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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 24.10.2011
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100

tlf. 27 87 17 52
tlf. 75 69 16 61
tlf. 75 69 15 07
tlf. 75 69 14 18
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:
24.10.2011
23.01.2012
27.02.2012

Bladet udkommer:
Uge 45
Uge 6
Uge 11

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
Hastighedsdæmpning der virker…..
Vi er meget glade for at der kommer ny asfalt på Barrit Langgade. Nogle er
måske lidt usikre på hvordan de hastighedsdæmpende foranstaltninger vil
virke. Det behøver vi ikke at være mere! Den entreprenør, der udfører
arbejdet, har sørget for, at det har været virkelig spændende at køre igennem
byen! Brønddæksler, dybe huller og mangelfuld afmærkning! Da det så er sket,
med næsten københavneragtig langsomhed, har vi fået rig mulighed for at
vænne os til det… Det er slet ikke nødvendigt at lave en masse fancy tiltag:
grav et par huller og smid et par kegler ud på vejbanen! Så skal vi nok køre
ordentligt……
Ballonpost på en mandag…
Den sidste mandag i september – ved 18 tiden var jeg på Teglværkspladsen.
For evt. tilflyttere, og andre der ikke er så stærke i geografien, er det stranden
der ligger nede bag Stenhøj Maskinfabrik. Den strand hvor der i fordums tider
både var badebro og bål til Sct.Hans…
Blandt stenene på stranden lå en lille grøn ballon – næsten uden luft tilbage. På
ballonen var hæftet en gul seddel med en besked: Ballonen var sendt som en
del af et ”ballon race” fra en skole i grevskabet Kent ( i nærheden af London).
Jeg sendte ballonkvitteringen til Hurst Primary School, sammen med en
beskrivelse og billede af stedet den blev fundet.
Som dreng fandt jeg aldrig den flaskepost jeg drømte om – men denne lille
ballon giver fuld kompensation. Jeg ved godt, det ikke er i nærheden af nogen
verdensrekord for langdistance ballon flyvning – men ca. 1200 km. I luftlinje
er da også noget. Og at den så lander/ driver ind, - så det lige netop er mig der
finder den - er da næsten lige som at vinde i Lotto.
Tak for bidragene til bladet.
På vegne af bladets bestyrelse, skal der lyde en stor tak til dem der indbetaler
til bladet. Vi er meget glade for den støtte som vores læsere betænker os med.
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Kom og deltag i
Generalforsamling i Barrit GIF
onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i BKI.
Vi glæder os til at dig.
Barrit GIF
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Opfordring fra gymnastikafdelingen
Så er gymnastik sæsonen gået i gang, men der er stadig ledige pladser på alle
hold.
Hvis du endnu ikke er kommet af sted, men godt kunne tænke dig at benytte et
eller flere af vores tilbud, kan det sagtens nås endnu.
Springpiger, superdrengene, rytmepiger og motionsdamer er ikke så mange i år
så vi mangler nogle friske gymnaster, så de hold kan blive ved med at køre i
sæsonen. Så kom ud af busken og kom af sted til en omgang god gymnastik. Vi
glæder os til at se dig
Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte en af os i
gymnastikudvalget.
Gymnastikudvalget
Maibritt Davidsen tlf.: 75691720
Gitte Hansen tlf.: 75691860
Amanda Nielsen tlf.: 22817575

Vi kan godt være flere……
På motionsholdet for damer kan vi godt være nogle flere – vi dyrker noget
rigtig godt gymnastik til noget dejlig musik. Vi er i alderen ca. 40 år til 60+ og vi har det sjovt.
Har du lyst til at få dig rørt lidt, så prøv at mød op tirsdag aften kl. 19.00 –
20.00.
Motionsdamerne

