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* Forsidebilledet er fra årets byfest.  

* Nyt fra den levende landsby. 

* Lokalarkivet.  

* Foredrag 

* Julemarked og meget, meget mere……. 

______________________________________________________________ 

 

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 25.10.2010 

 

Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30 tlf. 27 87 17 52 

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 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: 

 

25.10.2010   Uge 45 

Bemærk intet nummer i december 

24.01.2011   Uge 6  

21.02.2011   Uge 10 

 

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

NYT – NYT – NYT - NYT 

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse 

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285 
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Side 3 ………………………………………….. ved Mikael Jacobsen    
 

Selv vejret var der styr på…    

Byfesten i slutningen af august blev en stor succes. Specielt var lørdag 

formiddag fantastisk. Et kæmpe optog, helikopterflyvning og Jagtforeningens 

meget fine og spændende telt, traktorringridning m.m.m.   

Byfestudvalget havde lavet et kæmpe stykke arbejde og alt flaskede sig. Selv 

vejret som til tider ikke har været med os i Barrit – viste sig fra den gode side. 

 

De bedste 250 kroner… 

Undertegnede havde en fantastisk oplevelse med helikopterflyvningen. At se 

vores egn på denne måde var helt utroligt: Den glitrende fjord, de høstede 

marker og kreaturerne på Barritskovs marker. Så hvis den mulighed kommer 

igen vil jeg kraftigt anbefale dig at prøve.  

 

Velkomstfolderen…  

Barrits nye folder blev præsenteret til byfesten. Og sikke dog en fantastisk 

positiv overraskelse. Jeg har i tidernes løb set mange af den slags, - men den 

fra Barrit er uden sammenligning den bedste. Flot opsætning, dejligt 

billedmateriale og en klar tekst. Godt gået!   

 

På skinner igen…    

I sidste nummer af BV- Nyt kunne vi læse at Peter Andersen og Karl Erik 

Nielsen ville sætte barrit.dk på skinner igen. Stor respekt. Vi mangler i høj grad 

hjemmesiden, - for selv dette blad og en god Velkomstfolder kan ikke erstatte 

en hjemmeside.  

 

Gammelt skrot…   

På bladets vegne vil jeg takke Carl Rasmussen fra Breth for hans bidrag til 

bladet. Der er blevet indsamlet gammelt skrot – og vi er meget glade for at 

nogen vil knokle sådan for bladets overlevelse.   

 

Barrits bedste sælger…   

Mindre kan måske også gøre det, - men vi mangler en der kan hjælpe 

redaktionen med at sælge annoncer. Vi har mistet et par annoncører men ville 

gerne finde nogle nye. Så hvis det var noget, må du meget gerne kontakte én 

fra redaktionen. – Og du får ikke problemer med Told og Skat. For det er 

fuldstændig ulønnet…. 
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”Støtteabonnement” 

Barrit -Vrigsted Nyt. 

 
Redaktionen har været meget glade for den opbakning der har været 

til bladet fra alles side. Men ros gør det desværre ikke alene. Der skal 

kolde kontanter til. Vi havde egentlig besluttet selv at omdele bladet 

(med en flok hjælpere) og så tegne støtte abonnementer på den måde.  

 

Men det vil tage for lang tid – distriktet er stort og der er faktisk 

mange kilometer vej i Barrit og Vrigsted sogne.  
Vi ved erfaringsmæssigt at det er nemmere at ”hive” penge ud af folk 

når man har den personlige kontakt.- Specielt fordi vi har det problem 

at vi ikke kan lægge et girokort i bladet.  Men det danske postvæsens 

takster er så uhyrlige, at det vil være langt dyrere end det vi kunne få 

ind…..   

 

Men vi håber at folk denne gang tager sig sammen og aktivt selv gør 

lidt for at få indbetalt lidt kroner… 

 

Men for dem der ikke har adgang til netbank, er muligheden at 

indbetale direkte til et af medlemmerne af redaktionen. 

