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* Halfest 
* Slægtsforskning 
* Over Vrigsted Smedje 
* Smedetoften, Barrit 

* Fredagsklubben 

______________________________________________________________ 

 

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 28.01.2013 

 
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 42 16 90 45 

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 

  

*************************************************************** 
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: 
 

28.01.2013 

25.02.2013 

02.04.2013 

 

Uge 7 (2013) 

Uge 11 

Uge 16 

 
 

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. 

 

http://www.bvnyt.dk/
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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen   

 

Sov roligt videre…  

Det er med stor glæde, jeg kan meddele Dem, der i Barrit har ”noget” med 

hjemmesider at gøre, - at I ikke skal være kede af, at siderne ikke er 
opdaterede!  

I min naivitet troede jeg, at folk, der bor i Horsens/ Vejle og påtænker at flytte 
på landet, via landsbyernes hjemmesider, undersøgte forholdene, inden de tog 

stilling til hvor de ville købe bolig. – Men efter en rundringning til flere 

ejendomsmæglere fik jeg noget andet at vide: Der kan være basale behov, som 
f.eks. skole, børnehave og indkøbsmuligheder, man forhører sig om. Men al 

den anden information henter man først, når boligen er købt. – Så det er ikke 

p.g.a. dårlige eller ikke opdaterede hjemmesider, vi ikke kan tiltrække 
tilflyttere til Barrit.   

Men derfor kunne det da være rart for os, der nu bor her, at der var lidt mere 

spræl på de forskellige sider!    

 

Det er så nemt at hælde vand ud af ørerne….    

Nu vil du nok kære læser igen tænke: Hold kæft hvor er det nemt for den vrisne 
redaktør at være efter de andre. Og det kan du så sandelig have ret i. For når 

man ikke kan løse ens egne problemer, kan man altid prygle de andre! Det blad 

du sidder med kan måske være et af de sidste numre. Bestyrelsen bag bladet, 
har jo ikke formået at drive det på en måde, der kan få det til at overleve 

udover næste repræsentantskabsmøde i april 2013.(Sådan er det billede, der 

tegner sig lige nu.) – Det er økonomiske og menneskelige ressourcer der 
mangler.  

 

Så det kunne være en ide, at foreninger og institutioner prøver at stikke 
hovederne sammen, for at se på informationsniveau, behov og ressourcer. 

På alles vegne håber jeg på, Barrit i fremtiden får en løsning på den lokale 

information. 
 

Intet blad i december.. 

Da vi jo ikke udkommer i december, vil jeg på bladets vegne ønske alle Vores 
annoncører og læsere en rigtig god jul og et godt nytår. 
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”Jeg holder af hverdagen  

Jeg er vild med den  

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen  

Jeg holder stinkende meget af hverdagen”  … 
…..sådan skrev Dan Turèll om hverdagen. 

Det er hverdagene der er flest af, og de er fyldt med søde, sjove, pragtfulde 

oplevelser. En af dem vil jeg gerne dele med Jer: 
 

 
 

Efteråret er godt i gang. På legepladsen i Tjørnebo står et æbletræ. Der er ikke 

så mange æbler tilbage på træet, men tre af de store drenge har set dem der er, 
og de vil rigtig gerne have dem ned. Tobias klatrer op i træet, han rusker og 

kæmper for at vriste de få æbler af der er. Nedenfor venter Luka og Phillip. Da 

det første æble ligger på jorden, må Luka bare spise det. Lidt efter følger 
Phillip efter. Oppe i træet opdager Tobias, hvad der sker. Og nu begynder de 

tre drenge at diskutere. Er det nu helt rimeligt, at Tobias laver alt arbejdet, 

mens Luka og Phillip nyder frugten :?)  
Tobias skælder ud, mens han stadig knokler med æblerne – alt skal ned – Luka 

og Phillip overgiver sig, og samler pænt æblerne sammen og venter på Tobias.  

De tre drenge finder grinende et sted, hvor de kan nyde de kostbare æbler 
sammen. 

 

Helle Eglin - Tjørnebo 
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”Hvordan kommer jeg i gang med slægtsforskning? 

 
Det er overskriften for en aften i Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening. 

Det sker:  

Tid: 15. jan. 2013 kl. 19.00 

Sted: Det nye mødelokale ved aulaen på Barrit Skole 
 

Barrit-Vrigsted Lokalarkivs leder, Karsten Bjerreskov, vil gennemgå 

metoder og muligheder, der kan hjælpe dig i gang med slægtsforskning. 

