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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 20. JANUAR 2008 
 
Formand: Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 75 69 15 66  
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54 tlf. 75 69 16 61 
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13  tlf. 75 69 15 07 
Kasserer: Sonja Nielsen, Barrit Langgade 1 tlf. 75 69 14 18 
 (kontakt til annoncører) 
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: 
21.01.2008 06-07.02.2008 
18.02.2008 05-06.03.2008 
24.03.2008 09-10.04.2008 
******************************************************** 

Har du lyst til at støtte bladet, så giv et frivillig bidrag. 
Kan indbetales til Sydbank 

Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110 
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Side 3……………………………….ved Mikael Jacobsen 

Gang i pizzaerne….  
Endelig er der kommet gang i den gamle slagterbutik. Pizza Mike har åbnet 
pizza forretning i lokalerne og det ser ud til at det falder i Barrit borgernes 
smag. Der har været travlhed i butikken siden starten, og forhåbentlig 
fortsætter det. Med den venlighed og charme Mike betjener sine kunder, skulle 
der være en chance for at det ikke bliver en døgnflue. Så gør dig selv, byen og 
Mike en tjeneste: bestil engang imellem din mad fra Barrit Langgade 171. 
Kirkeskoven…  
Lokalrådet og Menighedsrådets projekt omkring Kirkeskoven kører på skinner. 
Der er allerede bevilliget 60.000 kr. fra Kommunens Naturplejemidler. 
Kommunens Grønne Råd har endvidere sendt ansøgningen videre til Skov- og 
Naturstyrelsen med positiv anbefaling. Tillige er ansøgning stilet til Frilufts-
rådet som har en behandlingstid på et par måneder.  
Ingen formand…  
Når du læser dette blad har Barrit GIF afholdt sin ekstra ordinære general-
forsamling. Ved den ordinære ønskede ingen at stille op til posten som 
formand- derfor måtte der indkaldes igen. Jeg håber meget at der er blevet 
valgt en ny formand. BGIF er uden sammenligning den største forening i 
lokalområdet med næsten 500 medlemmer – men ud over bestyrelsen mødte 
kun 3 personer op til den ordinære generalforsamling!!! 
Det er lidt skræmmende at så få er interesseret i at være medbestemmende i 
Deres eller Deres barns forening. Det er ikke kun i Barrit at det kniber med at 
skaffe folk til bestyrelsesarbejde, - men det gør ikke problemet mindre.  
Skal dit barns kontigent måske sættes op, så man kan lønne de frivillige ledere?  

Vær egoistisk… 
Tidligere har det jo været sådan, at man gik ind i det frivillige arbejde fordi det 
VAR SJOVT. Det var her man kunne være kreativ, udvikle sig sammen med 
andre, få sjove oplevelser og samvær.  
Det er ikke for at være provokerende, men jeg mener absolut at man skal melde 
sig for ens egen skyld, - ikke for at ”skulle gøre noget” for andre. Det er en 
sidegevinst som man kan tage med når man skal ”spille lidt hellig”… 
Og der er masser der har brug for dit engagement, - jeg vil love dig for at det er 
sjovere end at se boligprogrammer i TV. – Og skulle der være et enkelt 
kedeligt møde overlever man såmænd også det…  
 



 

GUDSTJENESTE 
 

Barrit og Vrigsted Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
Vrigsted Kirkes klokke med inskriptionen 
"Gid alene æren" omstøbt 1802 og igen i 1889 
 
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit. 
Tlf.: 75691029 
Kirkelige Adresser: 
 

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 
 

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 Rosenvoldvejens Taxa 7589 7555 senest dagen før 
mellem kl. 16 og 18. 
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Gudstjenesteliste for december og januar 

 
 

 
Barrit Vrigsted 

 
Søndag den 16. december  3. søndag i advent  Ingen 10.30 
 
     
Søndag den 23. december  4. søndag i advent  10.30 09.00 
- konfirmanderne laver krybbespil 
 
   
Mandag den 24. december  Juleaften      13.30 og 16.15 15.00 
 
 
Tirsdag den 25. december  Juledag   10.30 09.00 
 
 
Onsdag den 26. december  2. juledag   Ingen Ingen 
 
 
Søndag den 30. december  Julesøndag  Ingen Ingen 
 
 
Tirsdag den 1. januar  Nytårsdag    16.30 15.30 
 
 
Søndag den 6. januar  Helligtrekongers søndag  10.30 09.00 
 
 
Søndag den 13. januar  Sidste søndag efter hellig tre konger 09.00 10.30 
 
 
Søndag den 20. januar  Septuagesima   10.30 09.00 
 
 
Søndag den 27. januar  Seksagesima   10.30 09.00 
 
 
Søndag den 3. februar  Fastelavn    10.30 Ingen 
- fastelavnsgudstjeneste 
 



JULETRÆSFEST 
Søndag den 9. december 2007 

kl. 14.00 – 16.00 
 

Igen i år afholdes den traditionelle Juletræsfest 
 i 

 Barrit Kultur- og Idrætscenter. 
 