7

8

Fællesspisning i Barrit
Fredag den 28. oktober kl. 18 Barrit Sognegård
Det er os en fornøjelse at invitere dig og dine naboer til fællesspisning igen i år.
I år skal vi have Cowboy tøjet på til et brag af en
HØSTFEST
Der er selvfølgelig præmie til de bedste udklædte!
Voksne: 70 Kr.
Børn: 5-12 år 35 kr.
Tilflyttere til området i 2011 samt børn under 5 år GRATIS
Kom ud af busken, det er lige nu, SENEST fredag den 21. okt. du skal sende en
mail /SMS/ ringe til Bente Poulsen og tilmelde jer på TLF. 50 99 59 76 eller email stevnsvej@poulsen.mail.dk
Vi tager gerne imod større selskaber, men kan ikke reservere pladser. Det er
først til mølle på aftenen.
Vi glæder os til en dejlig fredag aften sammen med dig.
Med venlig hilsen Fællesspisningsudvalget
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bemærk!!!!!!!!!!!!!
Seniorgymnasterne
Træningstiden er hver onsdag i hallen fra kl. 09.30 – 10.30.
Hilsen Dora
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Referat af lokalrådsvalg/ fælles formandsmøde den 7/9 2011
Lokalrådet
Michael Laursen fremlagde Lokalrådets arbejde i det forgangne år. Lokalrådet
vil bede Peter Andersen om at lave et link på Barrit.dk til plan-tegningerne af
Barrit Univers tegningerne.
Der kommer en lille formands beretning fra Michael Laursen, om arbejdet og
fremtiden for Lokalrådet.
Valg; Jens Erik Iversen og Kenny Poulsen har valgt at stoppe. Michael Laursen
stopper som formand, men fortsætter som medlem.
Jan Hansen, Sanne Østergård, Peter Andersen, Michael Mathiesen, Åse Jensen,
Michael Lauersen, Gitte Hansen er det nye Lokalråd.
Der er møde 14/9 i Fælles landdistriktråd på Hedensted Rådhus.
Der blev forslået at man til Fællesspisningen lavede lidt PR for Lokalrådet.
Bordet rundt
Pensionist foreningen / Karl Rasmussen – har afholdt det sidste loppemarked,
det kan ikke betale sig. Karl samler stadig skrot og Barrit/Vrigsted nyt har fået
et par gange, men nu går der penge til pensionisterne. Lokalarkivet har også
fået penge.
Venstre / Jens Erik Iversen – det er højaktuelt at være politisk aktiv for tiden.
Var med til byfesten, det var positivt at se at der også var andre partier
repræsenteret. Tur til Vadehavet. Lokalarkivet/ Niels Peter Kjerkegaard – det
går fint, der er 60 medlemmer. Niels Peter finder ud af hvad det koster at købe
nye flag til flagstængerne på Barrit Langgade og på indfaldsvejene. Der vil evt.
blive søgt om penge i Karls Skrot-fond.
Menighedsrådet/ Elvin Kristiansen– har lige haft udflugt til Industri museet i
Horsens og der kommer baby-salmesang igen. Mini-konfirmander i slutningen
af september, for 3. klasse.
Fredagsklubben/ Gitte – er startet op igen, efter sommerferien, prøver at få nye
forældre med.
BGIF/ Gitte Hansen – gymnastik begynder igen i uge 38.
Skolen/Palle – skolebestyrelsen vil gerne takke de 2xMichael (Laursen og
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Mathiesen) for det store flotte arbejde i forbindelsen med Barrit Univers. Ved
byfesten havde skolen åbent hus og det var en stor succes, der var ca. 60
besøgende. Det var en positiv oplevelse, og det vil gentage sig til næste år.
Henning Troelsen træder ud af skolebestyrelsen og i stedet kommer Jonas
Johansen med. I Kirkeskoven vil skolebestyrelsen rense/klippe ned. Der skal
lægges nyt flis på stien. Skolen er meget glad for at bruge Kirkeskoven.
Pensionister kan komme på skolen og få hjælp til IT, tirsdag og torsdag fra
14.00 til 15.00
Næste møde
Onsdag den 11. januar kl. 19.00 – bemærk tidspunktet.