Det er én fritidssyssel, som flere og flere får øjnene op for, fordi den giver 
oplysninger om én selv, som man ikke anede eller kun anede meget lidt 

om. 

Det er en interesse, der har fået enorm udbredelse og er blevet meget lettere 
med PC og Internet. 

Det er en hobby, der ligger og venter på at du har tid til at beskæftige dig med 

den – hvis du griber den rigtigt an fra starten. Dvs. systematisk. 
Der vil blive uddelt materialer og kontaktadresser/linksamlinger, så man kan gå 

direkte hjem og gå i gang. 

 
Karsten Bjerreskov har erfaringer fra: 

 undervisning i slægtsforskning ved flere oplysningsforbund 

 en uddannelse som bibliotekar 

 25 år som slægtsforsker og lokalhistoriker 

 fritidsbeskæftigelse som leder af Barrit-Vrigsted Lokalarkiv. 

 
Ikke medlemmer af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening er meget 

velkomne, men skal regne med at betale 50 kr. ved indgangen. 

Tilmelding til Karsten Bjerreskov: E-mail: karsten@bjerreskov.com eller tlf. 
22 99 55 97. 

 

I kan nå det endnu 
 

Ledige badmintonbaner 
Der er ledige badmintonbaner 

onsdag aften fra kl. 20 – 21. 

 
Ring til Ingrid på telefon  

75 69 10 96 

Barrit-Vrigsted Pensionistforening 
 

afholder julekomsammen i BKI  
onsdag d. 19. december kl. 14.00 

På gensyn til lidt julesjov. 

    
Barrit-Vrigsted Pensionistforening 

 

 

mailto:karsten@bjerreskov.com
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Smedetoften, Barrit 

 
En enklave for pensionister. 

 
Da jeg i sidste nr. af BV-nyt læste om, hvordan Smedetoften havde fået sit 
navn, så syntes jeg, det var en god anledning til at fortælle lidt om vores 

område. 

 
Vi er så heldige at have en dejlig beliggenhed, idet vi bor frit. Og for manges 

vedkommende med en skøn udsigt over markerne. Bebyggelsen består af 10 

dobbelthuse. Alle i stueplan og indeholdende en dejlig 2-vær. lejlighed 
indeholdende køkken, bad og et lille bryggers. Desuden har vi en pæn terrasse 

samt fliser foran huset, hvor der er plads til at sidde og få en sludder med 

naboer og dem, der kommer forbi. Og alt til en billig husleje. 
 

Desuden har vi ”luft” imellem husene, hvor der er grønne områder med borde 

og bænke. Ligeledes har vi et fælleshus indeholdende en gildesal, et dejligt 
køkken med div. service og nødvendigt inventar af hvidevarer. Hèr afholdes 

bl.a. runde fødselsdage. Huset indeholder ligeledes et gæsteværelse m/2 senge, 

som kan lejes for en billig penge til overnattende gæster, 1 vaskeri og 2 
toiletter. Til fælleshuset hører også en terrasse, hvor vi kan samles om 

sommeren og griller. Og så har vi bus 105 lige uden for bebyggelsen. 

 
Men vigtigst af alt – efter min opfattelse – så har vi det godt med hinanden. 

Nogle taler selvfølgelig mere sammen end andre. Men sådan er livet jo. Og 

nogle få vil bare være sig selv. Men hèr er der plads til alle typer. Jeg synes, vi 
er gode til at ”holde øje” med hinanden, for vi er jo alle pensionister, selv om 

vi har stor aldersspredning: Fra slut fyrrene til godt halvfems. Desuden er vi 

gode til at hjælpe hinanden, så vidt vi kan. 
 

Om mandagen er der nogle, der samles i fælleshuset om eftermiddagen til et 

spil kort. Og hver jul er der fælles julefrokost for ældrebebyggelserne i Stouby 
og Smedetoften, som vi afholder på skift. Og der er åbne muligheder for 

initiativer til andre fællesaktiviteter. 
 

Jeg har nu selv boet i Smedetoften i små 10 år, og jeg har ikke på noget 

tidspunkt fortrudt mit valg. Hèr agter jeg at blive boende, til jeg skal bæres ud 
med fødderne først – eller jeg bliver nødt til/får behov for at flytte på 

plejehjem. 
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Forhåbentlig har jeg med mit indlæg givet et indtryk af bebyggelsen og af ”os i 

Smedetoften”. Og hvis alle kunne være så heldige at få mulighed for at flytte 

ind i et sådant lille ”rækkehus” som pensionist/ældre, så tror jeg mange kunne 
ha’ det bedre på deres gamle dage. 