 Julemanden og hele hans familie kommer forbi. 
Vi danser om juletræet – leger og synger alle de gode julesange. 

 
 

Øl og vand kan købes til rimelige priser. 
 

Slikposer a` kr. 15,00 bestilles ved tilmelding. 
 

Entre kr. 30,00 dækker æbleskiver / kaffe/ te/ saft. 
 
 

 Tilmelding til Tjørnebo. 
 

Arrangør 
Forældrebestyrelsen 

Tjørnebo 
 
 

 
 

 



  
Hvorfor har vi i Barrit Gadelysforening været så tavse? 
 
Hedensted Kommune har lavet en aftale med Energi Horsens om service og 
vedligehold af gadelys, og de mente derfor, at aftalen også indebar 
nyetablering/udvidelse af anlæg. Dette mente vi dog ikke kunne passe, og efter 
møde med kommunen har de erkendt, at de kun har aftale med hensyn til 
service og vedligehold, og derfor står det os frit for at vælge, hvem der skal 
etablere mere gadelys i byen.     
 
Derudover mangler vi stadig i skrivende stund at få refunderet årets udgifter til 
service og vedligehold fra kommunen, da de har overtaget disse forpligtelser, 
men det er endnu ikke lykkedes os at få fat i kontaktpersonen. 
 
 
Eftersom vi bliver meget omtalt i blade mm., om hvad pengene kan bruges til, 
så blev det på bestyrelsesmødet den 15.november 2007 drøftet meget, hvilke 
opgaver vi i byen skal prøve at løfte.  
Vi i bestyrelsen for Gadelysforeningen er af den mening, at pengene tidligere 
er indbetalt til gadelys og derfor også først og fremmest skal bruges til dette 
formål for byen. 
  
Vi har talt med andre gadelysforeninger som enten har etableret flere 
gadelamper eller skal til det. Vi har derfor på dette møde besluttet at etablere 
mere lys i byen, og at starte med at opsætte lys på stierne ved Dynnesvej – 
Vangevej, og vi forventer opstart af projektet i år. 
 
Der blev også på mødet besluttet at yde støtte til lokalarkivet efter fremsendt 
ansøgning. 
 
Pengene som vi får ind for leje og senere overdragelse af gadelysanlæg løber 
over en periode til medio januar 2011. Vi har derfor lavet en aftale om løbende 
opsætning af gadelamper. 
 
Vi håber på forståelse for vores tavshed, men der har været mange ting, der 
skulle falde på plads, da det ved kommunesammenlægningen blev besluttet, at 
Barrit gadelys skulle være kommunalt.  
 
 
Mvh. Bestyrelsen for Barrit Gadelysforening 



Julekoncert i Barrit Kirke 
 
Barrit Koret holder koncert mandag d. 17. december kl. 19.30 i Barrit Kirke. 
Kom til en hyggelig musikalsk aften med gospel og julesange.  
Fri entre – alle er velkomne! 
 
Hvis rytmisk korsang er noget for dig, har vi stadig plads til flere når vi starter 
op igen i det nye år. Vi øver mandage fra kl. 19-21 på Barrit skole.  
Ring til korleder Kristian Enevoldsen og hør nærmere på tlf. 76 82 70 80.  
 

 
 

         
 
Barrit-Vrigsted Pensionistforening. 
Vi vil hermed gerne sige mange tak, til alle der har sponsoret gaver/gevinster 
til vores bankospil vi afholdte den 4. november.  
 
Juletræsfest.  
Fredag den 14. december kl.14.00-16.00 afholder vi vores årlige juletræsfest i 
Barrit Kultur- og Idrætscenter. 
 
På foreningens vegne 
Karl Rasmussen 



Ny forretning i Barrit. 

 

(Foto Gordon Skov) 

Der er gang i pizzaerne i den gamle slagterforretning. Der laves ikke kun 
pizzaer men også ”traditionel” grillmad. 

Der åbnes på alle hverdage allerede kl. 11.00 så det er muligt at bestille sin 
frokost. I weekenden åbnes kl. 13.00. 