 

For dem der vil støtte med en indbetaling via Netbank har bladet 

følgende konto og registreringsnummer: 

8133 – 0002791285    

 

Alle bidrag er velkomne – store som små. Foreningerne på egnen skal 

også være meget velkomne til at støtte. Udover menighedsrådene og 

BGIF har vi ikke mærket meget opbakning fra Deres side…  

 

På forhånd tak   

Redaktionen  
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       BYFEST  

 

 

 

 

 

 

Så er det igen tid til at gøre status over dette års udgave af Barrit & Omegns 

Byfest. Det kan være en vanskelig opgave at bedømme det, når man selv er 

midt i det. Men vi mener, at det heldigvis kan sammenfattes i få hovedpunkter:  
 

Venlige vejrgude: Vi må jo indrømme, at august indtil d. 25. ikke havde vist 

sig fra sin sommerlige side. Men vi fik 3 dage med godt vejr…  
 

Kæmpe opbakning alle dage: Der var rigtig mange mennesker på stadion alle 

3 dage og til alle vores aktiviteter. Lige fra bankospil og bilorienteringsløb, 

over rekordforsøg, fodboldturnering, til optog og efterfølgende morgenmad, 

gymnastikopvisning, bagagerumssalg til festen i teltet lørdag aften. 
 

Men vi havde også fin opbakning og samarbejde med flere af de andre 

foreninger og institutioner i Barrit. 
 

Alsidigt program: Vores program bød igen i år på mange forskellige aktivi-

teter og tiltag. Der var lidt for enhver smag, uanset alder og aktivitetsniveau og 

der var en fin fordeling hen over alle 3 dage. 
 

Succes: I udvalget er vi ikke bange for at kalde dette års byfest for en succes. 

Det er den bedst planlagte og gennemførte byfest, vi har stået bag. Vi har i 

skrivende stund ikke det endelige overblik over det økonomiske resultat. Men 

vi er dog sikre på, at vi igen i år kan give et fint overskud videre til ungdom-

men i Barrit GIF til glæde for alle afdelinger.  
 

Vi vil i udvalget gerne takke alle, der har været med til at gøre det til en succes. 

Det er alle fra vore mange hjælpere, de øvrige foreninger og institutioner, folk i 

Barrit & omegn og sidst men ikke mindst vore sponsorer. 
 

Vi er i udvalget allerede begyndt at fokusere på Barrit & Omegns Byfest 2011.  
 

Med festlig hilsen 
 

Udvalget bag Barrit & Omegns Byfest 
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Nyt fra den levende landsby  
 

 

Bevillingen 

Til ærgelse for alle involverede har vi fået supplerende spørgsmål til vores 

bevilling på 390.000 kr.  

 

De 195.000 kr. har vi fået bevilget.  

De resterende 195.000 kr. fra LAG-Hedensted er sat på hold i 

Fødevareministeriet, da vi er blevet bedt om at uddybe vores ansøgning på 

enkelte punkter. Michael Laursen har i dialog med ministeriet besvaret de 

uddybende spørgsmål. Vi afventer nu det endelige tilsagn om de resterende 

195.000 kr. eller dele heraf. 

 

Hvad betyder det for os 

De aftaler vi har indgået med Plus Kontoret om at udarbejde tegninger og 

handlingsplaner for et nyt fælles center ændres ikke. Det gennemføres som 

beskrevet i BV-Nyt i juni. 

 

Undersøgelsen af mulighederne for et udvidet samarbejdet mellem byens 

institutioner, ligeledes beskrevet i BV Nyt i Juni ændres heller ikke. 

 

Får vi en reducering af de 195.000 kr. vil detaljeringsgraden enkelte steder 

blive ændret. 

 

 

Vi informerer igen når vi har fået den endelige tilbagemelding, og vi glæder os 

til den lokale dialog hen over efteråret. 

 

 

 

På vegne af Styregruppen 

 

Michael Mathiasen 
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Over Barrit Mølle  
 

Over Barrit Mølle lå på den nuværende adresse: Høkervej 1. 
 