Julemarked i Barrit
Lørdag d. 12. november er der igen julemarked i Sognegården
fra kl. 10. 00 – kl. 16.00.
Der er fortsat ledige stande, hvis nogen har lyst til at sælge noget
af deres hjemmelavede ting. Tilmeldingen sker til Gitte Dahl Iversen
på mail: dittemor@profibermail.dk eller på tlf: 75 69 18 85
senest d. 5. november, dog er det først til mølle.
HUSK at sætte kryds i kalenderen og besøg årets først julemarked.
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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:
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

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 oktober og november
Søndag den 2. oktober
15. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 9. oktober
16. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag den 16. oktober
17. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 FRP

Søndag den 23. oktober
18. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen - der henvises til gudstjenester
Barrit: ingen – i nabokirkerne.

Søndag den 30. oktober
19. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 6. november
Alle helgens dag
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 13. november
21. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 16.00 – Gospel-gudstjeneste

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vrigsted kl. 9.00 - PEAS
Barrit: ingen

Sognepræst Rikke Mai holder ferie fra lørdag den 15. oktober til søndag den
23. oktober. Fin Rasmussen Petersen passer embedet i disse dage. Han træffes
på telefonnummer 75 89 53 97. Desuden holder hun fri i weekenden den 19. og
20. november. Embedet passes af Poul Erik Sørensen, 75 89 70 51.

Alle Helgens Dag 6. 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.
Der udsendes indbydelse til dem (anmelderen) der har mistet et
familiemedlem, men gudstjenesten er offentlig som altid.
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Højtlæsning i konfirmandstuen
Tre torsdage i november og december, den 3. november, den 17. november og
den 1. december, vil vi gerne invitere til højtlæsning, sang, kaffe og kage i
konfirmandstuen.
Alle torsdage fra klokken 9.00 – 11.00

Torsdag den 3. november skal vi synge sange og lytte
til læsninger af Frank Jæger.

Torsdag den 17. november skal vi synge sange og lytte til
læsninger af NFS Grundtvig.

Torsdag den 1. december skal vi synge sange og lytte til
tekster af Johannes V. Jensen.
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Gud og pizza i Barrit Kirke
Tirsdag den 11. oktober klokken 17.15
Onsdag den 9. november klokken 17.15
Tag familien med til børnegudstjeneste og fællesspisning.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste klokken 17.15. Klokken ca. 17.45
tager vi til BKI 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

Vrigsted Kirke
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Kom og syng gospel i Barrit Kirke!
Søndag den 13. november klokken 9.30.
Kom og vær med til en dag fyldt med gospel, glæde og samvær. Søren
Raffnsøe og Kristian Enevoldsen vil lære os en række numre som skal synges
til eftermiddagens gudstjeneste.
Vi mødes i kirken klokken 9.30 og undervejs spiser vi frokost og drikker kaffe.
Klokken 16 er der gudstjeneste med masser af vidunderlig gospelmusik.

Om Kristian og Søren
Søren Raffnsøe er kendt for sine populære gospelworkshops, hvor han som
korleder introducerer både drevne korsangere og novicer for gospel, der giver
gåsehud og får taget til at lette!
Søren Raffnsøe er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Silkeborg.
Han har medvirket i mange musikalske sammenhænge - bl.a. som komponist af
musicals til børnehaver, korleder for skolebørn og som dirigent for "Oh Happy
Day" på Jelling Festival.
Søren underviser med stor dygtighed, fantastisk musikalitet - og med masser af
humor.
Ved klaveret sidder pianist, Kristian Enevoldsen, der sammen med Søren udgør
et særdeles professionelt team.
Kristian har en diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium og
underviser selv i kor og spiller bl.a. også i gospelkvartetten "Bless ya".
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Nyt fra Barrit Kultur- og Idrætscenter v/centerleder Dorthe Andersen.
Indesæsonen er nu godt i gang, og det betyder bl.a. faste åbningstider i cafeteriet:
Mandag: 18.30 – 21.30
Tirsdag: 18.30 – 21.30
Onsdag: 18.30 – 20.30
Torsdag: 18.30 – 22.00
Fredag: 17.30 – 20.00 (fra 7. oktober og foreløbig frem til 31. december 2011)
NB! NB! Cafeteriet er LUKKET i efterårsferien (uge 42).