Vi ønsker ”Pizza Mike” og hans familie held og lykke. 

Redaktionen 

BV- Nyt. 



Spredte glimt fra et liv som centerleder………………… 
 
Tak… 
Først vil jeg sige tak til alle mine kunder gennem alle årene – og stor tak for 
gaverne og den store opbakning til min afskedsreception. 
Jeg har igennem 11½ år haft mange sjove og gode oplevelser, - der har også 
været en del hårdt arbejde selvom det måske vil overraske nogen… 
Men jeg lader det hårde arbejde ligge og ser lidt på et par af de ”sjove” 
oplevelser eller man kunne måske kalde det udfordringer…. 
 
Filtreret kødsovs…. 
Scenen er hallen en juni måned for mange år siden. Tjørnebo havde lagt deres 
sommerfest i BKI. Maden var bestilt hos undertegnede og menuen stod på 
spaghetti og kødsovs. Nu var jeg jo ikke udlært kok, men alligevel syntes jeg at 
have rimeligt styr på det.. Der kræver bare lidt planlægning når der skal 
serveres mad til 200 personer…. 
15 min. før maden skulle serveres ville jeg hælde ekstra hakkede tomater i de 
store gryder der snurrede i sognegårdens køkken. Når der laves mad i store 
portioner, bruges der også store dåser, - så jeg åbnede en 7,5 kg. dåse og 
fordelte indholdet i gryderne. – Nu var der bare det, at det ikke var hakkede 
tomater, men ekstra stærk tomatpure… 
Kødsovsen blev simpelthen uspiselig… Her må jeg indrømme at jeg var lidt 
beklemt ved situationen… Men når nøden er størst er hjælpen nærmest. 
I salen sad Ole Gosvig som er udlært skibskok. Han blev påkaldt og Ole 
overtog styringen. Vi filtrerede kødet fra og Ole tryllede med lidt vand, noget 
ketchup og lidt kokkemagi. Maden blev reddet – det var måske ikke den bedste 
kødsovs jeg har serveret – men den blev spist uden at der var nogen der 
kommenterede den… 
 
Kommunens største juletræ. 
Til den første juletræsfest, som jeg var tovholder for, havde vi fået et rigtig flot 
træ. Det var blevet læsset af udenfor hallen og da Brian Toftebjerg og 
undertegnede tog fat i det, og begyndte at trække skete der intet… 
Vi trak én gang til og der skete stadig absolut ingenting. Min far kom til hjælp, 
- med den tydelige attitude, at en centerleder og en kommunalt ansat 
personaleassistent nok ikke lige havde de rigtige kræfter…. Det havde han nu 
heller ikke…Der var ikke andet at gøre end at spænde Brians Toyota for træet 
og lade bilen trække træet ind i hallen. Og håbe at gulvet kunne holde…. 
Hermed var trængslerne dog ikke slut… 



Juletræsfoden var hentet i sognegårdens kælder – den var i sin tid solidt lavet 
på Anders Pedersens Maskinfabrik – og havde været under samtlige juletræer i 
hele sognegårdens historie. Men godt nok er der højt til loftet i sognegården; 
men der er trods alt noget højere til loftet i hallen!, - så p.g.a træets højde 
kunne foden overhovedet ikke anvendes – det ville svare til at skulle tøjre 
Brutalis med en hundesnor! 
Hvordan vi fik ideen til at hejse træet op i kranspillet til basketball husker jeg 
ikke, - men op kom træet og siden har det været metoden.  
 