 

Mariann Collatz 
Smedetoften 3 

 

 
 

 

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

 

 

Hawaiifest i Sognegården 

 

Fællesspisningsudvalget havde i år inviteret til Hawaii fest fredag 
d. 12. oktober. 

 

De 100 gæster blev alle budt velkommen i ægte hawaii 
stil med blomsterkranse, og kom til en sognegård som 

denne aften summede af sommerstemning, med 

parasoller, balloner, strandsand og Beach Boys i 
højtaleren. 

Der blev serveret rigtig dejlig mad, og underholdningen var en 

tempofyldt omgang Zumba, hvor både lattermuskler og kroppen 

blev rørt. 

Fællesspisningsudvalget vil gerne sige tusind tak til alle der mødte 

op til en dejlig fest, og vi glæder os til at se jer alle til næste års 
fællesspisning. 

På gensyn! 

Fællesspisningsudvalget i Barrit 
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GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Udsnit fra altertavlen i Barrit 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: 

Susanne Krysiak 
Korsbækdal 4, 7150 Barrit 

Tlf.: 3178 9740 

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: 

Peder Pedersen 
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup 

Tlf.: 2124 9943   Privat: 7568 1342 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker. 

Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før 
kl. 15.00. 
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Gudstjenesteliste for december og januar 

 

 

Søndag den 25. november  Søndag den 2. december 

Sidste søndag i kirkeåret  1. søndag i advent 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 – minikonfirmanderne medvirker 

Barrit kl. 10.30   Barrit: ingen 
 

Søndag den 9. december  Søndag den 16. december 

2. søndag i advent   3. søndag i advent 
Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit kl. 10.30 - krybbespil  Barrit: ingen 

 

Søndag den 23. december  Mandag den 24. december 

4. søndag i advent   Juleaften 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 14.30  
Barrit kl. 10.30 – ”ønskekoncert”  Barrit kl. 11, 13 og 16  

 

Tirsdag den 25. december  Søndag den 30. december 

Juledag    Julesøndag 

Vrigsted kl. 9.00   Vrigsted: ingen   

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 9.00: gåtur 
 

Mandag den 31. december  Søndag den 6. januar 

Nytårsaften   Helligtrekongers søndag 
Vrigsted kl. 15.30   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 14.00   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 13. januar  Søndag den 20. januar 

1. søndag efter helligtrekonger Sidste søndag efter helligtrekonger 

Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen 
Barrit: ingen   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 27. januar  Søndag den 3. februar 

Septuagesima   Seksagesima 

Vrigsted kl. 9.00 (PEAS)  Vrigsted: ingen 

Barrit: ingen   Barrit kl. 10.30 
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1. søndag i advent (den 2. december) – børne- og familiegudstjeneste i 

Vrigsted Kirke kl. 10.30 
 
 

Søndag den 2. december klokken 10.30 er der børne- og 

familiegudstjeneste i Vrigsted Kirke. 
Minikonfirmanderne er med i gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten spiser vi kage og drikker saftevand. 

 
Alle er velkomne – både børn og voksne 

 

 
2. søndag i advent (den 9. december) – krybbespil i Barrit Kirke kl. 10.30 

 

 
Søndag den 9. december opfører Barrit Kirkes 

familiekor krybbespillet ”En konge i en krybbe”. 

Krybbespillet erstatter den almindelige 
gudstjeneste. 

 
Kom og se! 

 

Efter gudstjenesten er der kaffe og saftevand. 
 

 

 

4. søndag i advent (den 23. december) – ”ønskekoncert” i  

Barrit Kirke kl. 10.30 

 
 

Søndag den 23. december klokken 10.30 er 

salmesangen i centrum ved gudstjenesten. Inden 
gudstjenesten (indtil klokken 10.20) kan man ønske 

julesalmer i våbenhuset og de 10 mest ønskede 

salmer vil vi synge ved gudstjenesten, hvor der også vil være fortællinger, men 
ingen prædiken. 

 

Så kom og ønsk dine yndlings-julesalmer! 
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Den 24. december er der børne- og familiegudstjeneste i Barrit Kirke 

klokken 11.00 

 
Igen i år vil vi lave en børne- og familiegudstjeneste 

juleaftensdag klokken 11.00 i Barrit Kirke. Det bliver en 

gudstjeneste på børnenes præmisser. 
Børn er selvfølgelig også velkomne til de ”almindelige” 

gudstjenester klokken 13.00 og 16.00 ligesom alle voksne og barnlige sjæle er 

velkomne til børne- og familiegudstjenesten. 
 