Nye tiltag:
Fra og med fredag, den 7. oktober udvider cafeteriet hver fredag udvalget af
fastfood med bl.a. burgere og flütes, der kan bestilles i tidsrummet kl. 17.30 –
20.00 som take-away. Bestilling kan foretages på tlf. 60 60 68 76. Foldere vil
pr. 1. oktober være at finde i BKI og forhåbentlig også i Dagli’Brugsen.
Herudover vil jeg forsøge med fællesspisning for max 40 personer pr. gang
(både børn og voksne), dog min. 25 personer, en gang i måneden på forskellige hverdage. Første gang bliver onsdag, den 16. november 2011 kl. 18.00.
Nærmere information vil blive opslået i BKI og i Dagli’Brugsen. Menu = fx
spaghetti med kødsovs eller gryderet. Tilmelding = bindende. Pris = rimelig.
Jeg ser frem til en god indesæson.

NB. Kunne du tænke dig at komme i kontakt med andre mennesker, men ved
ikke lige, hvor du skal møde dem, så kontakt mig meget gerne på tlf. 75 69 15
66 – det kan jo være, at vi kan skabe et mødested her i BKI .
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Samlingssteder i Barrit-Vrigsted:
Landbohjemmet Skovlyst i Smedskærlund.
Landbohjemmet Skovlyst var i princippet et etablissement, der blev drevet af
en forening, hvis formål var at drive et samlingssted for landboungdommen.
Man skulle - igen i princippet – være medlem for at bruge stedet. Andre typer
af ”hjem” var soldaterhjem, afholdshjem og højskolehjem. Med sin smukke
beliggenhed blev stedet et populært søndagsudflugtsmål, faciliteterne var
velegnede til fester og baller med musik og dans, og da man havde
spiritusbevilling blev stedet også brugt som almindeligt udskænkningssted.
Skovlysts historie:
Skovlyst gennemgik en udvikling fra at være en købmandsforretning med
keglebane på et naturskønt sted – Smedskærlund - omkring 1890, til at der blev
udvidet med gæstgiveri før 1904 – og til at stedet blev oprettet som
”landbohjem” med formålet: At give medlemmerne adgang til adspredelse og
selskabelige sammenkomster i 1912. Skovlyst brændte i november 1922 og
blev aldrig genopført.
Skovlysts ejere:
1863-????: ? Blume Jacobsen: (Kilde: sønnens, A. Blume Jacobsens,
erindringer) Blume Jacobsen blev 1863 gift med datteren i huset. Han
var kusk på Barrit Præstegård før brylluppet og ernærede sig som
tækkemand i en periode efter brylluppet. De oprettede en
købmandsforretning – eller der var allerede en købmandsforretning,
som datteren i huset overtog med Blume Jacobsen.
Købmandsforretningens faciliteter blev udvidet med først keglebane,
omkring 1890, siden gæstgiveri og til sidst som
forlystelsesetablissement – Landbohjemmet Skovlyst. På et tidspunkt
afstår Blume Jacobsen ejendommen.

????-1922: Rasmus Nielsen i den tidligere Vrigsted Kro, Koksfourt 4 ejede
Skovlyst, da den brændte i 1922.
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Skovlyst, ca. 1910. Skovlyst lå i Smedskærlund - lige efter bækken og til højre,
når man kom nordfra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Badminton- ledige baner
Vi har enkelte ledige baner: Mandag kl. 20-21
Tirsdag kl. 20-21-Fredag kl. 17-18
Badminton for børn
Børnene træner torsdag kl. 16-18.
Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig. Du skal møde op i hallen torsdag kl. 16
og snakke med træner Jens Pedersen
NYT – NYT Familiebadminton
Som et nyt tiltag kan vi i år tilbyde familiebadminton Fredag kl. 16-17.
Vi tænker, at far-mor-børn kunne tænke sig at spille badminton sammen.
Prisen er en tilbudspris på kr. 800,- pr. bane.
Banerne tildeles efter først til mølle princippet.
Henvendelse omkring badminton til Ingrid Pedersen på tlf. 75691096
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Træningstider
Indendørs Fodbold
2011/2012
Senior
Damer