Nervøs mave.. 
Der har været gange hvor min mave har været noget ”nervøs”.. I årenes løb har 
der været besøg af mange store personligheder og hver især har de haft Deres 
krav og ønsker. I langt de fleste tilfælde er selv de ”kendte” nemme at have 
med at gøre. Men i et tilfælde havde jeg fejlbedømt den gæstende personlighed. 
Det var afdøde politiker Lilli Gyldenkilde der skulle holde foredrag i 
sognegården. Som vanligt bød jeg gæsten velkommen og snakkede 
arrangementet igennem. Det er vigtigt at man er enige om brugen af diverse 
audiovisuelle hjælpemidler, samt af forstærker og mikrofon. 
Der var til Lilli etableret et mikrofonanlæg som måske ikke ligefrem var det 
bedste der fandtes på markedet… 
På det tidspunkt var der ikke lydisolering mellem sognegård og gymnastiksal. 
Jeg havde bedømt Lilli til nemt at kunne råbe salen op og ikke lade sig 
distrahere hvis der kom lidt ”kampråb” fra Karatefolket i gymnastiksalen. 
Men da jeg sagde – lidt forsigtigt – at hun ikke skulle blive forskrækket hvis 
der kom lidt råben fra gymnastiksalen, meldte hun klart ud: ”Nu er det lige 
sådan, at jeg nemt lader mig hylde ud når jeg holder foredrag. Så hvis der 
kommer det mindste stopper jeg foredraget øjeblikkeligt. Så ved du det!” 
Jeg havde ingen mulighed for at aflyse Karateklubbens træning, da det var 
deres sidste træningsmulighed inden et graduerings stævne..  
I sådan en situation er der kun én ting at gøre: smile og bede til de højere 
magter og så skynde sig over i den anden ende af huset og servicere sine øvrige 
kunder.. 
Jeg havde kunnet forstå hvis det var en Venstre politiker der kunne tabe tråden, 
- men at en kvindelig socialist kunne, - det var et chok… 
Heldigvis gennemførte Lilli foredraget og tryllebandt alle tilhørerne…. 
 
 
 
 
 



Open Air. 
I den meget spændende periode hvor der blev arrangeret Open Air var der også 
mange oplevelser. I denne sammenhæng er det nødvendigt at nævne nogen af 
de personer som var med. Svend Erik Jensen – irriterende, engageret, tændt og 
fuld af sprudlende ideer – var hovedmanden bag Open Air og trak et kæmpe 
læs de første år. 
Senere kom bl.a. Poul Jessen og Palle Friis til – de har været vedholdende 
siden og så sent som efter sidste byfest, var det os der lukkede pladsen om 
søndagen, efter at den sidste plakat var blevet pillet ned. 
Og spørg så lige Jan Hansen og Hans Mikkelsen om det ikke kan være sjovt at 
lave noget? For det er det der var essensen af Open Air og Byfesten siden hen: 
det skal være sjovt at være med – og det er det… 
 
Special tobak. 
Der var mange udfordringer omkring afviklingen af Open Air. Specielt satte 
vejret os på mange prøver. Et år var det så koldt at vi ingen is solgte – men 
ikke mindst oplevede vi jo nogen år med forfærdelige regnskyl. 
En enkelt oplevelse med en af verdensstjernerne husker jeg meget tydeligt. 
Det var lykkedes at tegne kontrakt med Dr. Hook og det var lidt af et scoop. 
For at sige det mildt var der lidt nervøsitet inden den gamle amerikaner og hele 
hans ”crew” skulle ankomme. Aftenen før havde der været store problemer 
med at få ham på scenen hvor han skulle optræde – var der ikke det ene galt, så 
var der det andet.  
Men først kom ”crewet” og endelig kom selveste hr. Hook. Godt nok lidt sent, 
- men så langt så godt. Vi åndede lettet op og var meget fortrøstningsfulde. 
Det varede lige indtil Dr. Hooks personlige assistent kom op i cafeteriet og 
ville have en samtale. Doktoren røg en bestemt tobak som ikke kunne købes i 
Dagli`Brugsen…..( Eller for den sags skyld i nogen som helst Brugs uanset 
størrelse eller beliggenhed…) 
 ”Du må skaffe det rigtige mærke ellers gider Hr. Hook ikke at spille”.  
Så er det lige at man skal til at tænke lidt hurtigt… 
Heldigvis lykkedes det med hjælp, at skaffe lige netop den tobak som den 
gamle doktor foretrak – og så var alle glade. Doktoren var dog så glad for 
tobakken, at han måtte have hjælp til at komme op af scenetrappen… 
Men efter en lidt famlende start leverede han et brag af en koncert, - og ville 
faktisk slet ikke ned igen.. 
 
Børnerock, Bubber og sejt kød… 
Barrit Børnerock fik kun et enkelt år, - men også her var der flere ”morsomme” 
oplevelser.  



