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***************************************************************
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.
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.
***************************************************************
Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse
Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285
***************************************************************
BLADET KAN OGSÅ LÆSES PÅ NETTET:
www.bvnyt.dk
Giv linket videre til familie og venner.
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Side 3
Side 3 er ikke længere kun redaktørens side, men hele bestyrelsens side.
Dette blad er på mange måder skrevet i festlig anledning.
For det første er det lykkes at køre Barrit Vrigsted Nyt videre.
For det andet er det i år 25. årgang af Barrit Vrigsted Nyt, så det er jo et stort
jubilæum for vores blad.
For det tredje er det i år 30 år siden, det allerførste blad udkom. Dengang hed
bladet Sports Nyt, eller helt præcist Barrit Gymnastik & Idrætsforening’s
Sports Nyt.
Vi har i bestyrelsen ingen planer om at lave bladet gennemgribende om. Men
da det jo er nye personer, vil vi også have andre indgangs vinkler til tingene. Vi
har lavet nogle få ændringer som f.eks. forsiden, der nu og i fremtiden er i
farver. Vi har også udvidet antallet af sider i bladet, som vi håber, at vi får brug
for rigtig mange gange. Vi har øget antallet af annoncører, så der nu er lidt
flere sider med reklamer fra vores lokale erhvervsdrivende.
Vi har også besluttet at lave et nyt indlæg i bladet, som vi har kaldt ”Den
positive vinkel”, hvor vi får forskellige personer i lokal området til at skrive om
Barrit og deres oplevelser, erfaringer eller andet positivt. Den første i rækken er
sognepræst Rikke Mai, I kan finde hendes ”positive vinkel” længere inde i
bladet. Ved redaktionens afslutning var der endnu ikke lavet aftale med næste
skribent af ”Den positive vinkel”, men der er heldigvis mange gode emner.
Derudover laver vi konkurrencer, når der er mulighed og anledning til det. I
kan finde den første konkurrence et andet sted i bladet, hvor der er fine
præmier på højkant.
Vi håber, at I vil fortsat vil finde det spændende og interessant at læse Barrit
Vrigsted Nyt og at I vil bidrage med indlæg og informationer. Vi glæder os
meget til at føre dette traditionelle blad videre.
Som det fremgik af repræsentantskabsmødet, er bladets økonomi ikke den
bedste. Overskuddet var på beskedne 2.305,39 kr. og udelukkende skabt på
grund af den værdi, som Carl Rasmussen har indsamlet til bladet i form af
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skrot. Da vi jo gerne vil sikre bladets fremtid, er det vigtigt for os at øge vores
indtægter og så vidt muligt sænke vores udgifter. Derfor vil vi gerne opfordre
til at bidrage økonomisk til bladet. Oplysninger om konto nummer kan I finde
på side 2.
I er naturligvis meget velkomne til at komme med både ris og ros, vi modtager
gerne begge dele, især hvis vi kan bruge det konstruktivt. I kan kontakte os pr.
mail til bladet eller ved hjælp af de kontaktinformationer, der står på side 2.
Som noget helt nyt har vi besluttet os for at oprette en gruppe for Barrit
Vrigsted Nyt på Facebook, hvor vi løbende vil lave opslag med billeder og
andre opdateringer. Der vil der også være mulighed for at komme med
kommentarer til bladet og ikke mindst til bestyrelsen. Når bladet udkommer,
kan der blandt andet ses billeder af bestyrelsen, med et gruppebillede og
billeder fra bladets tilblivelse.
Som nævnt har vi udvidet antallet af annoncører og vi vil gerne herfra sige tak
til tidligere, nuværende og nye annoncører. Uden deres økonomiske hjælp ville
bladet slet ikke kunne eksistere. Derudover vi vil gerne sige tak til Respons i
Hornsyld for velvilligt at have stillet udstyr til rådighed, så vi kunne tage
billedet til forsiden.
Der skal fra den nye bestyrelse også lyde en kæmpe stor tak til de afgåede
bestyrelsesmedlemmer for deres meget store indsats gennem årene, hvor de
utrætteligt har kæmpet og rykket for stof til bladet, når nogen af os ikke lige
havde fået indleveret materiale til tiden…
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Sankt Hans aften i Barrit holdes i Kirkeskoven
Kirkeskoven den 23. juni.