 

 
 

 

Gudstjeneste nytårsaften 

I Barrit Kirke klokken 14.00 og i Vrigsted Kirke klokken 15.30 

 Der er nytårs-gudstjeneste den 31. december om 

eftermiddagen i stedet for den 1. januar. Efter 
gudstjenesterne vil vi ønske hinanden et godt nytår med 

champagne og kransekage. 
Alle er velkomne! 

 

 
 

 

 
 

 

 Søndag den 30. december klokken 9.00 – gåtur fra 

Barrit 

 

Vi mødes ved kirken og går en tur sammen i 
vintervejret. Efter gåturen spiser vi morgenmad 

sammen i Rudolfs hus. 

 
Alle er velkomne! 
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vBYFES
T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
I udvalget for Barrit & Omegns Byfest har vi i flere år leget med tanken om at 

lave et halbal i Barrit i løbet af foråret… Den tanke er nu blevet til en realitet. 

Med opbakning fra bestyrelsen i Barrit GIF har vi fastsat en dato, som er: 
 

 

LØRDAG D. 2. MARTS 2013 
 

 

Halbal i Barrit 2013 skal naturligvis afholdes i hallen i Barrit Kultur & Idræts- 

center. Vi har allerede lavet planer om spisning og arrangeret levende musik. 
Når de sidste detaljer er på plads, kan I finde det endelige program her i bladet 

i uge 7 2013.  

 
 

Men sæt allerede nu et stort X i kalenderen. 

 
 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ønsker at tilmelde dig i god tid eller har 

noget godt på hjerte, kan udvalget for Barrit & Omegns Byfest og nu Halbal i 
Barrit 2013 kontaktes på byfest@barritgif.dk eller på tlf. 75 69 17 83. 

 

Vi glæder os til igen at feste med jer. 
 

Med festlig hilsen 

 
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest 

mailto:byfest@barritgif.dk
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Fredagsklubben i Barrit 20 års jubilæum 

 

Fredag d. 5. oktober 2012 kunne Fredagsklubben i Barrit fejre 20 års jubilæum.  

For 20 år siden var der en flok ihærdige frivillige som syntes at byens børn 

manglede et opholdssted, og Fredagsklubben blev en realitet.  
Der har i årenes løb været mange frivillige som har lagt en masse kræfter i 

Fredagsklubben, og uden dem har det ikke været muligt at vi i år kan fejre 20 

års jubilæum. Så stor tak til alle frivillige og alle børn i Barrit og omegn for at 
gøre det muligt, at vi stadig i dag kan tilbyde Fredagsklub til børn og unge i 

Barrit og omegn. 

 
20 års jubilæet blev fejret i bedste stil med Juelsminde Pigegarde som med 

deres flotte musik, bød alle børn og forældre velkommen. I hallen var der 20 

kagemænd som ventede på at blive spist, og så blev der holdt tale (for dem som 
kunne høre det) og flotte sponsorerede præmier blev delt ud til de heldige 

vindere. Som afslutning på talen blev alle børn udstyret med en farverig helium 

ballon som blev sendt til vejrs. 
 

Så kunne aftenen sådan rigtig gå i gang for børnene, og der var stor aktivitet 
omkring den oppustelige fodboldbane, diskoteket i gymnastiksalen, 

hoppepuden, flødebollemaskinen, pc spillene og sliksalget i kælderen. 

 
Kl. 19.30 kunne vi byde velkommen til Morten Rasmussen og Henrik 

Smedegaard fra superliga klubben AC Horsens, som skrev autografer i lange 

baner, og skød på mål. 
 

Det har ikke været muligt at holde så flot en fest for børnene uden hjælp fra en 

masse sponsorere, så en stor og varm tak skal lyde til følgende sponsorer: 
 
Sydbank 

HACO A/S 

Stenhøj A/S 

Anders Pedersen, Maskin- og Specialfabrik A/S 

Dagli’ Brugsen i Barrit 

Juelsminde Pigegarde 

Juelsminde Fredagsklub 

OpogHop.dk 

AC Horsens 

 

Mange tak for en dejlig aften!  

Fredagsklubben 
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Billeder fra Fredagsklubben’s 20års jubilæum 
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Søndag d. 28. oktober havde Barrit-Vrigsted Pensionistforening 

sit årlige bankospil i Sognegården.  
 

Der var mødt rigtig mange op for at deltage, og der var hele 

eftermiddagen en god stemning med masser af snak i 

pausen.  
 

Mange gik hjem med en eller flere af de gode sponsorgaver, 

som byens og omegnens virksomheder og handlende 
generøst havde stillet til rådighed. 