På pladsen blev der serveret store bøffer tilberedt på grill, - kødet leveret af en 
leverandør, som havde en anden opfattelse af hvad mørt kød var, end de fleste 
af os andre. Der kunne også virkelig tales om fedtmarmorering og krølfedt… 
Bubber skulle indtage sin mad hos undertegnede – og menuen var den samme 
som på ”pladsen”: bøf med diverse tilbehør. 
I køkkenet havde vi ”kælet” lidt for de leverede råvarer: d.v.s at der blev 
skåret, filet og klippet i oksekødet for at fjerne de værste sener og 
fedtbræmmer. Vi stegte på panden og dyppede i frituren og til sidst så de 
efterhånden meget små oksebøffer hæderlige ud… 
Nu er det ikke sådan, at det udelukkende var p.g.a. at Bubber var kendt, at jeg 
gjorde mig umage. Enhver gæst skal selvfølgelig behandles ordentligt. Men jeg 
ville selvfølgelig lyve, hvis jeg påstod at det slet ikke havde nogen betydning. 
TV stjernen skulle fra Barrit via Kastrup direkte til Bangladesh – og han skulle 
selvfølgelig ikke sidde under én af mellemlandingerne og tænke på ”at i Barrit 
får man godt nok ringe mad”.. 
Under måltidet udviste Bubber det mandsmod, som han måske har manglet når 
han har været i vildmarken med BS. Han kæmpede en rasende og indædt kamp 
mod hans bøffer!- Samtidig med at han snakkede og skulle høre alt om livet i 
Barrit og omegn. 
Men vi havde ikke siddet til bords ret længe før vi måtte give op. Heldigvis var 
der rigeligt med velsmagende tilbehør. Men bøfferne var totalt uspiselige, og 
kunne ingen gang bruges til forsåling, for intet søm kunne trænge igennem 
dem…Heldigvis tog Bubber det hele med eet stort grin – og jeg er ganske 
sikker på, at ikke engang i Bangladesh har han fået serveret så sej en bøf…  
 
Lagkager i lag… 
Når der skal laves mad kan det ikke undgås at der sker uheld. Kunsten er så 
bare at redde situationen så gæsterne ikke bliver skuffede. Nogen i branchen vil 
selvfølgelig sige ”bare gæsten ikke opdager noget” eller ”hvad man ikke ved 
har man ikke ondt af”. I den sammenhæng har jeg altid holdt på at fortælle 
sandheden og så på den måde at få forståelse fra kunden. 
Det var i høj grad også nødvendigt til Seniordansernes afslutning i foråret. De 
er gæster én gang årligt og kommer fra hele Bjerre Herred. De glæder sig til at 
danse sammen – og de glæder sig til det veldækkede kaffebord. 
Nu var der så bare lige det, at da jeg skulle hente de 12 hjemmelavede og 
smukt pyntede lagkager, - lå de alle i bundet af køleskabet. ( 3 hylder var faldet 
ned) Her måtte jeg erkende at selv færdigflødeskum og chokoladeglasur ikke 
kan udrette mirakler…Det er heldigvis  eneste gang at jeg har serveret lagkage 
hvor bunden vendte opad… 

Mikael Jacobsen   



 

Aktivitetskalender 
 

December 
9. Juletræsfest i BKI Børnehaven Tjørnebo 
14. Juletræsfest Pensionistforeningen 
15. Gravjagt Barrit Jagtforening 
17. Julekoncert i Barrit Kirke Barrit Koret 

Januar 
11. Fredagsklub Fredagsklubben 

Februar 
1. Fredagsklub Fredagsklubben 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil gerne ønske Gitte 
Iversen held og lykke med sit 
virke i Barrit Kultur- og 
Idrætscenter. 
Billedet er taget ved Gittes 
velbesøgte reception lørdag 
d. 17. november. 
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Kontaktpersoner  /  Foreningsliste     -      December  2007 
Barrit Biografforening 
Barrit, Det Rullende Bibliotek 
Barrit Erhvervsforening 
Barrit St. Gadebelysning 
Barrit Gadebelysning 
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening 
Barrit Kultur & Idrætscenter 
Barrit Jagtforening 
Barrit Legestue 
Barrit Læsekreds 
Barrit Menighedsråd 
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 
Blæsbjerg Vindmøllelaug 
Fredagsklubben 
Hyrup Forsamlingshus 
Hyrup Forsamlingshus 
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 
Marianne Bundgaard 
Frederik Klærke 
Brian Kristensen 
Claus Thau 
 
Peter Overgaard 
Henrik Sørensen 
Sonja Friis 
Ingeborg Jørgensen 
Elvin Kristiansen 
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 
Jens Bak Andersen 
Gitte Hansen 
Udlejning 
Mogens Houegesen 
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 
20 22 25 10 
75 69 15 38 
75 69 12 92 
75 69 14 44  
 
75 69 17 12  
75 68 72 16 
75 89 78 86  
75 69 15 73 
75 69 15 86 
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 
75 69 15 66 
75 69 15 73 
75 69 11 82 
75 69 15 90 
75 69 11 67 
75 89 72 72 
75 69 18 60 
23 43 87 50 
75 89 73 91 
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 
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