Barrit Menighedsråd har igen i år givet lov til at benytte Kirkeskoven til byens
Sankt Hans fest.
Barrit Spejderne sælger pølser m. brød, øl og vand fra kl. 18.
Bålet tændes kl. 20. Båltale v. ildsjæl Tina Bruun.
Vel mødt til en dejlig aften i Kirkeskoven
”Søndagsklubben”

Petanqueturneringen lørdag d. 25. maj 2013
Mellem As-Klakring-Juelsminde
Juelsminde og Barrit-Vrigsted
Barrit Vrigsted Pensionistforeninger
På sportspladsen bag Barrit KulturKultur og Idrætscenter
Det blev en rigtig hyggelig lørdag.
Den begyndte med morgenkaffe i teltet, mens regnen blev færdig med at regne.
Begge foreninger stillede med 6 spillere, som allerede hjemmefra havde dannet
par for dagen. Petanquebanen var delt op i tre baner, så tre doublegrupper
kunne spille samtidig. Derfor var der rigtig god aktivitet hele formiddagen.
Efter frokosten manglede kun en enkelt doublegruppe at spille, før resultatet
var klart.
Det blev sejr til hjemmeholdet.
Desværre kom tilskuerne først om eftermiddagen, hvor spillet var afviklet.
Vi takker As-Klakring-Juelsminde
Juelsminde for hyggeligt samvær og for en dag, som
lægger op til gentagelse.
Vera Hammervig
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Kom til åbent hus og se Barrits nye børnehave
Kom til åbent hus i Barrit Skole og Børnehaven Tjørnebo
Fredag d. 14. Juni 2013 fra kl.13.00-16.00
16.00
Fællesbestyrelsen byder velkommen til en hyggelig eftermiddag med bål på
både skolen og i Tjørnebo.. Der er gratis snobrød til alle, saftevand til børnene
og kaffe/the til de voksne. Kom og få en tur på en sød pony for 5 kr., få en fin
eller sej ansigtsmaling eller byg en gratis fuglekasse i SFO’en. I teltet i
skolegården kan man se de fantastiske tegninger
tegninger over vores nye børnehave som
forhåbentlig skal bygges i 2014. En ny børnehave kan sammen med Barrit
Skole, BKI og Sognegården, blive det fremtidige samlingspunkt vores lille by
og Barrit samt omegnens borgere i alle aldre har brug for. Alle er velkomne
velkomn og
tag gerne bedsteforældre, naboer, kollegaer og børnenes legekammerater med
til en hyggelig eftermiddag. Begge ledere og forældrene fra Fællesbestyrelsen
står klar til at vise dig rundt og svare på spørgsmål.
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Kom til flagets fødselsdag
Valdemarsdag 15-06-2013
15
Afholdes der fest for flaget
Med start i BARRIT KIRKE kl. 14.00
Derefter fanemarch til Sognegården.
Hvor der er fælles kaffebord og hyggeligt samvær.
Arr.: Danmarks-Samfundet
Danmar Samfundet i Hedensted Kommune
og Barrit Gymnastik og Idrætsforening
----------------------------------------------------------------------------------------------Nyt fra gymnastikudvalget
Så er vi så småt i gang med at planlægge den nye vintersæson for alle
gymnastik-glade
glade i Barrit og omegn.
Vi har allerede tilsagn om at følgende hold starter op i uge 36:

Forældre/barn
Turbofræs 3-5 år
Rytme mix 2. til 4. klasse
Rope Skipping
Senior damer

Vi glæder os meget til at skrive, hvornår de forskellige hold
hold begynder – så følg
med i B/V Nyt.
Vi mangler instruktører til 0. og 1. klasse dreng og piger samt holdet med
spring og rytme for 5. klasse og op efter.
Hvis det er noget for dig/jer, så kontakt Gitte Hansen på 22 61 18 60, for
nærmere information.
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Nyt fra Barrit-Vrigsted Pensionistforening

Den positive vinkel
v/ Rikke Mai.
Tomatsuppe
•
•
•
•

Kom posens indhold i en gryde
Tilsæt 7 dl. Vand
Kog op under omrøring
Lad suppen koge på svagt blus i 10 minutter

