig masser af opgaver og sikkert uforudsete problemer tilbage, men det er 
svært at være pessimistisk ligge nu.  
 
Michael Laursen 
Lokalrådet 
 

    
Kaj – Knud – Torben holder byggemøde.         Peter & Torben fælder træer. 
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Barrit GIF 
 
Som formand for Barrit GIF vil jeg gerne sige tak til alle de mennesker, der besøgte 
byfesten i uge 35. Vi var heldige med vejret, og det gjorde selvfølgelig, at mange 
lagde vejen forbi sportspladsen. Det var dejligt, at se så mange mennesker bakke op 
omkring de mange og flotte aktiviteter byfestudvalget havde arrangeret og planlagt. 
Der skal også lyde en tak til vores sponsorere, der altid er villige til at hjælpe. Vi 
håber, der går nogen rundt i Barrit eller omegn med gode ideer til, hvordan vi kan 
udvikle byfesten. Byfestudvalget går så småt i gang med planlægningen af næste 
års byfest i oktober/november måned, så kontakt evt. Poul Jessen med gode ideer. 
 
I denne forbindelse vil jeg rose alle vores frivillige i klubben. Uanset hvilket job 
man har, så gør alle det, fordi de synes det er sjovt og oftest sker i fællesskab med 
andre. Det gælder f.eks. vores trænere, kampledere, hjemme-sideansvarlig, 
banepassere, byfestudvalg og bestyrelsesmedlemmer. Vi prøver hele tiden på at 
udvikle os, men alt hvad vi laver foregår i vores fritid.  
 

Kritikken vi fik i sidste BV-nyt omkring hjemmeside og 
petanquebane tager vi selvfølgelig til os, og prøver at rette op 

på, men hvor ville det være rart, hvis nogle engang imellem 
ville skrive alt det gode, vi forhåbentlig gør, og huske at 

rose alle de frivillige!!! 
 
Vi afholder generalforsamling i Barrit GIF torsdag den 30. oktober kl. 19.30 i 
BKI . Jeg håber, selvfølgelig på, at mange møder op, så vi kan blive ved med at 
være en udviklende forening.  
 
       
Tove Nielsen 
Barrit GIF   
 

HUSK     
Generalforsamling 

torsdag den 30. oktober kl. 19.30 
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FÆLLESSPISNINGSUDVALGET 
                   inviterer til  

                OKTOBERFEST 
 

Efter flere år med traditionel dansk fællesspisning, har udvalget i år valgt at søge 

inspiration fra sydligere himmelstrøg. Tag manden, konen, kæresten, børnene 

eller andet godt folk under armen og kom til folkefest. 

FREDAG den 10. oktober, kl. 18.00 til 22.00 i Sognegården baren åbner kl. 17.30 
 
Menu: Helstegt gris, kartoffelsalat, coleslaw, æblekage & kaffe.  
 
Voksne: 60 kr. 

Børn: 30 kr. 

Salg af drikkevarer til rimelige priser. 

Tilmelding på tlf. 75 69 10 10 eller 75 69 10 79. Max. 200 deltagere 
 (i skrivende stund allerede 175 tilmeldte). 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gammelt messinghåndtag i Vrigsted Kirke 
 

Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
Kirkelige Adresser: 
 

Barrit Sogn: 
Menighedsrådsformand: 
Elvin Kristiansen 
Vangevej 11, 7150 Barrit 
Tlf.: 7569 1586 
Kirkesanger: 
Lene Bojesen 
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit 
Tlf.: 3512 8138 
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 
 

Kirkelige Adresser: 
 

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 Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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Gudstjenesteliste for oktober og november 

 
 

Søndag den 26. oktober  Søndag den 2. november  
23. søndag efter trinitatis  Alle helgens dag 
Vrigsted: 09.00   Vrigsted: 16.00 
Barrit:10.30:   Barrit: 10.30 
    
   

Søndag 9. november  Søndag den 16. november 
25. søndag efter trinitatis  26. søndag efter trinitatis 
Vrigsted: 09.00 - kirkekaffe  Vrigsted: 10.30 
Barrit: 10.30 - kirkekaffe  Barrit: Ingen 
 
 
Søndag den 23. november 
Sidste søndag i kirkeåret 
Vrigsted: 09.00 
Barrit: 10.30 

 
 

Alle helgens dag 
Barrit klokken 10.30 og Vrigsted klokken 16.00 

 
Søndag den 2. november er der Alle helgen-gudstjenester i Barrit og Vrigsted 
kirker.  Vi fejrer ikke Alle helgen for at tilbede eller dyrke de døde, men for at 
mindes vores kære og for at sige Gud tak, for dem han gav os at dele livet med, 

indtil livet ikke var mere. Gudstjenesterne Alle helgen vil være båret af ord, salmer 
og levende lys. Og af taknemmelighed til dem som var med til at give vores liv 

mening. Dem som vi ikke kunne forestille os at leve livet uden, men som nu ikke er 
mere. 