Historie:  
Møllen blev oprettet 1859 af Gårdejer Christian Nielsen Thorborg, der døde i 

1868. I et tidsrum op mod 1903 blev der også drevet købmandshandel ved 

møllen. I 1928 blev der indlagt en ny 15 HK motor til at trække kværnen, når 

der var vindstille. Møllen havde et vindfang på 28 alen. På et tidspunkt mellem 

1930 og 1947, hvor produktionen blev indstillet, blev den gamle møllehat 

udskiftet med et jernskelet, som det ses på det ene billede. Møllen blev endeligt 

nedrevet i 1953. 
 

Ejere: 

1859-1868 Gårdejer Christian Nielsen Thorborg 

1868-???? Møller Søren Mortensen 

????-???? ? 

????-1903 ? 

1903-1922 Christian Steffensen 

1922-1926 Møller Harald Sørensen 

1926-1928 ? 

1928-1946/47 Møller Ebbe Jensen. 

1946/47-1991 Møller (og musiker) Jens Jørgensen. Ejendommen blev efter 

1953 drevet videre som almindeligt landbrug. Fra 1959 forpagtede sønnen, 

Finn Jørgensen, ejendommen, hvilket fortsatte til 1991, hvor Jens Jørgensen 

døde. 

Da mølleriet ikke længere var rentabelt, var Jens Jørgensen parat til at forære 

møllen til et ”møllelaug” og skød selv 1000 kr. i lauget fra starten. Men 

initiativet fængede ikke, så møllen blev nedrevet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Barrit Mølle, 1953 

– under nedrivningen. 

 

Over Barrit Mølle, ca. 1930 
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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: 

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: 

Frode Smidstrup 

Torve 4, Juelsminde  

Tlf.: 7569 4401 
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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. 
 

Gudstjenesteliste for oktober og november 
 

 

Søndag den 10. oktober  Søndag den 17. oktober 

19. søndag efter trinitatis  20. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 10.30   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 9.00   Barrit kl. 10.30 

 

Søndag den 24. oktober  Søndag den 31. oktober 

21. søndag efter trinitatis  22. søndag efter trinitatis 

Vrigsted: ingen   Vrigsted kl. 10.30 

Barrit: ingen   Barrit kl. 9.00 

 

Søndag den 7. november  Søndag den 14. november 

Alle Helgens Dag   24. søndag efter trinitatis 

Vrigsted kl. 9.00   Vrigsted: ingen 

Barrit kl. 10.30   Barrit kl. 10.30 

 

Sognepræst Rikke Mai holder fri i uge 42 (fra mandag den 18. oktober til 

søndag den 24. oktober). Embedet varetages i denne periode af sognepræst 

Poul Erik Sørensen, telefonnummer 75 89 70 51 og sognepræst Fin Rasmussen 

Petersen, telefonnummer 75 89 53 97. 

 

 

 

 

 

 

Alle Helgens Dag 7. november. Vrigsted klokken 9.00 og  

Barrit klokken 10.30 

 

Alle Helgen er den årlige gudstjeneste, hvor navnene 

på dem, vi i sognene har mistet i årets løb, bliver nævnt. 

 

Vi fejrer Alle helgen for at mindes vore kære og sige tak til Gud for dem han 

har givet os at dele livet med og for den glæde de har givet os. 
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Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et 

familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid. 

 
 

Gud og pizza  
 

Tirsdag den 12. oktober i Barrit Kirke 

Torsdag den 4. november i Vrigsted Kirke 

 

Tag familien med til børnegudstjeneste og fællesspisning. 

 

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste klokken 17. Klokken ca. 17.30 tager 

vi til BKI (den 12. oktober) og Vrigstedhus (den 4. november) og spiser 

sammen. Vi er færdige senest klokken 19.00. 

 

Alle er meget velkomne. 

 

Tilmelding til Rikke Mai på tlf. 75 69 10 29, sms 22 98 34 92 eller mail 

rm@km.dk 

 

 

 
 

Foredrag i Barrit-Hus tirsdag den 26. oktober kl. 19.00. 

 

Kys hinanden! 

… for det vil ærgre fanden. 

Sådan lyder det fra en gammel revy vise. 

 

Et foredrag af præst og stud. sexolog Benedikte Vejlby Baggesgaard. 