Hvis man køber en Tomatsuppe vil man finde
ovenstående retningslinjer på bagsiden af posen.
Retningslinjer der fortæller hvad man skal gøre for at
opnå det perfekte resultat. Det er der jo egentligt ikke
noget mærkeligt i og jeg forestiller mig at det er de
færreste der har undret sig over retningslinjerne. Jeg
J
tror ikke der er nogen der har studset over
formuleringerne, over valget af ord. På en eller anden
måde, så virker det meget logisk og indlysende at det
lige nøjagtigt er ovenstående ord der bruges.
Men i virkeligheden kunne der jo lige så godt have stået:
stå
Tomatsuppe
•
•
•
•

Hæld ikke posens indhold uden for gryden
Lad være med at tage for meget eller for lidt vand
Glem ikke at røre mens suppen koger
Du skal ikke spise suppen før den er færdig

Og så ville vi måske begynde at undre os, det ville vi synes var meget
mærkeligt – for lige så naturligt det forekommer os at en ”fremgangsmåde”
fortæller os hvad vi skal gøre, lige så unaturligt forekommer det os med en
”fremgangsmåde” der fortæller os hvad
hv vi ikke skal gøre. Den positive
formulering er langt mere spiselig, anvendelig, tilgængelig, imødekommende,
givende og frugtbar. Og det jo ikke bare når det kommer til at tilberede Knorr
Supper, men helt generelt. Så måske kunne det være en øvelse for hver
h
eneste
af os; at formulere positive forventninger og udsagn til hinanden i stedet for at
formulere os negativt. Hvem ved, måske vil vi opdage at det mellemmellem
menneskelige resultatet bliver meget bedre med den positive formulering…
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

Døbefonden i Barrit Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Flemming N. Thomsen
Vævergade 23, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1439
Kirkesanger:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 2920 1647
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Poul Christensen
Barrit Langgade 4, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1143
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Lars Lomholt Poulsen
Stevnsvej 7, 7140 Stouby
Tlf.: 2129 1068
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 juni, juli og august
Søndag den 9. juni
2. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 16. juni
3. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – Marianne Nielsen

Søndag den 23. juni
4. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 30. juni
5. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 – Poul Erik Sørensen

Søndag den 7. juli
6. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 – Poul Erik Sørensen
Barrit: ingen

Søndag den 14. juli
7. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 21. juli
8. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 – Fin Rasmussen Petersen
Barrit: ingen

Søndag den 28. juli
9. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit: ingen

Søndag den 4. august
10. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 – Fin Rasmussen Petersen

Søndag den 11. august
11. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 18. august
12. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 25. august
13. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30 – Marianne Nielsen
Barrit: ingen
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Til lykke til årets konfirmander!

Kommende konfirmationsdatoer:
2014:: Den 27. april i Vrigsted Kirke og den 4. maj i Barrit Kirke
2015:: Den 1. maj i Vrigsted Kirke og den 3. maj i Barrit Kirke
2016:: Den 24. april i Vrigsted Kirke og den 1. maj i Barrit Kirke
15
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BYFEST
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen. Datoerne for dette års udgave af Barrit
& Omegns Byfest er:

