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Mit navn er Jonas Pejstrup Søndergård, og jeg deltager 
lige nu i De Grønneste Fingre, der sendes hver søndag 
kl. 19:30 på TVsyd eller på TVsyd.dk. I programmet dy-
ster jeg mod andre blomsterglade mennesker i forskel-
lige discipliner indenfor blomster binderi. Jeg er opvok-
set i Tranbjerg udenfor Årre, men bor nu i København.  

 

Jeg tilmeldte mig programmet tilbage i april, efter at 
have fået tilsendt tilmeldings-blanketten af flere af mi-
ne venner og veninder, der allesammen ved, at jeg el-
sker naturen og blomster. Først sendte jeg en mail med 
lidt informationer om mig selv, og blev bedt om at sen-
de et lille videoklip af mig selv samt billeder af nogle af 
mine kreationer. Efter et par uger fik jeg et opkald om-
kring et online webcam-interview og fik herefter langt 
om længe et opkald om, at jeg var med i programmet.  

 

Optagelserne skulle starte d. 15. juni, og det var også 
denne dag, jeg skulle møde de andre deltagere for før-
ste gang. Det var meget nervepirrende, at gå ind i en 
konkurrence uden egentlig at vide, hvad der skulle fo-
regå. Vi havde på forhånd fået tilsendt et ark med tek-
nikker, der var gode at kunne, men vi vidste ikke hvilke 
opgaver, vi ville blive stillet.  

 

Første optagedag var rigtig lang og hård. Vi skulle optage indgange, præsentationer, selve konkurrencen, kommentarer omkring 
konkurrencen og efterfølgende have taget pressebilleder. En helt masse indtryk og nye personer på én gang. Det var helt surrea-
listisk at stå i et telt med lys i loftet, 6 deltagerborde med vores navne og 4-6 kameraer. Når man sidder hjemme i stuerne, og ser 
programmet, har man ingen idé om hvor mange mennesker, det kræver at lave sådan et program. I teltet befandt sig ofte 4-6 
personer udover os deltagere, og udenfor teltet sad yderligere 4 personer sammen med dommerne, Karin og Gert og værten, 
Dorte. Der var også personale til at rydde op efter os, når vi smed omkring os med blomster og blade samt deltageransvarlige, 
der sørgede for vand og snacks, hvis vi blev tørstige under optagelserne.  

 

 

DE GRØNNESTE FINGRE 
Skrevet af Jonas Pejstrup Søndergård 
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Det var rigtig sjovt, at optage programmet, selvom 
dagene var lange, og man hele tiden blev udfordret 
på sin kreativitet. Normalt er jeg ikke kreativ på 
kommando, men det var helt sikkert en god øvelse. 
Nu hvor programmet bliver sendt, er det også rigtig 
sjovt at se.  

 

Alt i alt har det været en rigtig god oplevelse, at 
deltage i De Grønneste Fingre og jeg deltog gerne i 
endnu en sæson, hvis jeg fik buddet.  
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Indsendt af: Peder Hansen - Connect 44 

Connect44 blev i år 2000 grundlagt i hjertet af Schweiz. Det startede småt ud med en idé om at kunne hjælpe Telecom-

operatører med at designe, styre og optimere mobilnetværket. Over de sidste 20 år har Connect44 arbejdet sig til langsigtede 
partnerskaber med kunder i hele Europa. Vi har derfor kollegaer rundt omkring i Europa, særligt placeret i Schweiz, Storbritan-
nien, Tyskland, Frankrig, Rumænien og Spanien, så vi kommunikerer meget på engelsk.  
 

Personlig udtalelse fra Jonas Larsen, ansat hos Connect44: 
 

”Jeg udfordrer hver dag mine evner, da man har stort råderum til at lave fejl, som både kan være med til at udvikle en fagligt, 
men ligeledes give en mulighed for at lave alsidigt arbejde, så man ikke sidder og laver det samme altid. Jeg får lyst til at udvik-

le mig selv fagligt, men endnu vigtigere udvikle firmaet til noget større.” 
 

 

I Connect44 gruppen er vi omkring 950 medarbejdere, som på kryds og tværs af landegrænser stadig formår at arbejde sam-
men – heraf sidder vi 10 på kontoret i Årre. Vores kollegaer i Rumænien hjælper os med at håndtere Drift og Sikkerhedsover-
vågning, Økonomiafdelingen sidder i London, vores HR-afdeling styres fra Luzern i Schweiz, Radioafdelingen sidder i Hamborg - 
og hele gruppen styres af de oprindelige stiftere af selskabet, James og Leo, som til daglig ligger strategien fra hovedkontoret i 
Meggen i Schweiz. Derudover udvikler vi vores egen software i samarbejde med vores kollegaer i Asien – her er mange tidszo-
ner at holde styr på.   
 I Danmark er det primært de danske mobiloperatører, vi hjælper. Vi er eksperter, både når der skal opstilles nye master på 
landet eller mere antenneinfrastruktur på tagene i byerne – her står vi for projektering, forhandlinger og indhentning af bygge-
tilladelser. Det er en niche, som konstant udvikles og optimeres og branchen er præget af teknologi samt konstant kontakt 
med andre mennesker. Vi hjælper blandt andet med at optimere og opgradere eksisterende netværk, i forbindelse med dette 
arbejde bruger vi blandt andet droner.   
 