Tirsdag 18-19

26 70 25 87

Sabine Dahm

U14
drenge

Mandag 17.30-18.45

25 63 98 99

Robert Andersen
Eva Troelsen

21 75 81 21
4 klasse

Tirsdag 17-18

Træner søges

2 -3
klasse
0-1
klasse
6 år og
yngre

Mandag 16.30-17.30

20 68 18 33

Tirsdag 16 - 17

41 15 28 20

Tirsdag 16-17 i Gymnastiksal

20 68 18 33

Sascha
Mikkelsen
Michael Bruun
Sascha
Mikkelsen

Alle hold har opstart uge 43, medmindre træneren giver anden besked
Ved yderligere spørgsmål kontakt Hans Ole Nielsen på 40 73 41 81

Træneren for 4-klasse børnene har valgt at stoppe som træner ved afslutning af
udendørs sæsonen 2011, hvorfor vi søger en til at tage over. Er der en som har
mod på at overtage disse børn til træningen 1 gang om ugen i hallen, samt tage
med dem ud til kampe 5-6 gange i løbet af vintersæsonen, så hører vi gerne fra
dig.
Du kan kontakte kampfordeler Hans Ole Nielsen på 40 73 41 81

Med venlig hilsen
Hans Ole Nielsen
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Referat fra lokalrådsvalget ons. d. 7. september 2011
1. Lokalrådets arbejde det sidste år: Lokalrådet har koncentreret arbejdet om
at få planen for ’Barrit Univers’ gennemført i samarbejde med skolen,
børnehaven og BKI samt foreningerne i byen. Planen blev præsenteret på
et borgermøde d. 23. august og giver en ambitiøs plan for udvikling af
centeret de næste 8-10 år. Planen kan downloades fra Barrit.dk.
Desuden har der været arbejdet med et stiprojekt fra Barritstation til
Gramrode, men dette måtte opgives. Desuden er lige nu kontakt med
kommunen omkring lægning af ny asfalt på Barrit Langgade og
opstribning af vejen til en såkaldt ’2 - 1’ vej, der gerne skulle give en
meget mere trafiksikker Barrit Langgade for vores børn når de cykler til
skole og fritidsaktiviteter. Arbejdet med dette koordinerer lokalrådet
sammen med skole/børnehave samt de erhvervsdrivende.
2. Lokalrådets mål for det kommende år: Lokalrådet bliver i højere grad den
daglige kontakt med kommunen når der skal tages generelle sager op af
interesse og betydning for hele byen, der arbejdes også i det ’Det fælles
landdistriktsråd’, det vigtigste bliver dog formentlig at følge op på Barrit
Univers-planen så arbejdet med at søge fonde til finansiering af planen
kan komme i gang samt holde en tæt kontakt med administration og
politikere om arbejdet.
3. Gennemgang af regnskabet: Lokalrådet har modtaget en portion penge fra
’Karl’s Skrotfond’ der mest er brugt i Kirkeskoven, desuden er der
modtaget 195.000 kr fra Indenrigsministeriet, disse er dog brugt igen på
Barrit Univers. Så kassebeholdningen er tilbage på ca. 1000 kr.
4. Valg af 3-7 lokalrådsmedlemmer: Valgt blev:
 Jan Hansen, Peter Andersen, Michael Mathiasen, Sanne Østergaard
Nielsen, Gitte Hansen, Åse Monrad Jensen, Michael Laursen.
5. Valg af formand: Peter Andersen
6. Eventuelt:
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Haco’s nye haller set fra nord.

Fra Barrit skov
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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
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
Dorthe Andersen
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Vibeke Kjeldberg
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
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
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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
75 69 13 56
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 11 40
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 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
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