 

”Så giv hinanden hånd derpå” siger vi, med folkekirkens vielsesritual, mens de 

elskende står og længes efter filmreplikken; ”You may kiss the bride”; det 

erotiske aspekt er stærkt underspillet i den danske vielse. Vores ægteskab 

bygger på håndslag og aftaler, frem for sanselighed og erotik. Noget kunne 

tyde på, at det syn på ægteskabet kaster lange skygger ind over det moderne 

ægteskab. 

 

 

Alle er velkomne 

mailto:rm@km.dk
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Barrit og Vrigsted Menighedsråd. 

 

 

 

Højtlæsning i konfirmandstuen 
 

Tre torsdage i november og december, den 4. november, den 18. november og 

den 2. december, vil vi gerne invitere til højtlæsning, sang, kaffe og kage i 

konfirmandstuen. 

Alle torsdage fra klokken 9.00 – 11.00 

 

Torsdag den 4. november skal vi synge sange og lytte til 

læsninger af Steen Steensen Blicher. 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 18. november skal vi synge sange og lytte til 

læsninger af H.C. Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 2. december skal vi synge sange og lytte til tekster 

af Halfdan Rasmussen. 
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Dagplejere på Kirketur…. 
 

Dagplejerne i Barrit fik en fin invitation, om at komme til sang og leg med 

efterfølgende frokost i Rudolfs Hus. 

Vi har været der to gange og har nu to gange tilbage. 

Vi går hjemmefra ca. kl. 9.00. Da vi skal være i kirken kl. ca.9.45. 

 

I kirken sidder vi på tæpper, hvor organisten starter med lidt fløjtespil. Så 

kommer Sussi op af kurven (en lille hånddukke). Vi siger ”hej” til Sussi og hun 

synger en goddagsang. Hun kan næsten alle vores navne. Bagefter synger vi en 

sang om noget af det, vi har på kroppen. Der kommer også rasleinstrumenterne 

frem og dem er vi alle vilde med. 

Sidste gang skulle de voksne puste sæbebobler og børnene skulle fange dem. 

Rikke Mai havde syet nogle fine mariehøner i stof, så vi synger lige 

mariehønesangen. Til sidst sluttede vi af med at synge ”jeg gik mig over sø og 

land”, hvor vi gik ned igennem kirken. 

 

Så gik turen over til Rudolfs Hus, hvor bordet var dækket med rugbrød og alt 

hvad der tilhører. Alle blev mætte og vi havde haft en dejlig dag. 

Kl.11.45 gik turen hjemad og alle havde haft en fantastik dag, både børn og 

dagplejere. 

 

En stor tak til Rikke Mai skal lyde, for nogen fantastiske timer og vi glæder os 

allerede til den 27. Oktober hvor vi er klar igen….. 

 

EN STOR TAK FRA DAGPLEJEN I BARRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningsbillede fra Cykelklubben sidste tur i år 
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Mandag d. 30/8 sluttede vi 

sæsonen af med en kort tur, 

der gik over Barrit Station ad 

Serupsvej og sluttede af i 

Kirkeskoven. 

Her blev der nydt en kop 

kaffe og hjemmebag. 

Ved den sidste tur nedsættes 

også den kommende sæsons 

cykeludvalg. 

Det nuværende udvalg blev 

opfordret til at arrangere 

endnu en sæson. 

 

Så til maj er Ole, Knud, Annelise og undertegnede klar med nye cykelruter. 

Vi ses til en ny sæson 2011. 

 

På udvalgets vegne 

Kate 

 

 

 

Velkomstfolder  

 

Den nye velkomstfolder som fortæller om Barrit og omegn er nu trykt. 

 

Hvis du er interesseret i at se den, kan den hentes i Dagli’ Brugsen, Barrit. 

 

Rikke Mai 

Anne Mette Kristensen 

Renata Carlsen 
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        Årets først julemarked    

  
 

D. 6. november 2010 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 løber årets først julemarked af 

stablen. 

Dette sker i Sognegården i Barrit. Der vil være salg af mange forskellige ting. 

Her kan købes f.eks: julegaver, smykker, nisser, glasting, dekorationer og 

meget mere. 

Der vil også være salg af lidt til ganen.  

Husk man kan vinde på indgangsbilletten – der er gratis indgang. 