Der udsendes indbydelser til dem (anmelderen) der har mistet et familiemedlem. 
Men gudstjenesterne er offentlige som altid. 
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Salmesangens søndag 

 
Vrigsted klokken 9.00 og Barrit klokken 10.30 

 
 

I Haderslev Stift er der er et nyt tiltag som hedder salmesangens 
søndag. Det tiltag støtter vi i Barrit og Vrigsted sogne ved at synge 
de to salmer som Stiftsudvalget har foreslået at alle sogne synger; 
nemlig ”Dybt hælder året i sin gang” og ”Flammerne er mange”. 
Ved gudstjenesten i Barrit medvirker konfirmanderne. 
Efter gudstjenesterne drikker vi kaffe. 
 

 
 

 
Højtlæsning i præstegården. 
Tre torsdage i oktober og november er der højtlæsning i 
præstegården. Der vil være sang og der vil blive læst forskellige 
historier. Undervejs vil der være kaffe og kage. 
Medbring gerne strikketøj eller andet håndarbejde. 
 
 

 
Torsdag den 23. oktober klokken 9.00-11.00. 
Torsdag den 6. november klokken 9.00-11.00. 
Torsdag den 20. november klokken 9.00-11.00. 

 
Kirkebilen kan rekvireres på telefonnummer 7589 7555. 

 
Vi glæder os til nogle hyggelige formiddage 

Alle er meget velkomne 
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Koncert i Vrigsted Kirke den 18. november klokken 19.30 

Sæt kryds i kalenderen 
 

 
 

Kirken og ”kroen” 
Ved Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning 

En anderledes koncert der begynder i Vrigsted Kirke og slutter på Vrigsted 
Efterskole. 
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Badminton 
  
De voksne spillere er nu kommet godt i gang. 
Vi har stadigvæk ledige baner - så vil  du spille badminton, ring til Ingrid 
tlf. 75691096 
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  

Badminton  -børn 
  
Ved tilmelding tilmeldte ingen børn sig.  
Vi valgte derfor at udskyde opstart til 2. oktober . 
Vi har derfor sendt invitationer med skolebørne hjem, for derved at gøre 
opmærksom, at det er nu de skal melde sig. 
Tidspunkt er fortsat torsdag kl. 16.00-18.00. 
Når vi ser hvor mange der vil spille, vil vi dele spillerne op, så alle kan spille uden 
vente tid.  
Som træner har vi Frede Madsen og Hans Peter Christensen. Til at forestå den 
teoretiske del af træningen har vi fået Pia Madsen. 
Pia er lærer og selv badmintonspiller. 
  
Vi glæder os til en ny sæson, hvor nye spillere også er meget velkomne. 
  
  
Ingrid Pedersen 
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Landsbyudvikling i Barrit 

 
 

 

Efter et hektisk forløb med udvælgelse af firma der skal arbejde sammen med os i 
Barrit om landsbyudvikling, valgte Temaudvalget i Hedensted Kommune d. 8.sept. 
Pluskontoret fra Århus som det firma der skal hjælpe os med at sætte retningen for 
udviklingen de næste år i Barrit og omegn. 
 
Arbejdet starter til oktober og vil strække sig hen over vinteren med en vekslen af 
arbejdsmøder, borgermøder og refleksion.  

De deltagende foreninger og institutioner vil snarest sætte sig sammen og en finde 
en form på samarbejdet så vi får mest muligt ud af arbejdet. 
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Den foreløbige tidsplan fra Pluskontorets ser således ud: 

 

Og effekterne af arbejdet skulle gerne være nogenlunde sådan: 
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Aktivitetskalender 
 

Oktober 
3. Fredagsklubben Fredagsklubben 
7. ”Gud & spaghetti” i Barrit Kirke  Menighedsrådet 
10. Fællesspisning Fællesspisningudvalg 
23. Højtlæsning i præstegården Menighedsrådet 
30. Åbent fra kl. 19.00-21.00 Lokalarkivet 
30. Generalforsamling Barrit GIF 

November 
1-2. Røgegård Jagtfarm Barrit Jagtforening 
6. Vildtspil i Sognegården Barrit Jagtforening 
6. Højtlæsning i præstegården Menighedsrådet 
7. Fredagsklubben Fredagsklubben 
8. Julemarked i BKI BKI centeret 
9. Bankospil Barrit Pensionistforening 
11. Valg til Menighedsråd Menighedsrådet 
15. Gravjagt Barrit Jagtforening 
18. Koncert i Vrigsted kirke Menighedsrådet 
20. Højtlæsning i præstegården Menighedsrådet 
20. Generalforsamling Barrit Jagtforening 

December 
14. Juletræsfest BKI 
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Sti-registreringer i Barrit og omegn. 
 