Torsdag den 29. august
Fredag den 30. august
Lørdag den 31. august
Tilmelding kan blandt andet ske på byfest@barritgif.dk
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Vi er i fuld gang med planlægningen af byfesten, men i skrivende stund har vi
ikke det endelige program på plads.
Vi kan dog allerede afsløre, at årets program kommer til at indeholde flere ting
fra tidligere år, men også en række nye ting…
Byfesten starter som nævnt torsdag aften, hvor vi igen arrangerer bankospil i
teltet. Bankospillet er for hele familien og med mange flotte sponsorerede
præmier.
I mange år har vi afholdt fodbold turnering for vores ungdomshold fredag
aften. I år udvider vi turneringen, så den i år strækker sig over både fredag
aften og lørdag i løbet af dagen.
En anden genganger er flyvebåden, som også kommer på besøg i år, både
fredag og lørdag. Sidste år var vejrforholdene for den ikke optimale om
lørdagen.
Traditionen foreskriver, at der fredag aften skal afholdes børnediskotek og
sådan er det naturligvis også i år.
Vi har i flere i år haft stor succes med vores optog gennem byen, som er blevet
større og flottere år for år. Optoget ender på stadion, hvor vi står klar med
gratis morgenmad. Som noget nyt har vi i år besluttet at sælge amerikansk
lotteri allerede under morgenmaden. Så kom hellere op og deltag i både det
store morgenbord og i konkurrencen. Der går rygter om, at der en gris på spil…
Hvis garagen eller loftet er ved at være lidt for fyldt, så er der stadig mulighed
for at få en stand til vores bagagerumssalg. Prisen for en stand er 50,00 kr. Hvis
du er interesseret, så mød op på stadion lørdag formiddag. Vi arrangerer også
et loppemarked for børn. Det er gratis for børnene at deltage og vi garanterer
tørvejr for dem i år.
Havetraktor Ringridning er et festlig og underholdende indslag, som vi har
selvfølgelig også har på programmet om lørdagen i år. Bilorienteringsløb, der
bliver arrangeret af Lokalarkivet er ligeledes en fast del af programmet fredag.
Til de yngste arbejder vi på flere overraskelser i form af nye aktiviteter.
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Som noget nyt vil Hedensted Taxa i år være på pladsen både fredag og lørdag,
så folk har mulighed for at hyre en taxa til turen hjem.
Lørdag aften slutter vi traditionen tro af med fest i teltet. Maden bliver i år
leveret af Sejet Kro, som leverer en 3 retters menu og Cookie Jam Band er
valgt til at stå for musikken.
HUSK: Vi modtager betaling på Dankort og VISA/Dankort alle dage.
Hvis ikke vejrguderne er venligt stemte, så har vi igen i år sørget for opvarmning i teltet, gælder alle dage.
I næste nummer af Barrit Vrigsted Nyt kan i se det endelige program. Vi
forbeholder os ret til at lave ændringer i det allerede planlagte…
Pris for indgang, spisning og dans er kun 200,00 kr. pr. person.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 25. august 2013.
Bindende tilmelding kan ske ved at ringe til Palle Friis på tlf. 51 26 72 52 eller
Lisbeth Jessen på tlf. 60 45 96 74, det kan også ske ved at sende en sms eller
send en mail til byfest@barritgif.dk. Hvis der er nogen, der ønsker at indbetale
beløbet for indgang kan indbetaling ske på reg.nr.: 7160 konto: 1538938. Det
er vigtigt at huske at påføre navn ved overførsel.
Vi glæder os til at se jer, så vi sammen igen kan lave en hyggelig byfest.
Med festlig hilsen
Udvalget for Barrit & Omegns Byfest

Støt vores sponsorer – de støtter os !
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GRILL-Aften
Tirsdag den 06. august fra kl. 17.30, Klejs Skovvej 16, Klejs,
7130 Juelsminde
Vi prøver igen med en hyggeaften, hvor vi griller og spiser aftensmad sammen.
Vi skal i år besøge Kirsten & Peter Mortensen og deres have. De flyttede til
”Skovly” - som er omkranset af skov til alle sider, undtagen der, hvor udsigten
er udover Klejs enge, Sandbjerg Vig og Endelave i det fjerne - i 2003 og
startede på renovering af haven i 2006,
2006 med bla.
a. plantning af over 2000
bøgeplanter til hæk og pur. Haven er tegnet i samarbejde med Havearkitekt
Ellen Lærke Jørgensen, og er opdelt i flere afdelinger. Den
Den er ikke færdig
(hvornår er en have det?), men der er da en hel del at se på.
Grillen er varm fra kl. 18. Medbring selv det du vil spise,
spise dvs.
s. kød/pølser,
kartofler/flute og det grønne. Gå evt. sammen om maden. Tallerkner, bestik og
glas er på stedet. Huset giver kaffen samt drikkevarer til maden, og bestyrelsen
laver kage/dessertbordet. Der vil være rejst telt på gårdspladsen.
Vi afholder amerikansk lotteri over hjemmelavede planter, som vi håber,
aftenens deltagere medbringer. Alle er velkomne. Fri entré.