 

Vi siger alle – både deltagere og navnlig sponsorer – tak for opbakningen. Det 
er med til at vi kan holde andre arrangementer for lokale pensionister. 

 

 
   Med venlig hilsen 

   Barrit-Vrigsted Pensionistforening 

 
 

 

 

Dagli’Brugsen, Barritskovby 
 

tilbyder 10% rabat 

på alle *) varer i butikken 
 

Søndag den 2.12.2012 
 

Bestyrelsen serverer gløgg og æbleskiver 
i tidsrummet 13-16 

 

Med venlig hilsen 
Jan Rogersen, uddeler 

 

 
*) Tilbudet gælder ikke på følgende varer: 
AVISER/BLADE, PANT, TOBAK, SPIL, FRIMÆRKER, HÅNDKØBSMEDICIN 
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Over Vrigsted Smedje 
Nuv. adresse: Stevnsvej 1, Over Vrigsted 
 

 

Historie 

Der er registreret en smed, Jesper Nielsen, i Over Vrigsted i 1882. Hvordan det 

stod til med smedeassistancen indtil 1929 er foreløbigt uvist; men det år 
byggede smed Jens Peter Petersen fra Neder Vrigsted hus og smedje og åbnede 

en smedeforretning. 

 
Jens Peter Petersen solgte til smed Karl Hansen allerede i 1934 og flyttede selv 

til Vesterby. I de næste 46 år drev Karl Hansen smedeforretning i Over 

Vrigsted. Det var en regulær landbrugssmedje suppleret med salg af maskiner 
og inventar til landbruget og efterhånden også med løsning af VVS-opgaver og 

salg af inventar hertil. 

 
Smed Verner Hansen, Karl Hansens søn, overtog smedeforretningen efter sin 

far, Karl Hansen, i 1980 og drev den videre til 1990. På det tidspunkt var der 

ikke mere arbejde at få hos bønderne, så smedjen lukkede og blev privat bolig. 
Verner Hansen blev ansat hos Stenhøj i Barritskovby. 

 

 

 
 

Over Vrigsted Smedje med brugsen og kirken i baggrunden, ca. 1970. 
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 

 

Barrit Biografforening 
Barrit Erhvervsforening 

Barrit St. Gadebelysning 

Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 

Barrit Kultur - og Idrætscenter 

Barrit Kultur- og Idrætscenter 

Barrit Jagtforening 

Barrit Lokalråd 
Barrit Læsekreds 

Barrit Menighedsråd 

Barrit Skolebestyrelse 

Barrit Skoles Elevråd 

Barrit Hytteforening 

Barrit Spejderne 

Barrit St. Vandværk 

Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

Barrit-Vrigsted Nyt 

Barritskovby Brugsforening 

Barritskovby Vandværk 

BGIF Tennisafdelingen 

Bjerre Herreds Folkedansere 

Fredagsklubben 

Hyrup Vandværk 
Juelsminde Karateklub 

Omsorgsklubben 

Over Barrit Vandværk 

Pensionistforeningen 

Tjørnebo forældrebestyrelse 

Venstre vælgerfor. i Barrit 

Vrigsted Menighedsråd 
Vrigsted Vandværk 

Vrigstedhus 

Vrigstedhus, Udlejning 

Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 

Brian Kristensen 

Tove Nielsen 

Peter Overgaard 

Johnny Nielsen (Vikar) 

Gordon Skov 

Peter Andersen 
Ingeborg Jørgensen 

Elvin Kristiansen 

Ida Balzer Iversen 

 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 
Karsten Bjerreskov 

Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen            

Johnny Nielsen  

Claus Thorborg Madsen 
Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Ingvard Bie 

Vera Hammervig  

Ida Balzer Iversen 

Bent Rørbye 

Bodil Ø. Hansen 
Rasmus Nielsen 

Poul Laursen 

Lis Laursen 

75 69 17 67 
75 69 15 38 

75 69 12 92  

75 68 79 91 

75 69 17 12  

75 69 15 66 

75 69 13 20 

75 69 13 56 
75 69 15 73 

75 69 15 86 

75 69 11 66 

 

75 69 18 16 

75 69 16 44 

75 69 14 56 

75 69 14 24 
22 99 55 97 

27 87 17 52 

23 84 86 34 

75 69 15 86 

75 69 15 90 

75 69 11 67 

 

75 89 71 71 
75 69 54 87  

75 69 10 92 

20 81 71 46 

23 47 17 19 

75 69 11 66 

75 69 11 62 

75 69 11 47 
75 68 73 73 

75 68 88 89 

75 69 11 20 
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