Barrit og omegns lokalråd har sammen med de andre lokalråd i kommunen, været 
med til at kortlægge eksisterende stier, samt foreslå evt. nye stier. Det vil være en 
løbende proces, hvor der i starten måske vil være nogle rettelser, ændringer eller 
tilføjelser. 
Kort over Barrit/Vrigsted området kan nu ses på opslagstavlen i BKI, samt 
elektronisk på Barrit dk. under lokalråd. 
Såfremt man har nogle rettelser, informationer om stier der ikke er kortlagt eller 
ideer til nye stier, kan der rettes henvendelse til: 
 
Henrik Dahm 
Tlf. 75691128 
e-mail htd@post.tele.dk 
 

 
   Udsnit af kortet. 
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Hvorfor er Callanetics ikke at finde på programmet i BGI i denne sæson? 
 
Vi forstår godt, fra gymnastikudvalget og bestyrelsens side, at I er meget kede af, at 
der ikke er Callanetics i Barrit GIF. Vi har ikke lukket holdet, men da det ikke har 
været muligt at finde en instruktør, der vil arbejde under de samme betingelser som 
de øvrige instruktører/ledere i klubben, kan vi desværre ikke tilbyde holdet i 
kommende sæson.  
 
Gymnastikafdelingen besluttede for 1½ år siden, at ”lønnen” som instruktør i 
gymnastik skulle være den samme som i de andre afdelinger under Barrit GIF. 
Lønnen er en træningsdragt, en T-shirt, de kurser man ønsker, en lederfest samt i 
gymnastikafdelingen en lille juleafslutning.  
 
Vi håber fra foreningens side, at der måske går en blandt de 25 Callaneticspiger, 
som har lyst til at deltage i gymnastikafdelingens blomstrende fremtid, og som har 
mod på at lede Callanetics på samme vilkår som alle de andre frivillige ledere i 
BGIF. 
 
Vi ønsker ikke at fortsætte debatten i Barrit Vrigsted Nyt, men hvis der er 
yderligere frustrationer, vil vi meget gerne, at I henvender jer til gymnastikudvalget 
eller bestyrelsen.  
Da ”den lidt sure hilsen” i juninummeret ikke var underskrevet med navn/navne, 
kan vi desværre ikke kontakte jer for en dialog. 
 
Som I har kunnet læse i sidste nummer af BV nyt, tilbyder vi i kommende sæson 
andre spændende hold, så vi kan kun opfordre til at møde op, og få nogle gode og 
sjove oplevelser med alle de andre, som ønsker at være aktive og en del af idrætten 
i BGIF. 
 
På vegne af Gymnastikudvalget/Linda Overgaard og Maibritt Davidsen 
På vegne af Barrit GIF/formand Tove Nielsen 
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Kontaktpersoner  /  Foreningsliste     -      Oktober  2008 
 
Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur & Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Legestue 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
Barrit Rollespil 
Barrit Skolebestyrelse 
Barrit Skoles Elevråd 
Barrit Hytteforening 
Barrit Spejderne 
Barrit St. Vandværk 
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
Barrit-Vrigsted Nyt 
Barritskovby Brugsforening 
Barritskovby Vandværk 
BGIF Tennisafdelingen 
Bjerre Herreds Folkedansere 
BKI Centret 
Blæsbjerg Vindmøllelaug 
Fredagsklubben 
Hyrup Vandværk 
Juelsminde Handicapidræt 
Juelsminde Karateklub 
Omsorgsklubben 
Over Barrit Vandværk 
Pensionistforeningen 
Tjørnebo forældrebestyrelse 
Venstre vælgerfor. i Barrit 
Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 
Vrigstedhus 
Vrigstedhus, Udlejning 

 
Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Claus Thau 
Tove Nielsen 
Peter Overgaard 
Henrik Sørensen 
Sonja Friis 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
Pia Littau 
Peter Andersen 
Ida Harttung 
Aage Rørbye 
Jan R. Pedersen 
Aage Rørbye 
Sonja Jensen 
Kristian Winther Nielsen 
Karsten Bjerreskov 
Mikael Jacobsen 
Ingeborg Jørgensen 
Lars Kr. Nielsen 
Christian Schrøder  
Anne Mette Kristensen 
Gitte Iversen 
Jens Bak Andersen 
Gitte Hansen 
Claus Thorborg Madsen 
Kaj Tonsberg 
Henrik Herum 
Edith Pedersen 
Niels Tønning 
Svend Ove Jensen 
Camilla Collatz-Hansen 
Bent Rørbye 
Bodil Ø. Hansen 
Rasmus Nielsen 
Poul Laursen 
Holger Frederiksen 

 
75 69 17 67 
75 69 15 38 
75 69 12 92 
75 69 14 44  
75 68 79 91 
75 69 17 12  
75 68 72 16 
75 89 78 86  
75 69 15 73 
75 69 15 86 
75 69 08 35 
75 69 13 56 
 
75 69 14 56 
75 69 16 44 
75 69 14 56 
75 69 14 24 
22 42 62 10 
75 69 11 75 
20 25 95 66 
75 69 15 73 
75 69 11 82 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 69 15 66 
75 89 72 72 
75 69 18 60 
75 89 71 71 
75 68 50 74 
75 69 54 87  
75 69 10 33 
20 68 16 61 
75 69 12 91 
75 69 01 25 
75 69 11 62 
75 69 11 47 
75 68 73 73 
75 68 88 89 
75 89 74 86 

 