Med venlig hilsen
Bjerre Herreds Havekreds
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Barrit-Vrigsted Nyt udlodder en konkurrence

DET SJOVESTE SOMMERBILLEDE
Indsend ”det sjoveste sommerbillede” til bvnyt@bvnyt.dk inden deadline
(d. 29.07.2013) for næste blad.

Det sjoveste sommerbillede premieres med 2 indgangsbilletter til teltfesten
lørdag aften ved Barrit & Omegns Byfest.

Barrit-Vrigsted Nyt’s bestyrelse udvælger vinderbilledet.

Navnet på vinderen samt vinderbilledet bringes i næste nummer.
Samt vi forbeholder os ret til at bruge billederne i bladet og på Facebook.
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 23.4.2013
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er: Mikael Jacobsen, Niels Tønning, Laila Winther
Valg af suppleant
på valg er: Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Valg af dirigent
Torben Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at
repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt i marts og april 2013 og
udsendt til repræsentantskabet.
Beretning
Mikael Jacobsen orienterede om, at det vigtigste for bestyrelsen havde været at
få de planlagte 7 numre af bladet produceret og uddelt, hvilket også er lykkedes
i den forløbne periode, og når næste blad udkommer, har BV-Nyt faktisk 25 års
jubilæum.
Andre opgaver har vi ikke været så gode til at løse, bl.a. at skaffe nye
annoncører og frivillige indbetalinger. Uden Carl Rasmussens stædige
indsamling af skrot havde bladet ikke kunnet overleve. Regnskabet viser et
mindre overskud, men økonomien er skrøbelig.
Til tider har der også været mangel på stof fra foreninger og institutioner, hvis
alle havde været lige så aktive som Lokalarkivet havde bladet været langt
bedre.
Mikael Jacobsen takker for godt samarbejde med Sonja Nielsen, som fortsætter
i bestyrelse, og med Niels Tønning og Laila Winther som også ønsker at stoppe
efter 8 års arbejde med bladet. Ligeledes en tak til Barrit Skole for at stille
lokaler til rådighed, og til Palle Jacobsen og Torben Møller for udvist
hjælpsomhed.
Der var forslag fra de fremmødte om bl.a. at gøre noget mere for at få de
forskellige foreninger til at betale, og samtidig opfordre flere til at give
frivillige bidrag.
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Ligeledes kunne der spares penge på trykning af bladet ved at bruge skolens
computer, som står frit tilgængelig for bladet.
Beretning godkendt.
Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået, og viste et overskud på 2.305,39 kr.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Da Mikael Jacobsen, Niels Tønning og Laila Winther ønsker at stoppe, og da
det ikke lykkedes at finde ny bestyrelsesmedlem sidste år, da Pia Schmidt
stoppede – skulle der i år vælges 1 person for 1 år og 3 personer for 2 år.
Valgt blev for 1 år: Jonas Johansen
2Torben Hansen
Jørgen Mikkelsen
Rene Hermansen
Samtidig tilbød Anne Lund at være med til at skrive noget til bladet, og Bruno
Nielsen vil gerne hjælpe med at sælge annoncer.
Valg af suppleant
Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Ingrid Pedersen blev valgt
Indkomne forslag
Ingen
Eventuelt
Der var forslag om at man kan oprette en mail-liste over personer som gerne vil
yde en eller anden form for hjælp til bladet.
Den nye bestyrelse oplyste, at de allerede er i gang med at indhente tilbud på
trykning.
Der lød en tak til den afgåede bestyrelse.
Referent
Laila Winther
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
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 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

Frederik Klærke
Brian Kristensen
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Johnny Nielsen
Gordon Skov
Peter Andersen
Ingeborg Jørgensen
Flemming Thomsen
Ida Balzer Iversen

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 14 39
75 69 11 66

Hans Peter Christensen
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Karsten Bjerreskov
Torben Hansen
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
Lars Lomholt Poulsen
Rasmus Nielsen
Uffe Palmelund Mikkelsen
Lis Laursen

75 69 18 16
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 99 55 97
40 40 08 80
75 69 15 86
75 69 15 90
75 69 11 67
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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
21 29 10 68
75 68 73 73
21 97 26 50
75 69 11 20
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