 

Der er stadig få ledige stande. Henvendelse til Gitte Dahl Iversen 

På tlf.: 75 69 18 85 

Bak op omkring arrangementet, alt overskud går til BV-Nyt. 

 
 

Bankospil 
 

Det årlige bankospil i Barrit–Vrigsted Pensionistforeningen afholdes d. 7/11 kl. 

14 i Sognegården. Der vil være de sædvanlige gode gevinster. 

 
 

Juletræsfest 
 

Barrit-Vrigsted Pensionistforening holder juletræsfest d. 10/12 i Barrit Hus 

 
 

Badminton 
 

Sæsonen er startet og vi har enkelte ledige baner. 

Vil du spille denne vinter, så ring straks til Ingrid Pedersen tlf. 75 69 10 96 

Der er også plads til flere børn og unge, så mød op torsdag kl. 15.00 og  

tilmeld dig til Jens. 

Badminton afdelingen/ Ingrid 
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Korsang på Møllevang 
 

 Har du tidligere sunget i kor? 

Har du en lille korsanger i maven? 

Har du lyst til at synge? 

Kan du synge? 

Trænger du til lidt udfordring? 

                                       

Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål, kan du fra Torsdag d. 2 sept. 

2010,  kl.15.30-17.00 og derefter hver 2. uge, komme med på vores nye hold i 

korsang. Det koster kun: dit gode humør  

 

Birte Stidsen som er lærer på Stouby skole og i mange år har ledet skolekoret, 

samt selv sunget i kor, vil være tovholder på holdet, hvilket hun gør på frivillig 

basis. 

 

For at kunne være med på holdet skal du være førtidspensionist, pensionist 

eller efterlønner. 

   

Tilmelding og nærmere information Birte Stidsen tlf. 75897239                                                                                       

 

                    SMS KURSUS PÅ MØLLEVANG 
 

             Kunne du tænke dig at lære og sende en SMS og læse en SMS ? 

               

Onsdag d. 29 sept. kl. 9.30-11.00 og derefter hver onsdag, kan du komme på 

Møllevang og få hjælp til at lære at bruge din mobiltelefon . 

 

(Hvis du stadig har brugsanvisningen liggende vil det være en god ide at tage 

den med, ellers klarer vi det uden.) 

 

Herdis Nielsen og Susan Pedersen er frivillige tovholdere for undervisningen. 

 

For at kunne deltage skal du være førtidspensionist, pensionist eller efterlønner. 

 

 For nærmere information: Aktivitets personalet, Møllevang  tlf. 75687698                      
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Kontaktpersoner  /  Foreninger / Institutioner m.m. 
 

 

Barrit Biografforening 

Barrit Erhvervsforening 

Barrit St. Gadebelysning 

Barrit 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 

Forældreforeningen for Barrit Skole 

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 

Claus Thau 

Tove Nielsen 

Peter Overgaard 

Jeanette Kristiansen 

Gordon Skov 

Michael Laursen 

Ingeborg Jørgensen 

Elvin Kristiansen 

Peter Andersen 

Erik B. Davidsen 

Hans Peter Christensen 

Jan R. Pedersen 

Aage Rørbye 

Sonja Jensen 

Karsten Bjerreskov 

Mikael Jacobsen 

Søren Sølvhøj 

Elvin Kristiansen 

Christian Schrøder  

Anne Mette Kristensen 

Renata Sloth Carlsen               

Gitte Hansen 

Claus Thorborg Madsen 

Henrik Herum 

Jenny Kjærgaard 

Niels Tønning 

Svend Ove Jensen 

Rikke Mai 

Bent Rørbye 

Bodil Ø. Hansen 

Rasmus Nielsen 

Poul Laursen 

Lis Laursen 

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 69 15 66 

75 69 13 20 

24 85 41 94 

75 69 15 73 

75 69 15 86 

75 69 13 56 

 

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 69 14 41 

75 69 18 60 

75 89 71 71 

75 69 54 87  

75 69 10 92 

20 68 16 61 

75 69 12 91 

75 69 10 29 

75 69 11 62 

75 69 11 47 

75 68 73 73 

75 68 88 89 

75 69 11 20 

 