Personlig udtalelse fra Monica Damm, ansat hos Connect44: 
 

”Connect44 er et nytænkende firma, hvor vi alle bidrager til arbejdskvaliteten. Det betyder en del for mig at arbejde her. Jeg er 
glad for det, og det har hjulpet mig med at udvikle mig selv på mange punkter. Det får mig til at føle, at jeg er god til noget, 

som jeg har arbejdet hårdt for – Vi bliver hele tiden stillet nye opgaver, så man skal ofte være omstillingsparat.” 
 

Connect44 arbejder blandt andet også med 5G, hvor vi hjælper med planlægning og optimering samt test af netværket. 

5G er det net, vi er i gang med at udbygge i Danmark. Det giver mulighed for større kapacitet, højere hastighed og lavere re-
sponstid på overførsel af data. Dette er alt sammen nødvendigt i vores digitale verden, hvor nye teknologier ses overalt i sam-
fundet. 5G vil kunne levere dataforbrug med et energiforbrug, der ligger 1-100 gange lavere end 4G – hvilket flugter med de 
grønne løsninger vi i dagens Danmark leder efter.  
 

Personlig udtalelse fra Rebecca Hansen, ansat hos Connect44: 
 

”Jeg møder ofte mennesker, der ikke helt forstår, hvad jeg arbejder med, og hvordan det hele fungerer. Det er også forståeligt, 
da det er et samsurium af mange vitale dele. Jeg synes Corona, har gjort det lettere at forklare, hvad vi arbejder med, og hvor 
vigtigt det vi laver egentlig er. I disse tider er der ekstra meget fokus på sikker og solid infrastruktur til data, både fiber og mo-
bil, og når store dele af Danmark stadig arbejder hjemmefra, er det vigtigere end nogensinde, at der ikke blot er god dækning i 

storbyerne, men også i mindre byer som Årre.” 
 

Med fødderne solidt plantet på kontoret i Årre er vi godt rustet til de udfordringer fremtiden byder os – og vi er klar til at kun-
ne udvide og tage imod lidt flere kolleger her på matriklen. 
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60 - PULS KLUBBEN 

Skrevet af Thyge Nielsen m.fl. 

Gå ud og gå en tur, 
gå ud og gå og gå 
og nyd du glad den allerflotteste natur. 
Og koner og så mænd,  
de ser den grønne eng, 
så ud og gå i tirsdagens vejr. 
 

Vi starter klokken ni 
og går en times tid. 
Gå en, gå to, gå tre, gå arm i arm - beredt 
til hygge og en snak   
ved skov og bæk og mark. 
Lad bare pulsen komme i top. 
 

Vores GÅ-VÆRT fører an 
i et tempo alle kan. 
Vi hører alt om bondemand og bondegård, 
om han har trange kår,  
og hvad det er, han sår. 
Vi bli’r så kloge, hver gang vi går. 

 

Så mød du bare op, 
men husk din kaffekop, 
for når vor tur er endt, vi samles hver og én 
og snakker om vores ryg 
og vores ømme ben 
men næste tirsdag ses vi igen. 

Tågen letter på dagens gåtur. Fra turen den 22/9 

6 klasses bornholmer tur   
Skrevet af: Oliver Wichmann, 6A Årre skole  

 
Vi skulle lave et budget til vores bornholmer tur og vi manglede omkring 3000 kr. Men pga. Corona kan vi jo ikke tjene penge i 
boden. Min mor tog fat i de andre forældre og i samarbejde fik vi en bod til loppemarkedet.  
 
Vi solgte kage, boller, marmelade, planter og popcorn. Begge søndage havde vi udsolgt, og vi solgte for 3038 kr.  
 
Nu ved vi i hvert fald at pengene er der til bornholmerturen og vi håber ikke at Corona ødelægger den.  
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PÅ TUR MED DANSKE SENIORER Årre - Grimstrup Til Gråsten Slot den 25. August 2020 
Skrevet af Susanne Enghave 

 
Vi er en bus fuld seniorer med afgang fra Årre kro,på vej til 
Gråsten slot hvor vi skal se den nye kongelige køkkenhave, 
da vi  
ankommer til slottet er der en guide der venter på os. Vi skal 
i slots kirken hvor vi får fortalt om kirken , der er over 80 
malerier i kirken, altertavlen er smukt dekoreret. 
 
Alterdugen er broderet af Dronning Magrethe ,som har hen-
tet inspiration i havens staude bede. 
 
Så gik vi over gade til den nye køkkenhave som er på 7500 
kvadratmeter , der er frugttræer ,bærbuske ,alle slags grønt-
sager og flere drivhuse. Det er et overdådigt syn at se. 

Derfra gik vi til den gamle slots kro og fik middag i Gråsten. 
 
Næste stop på turen var CATHRINESMINDE TEGLVÆRK der 
blev vi også vist 
rundt med guide,der blev fortalt om teglværket som blev 
grundlagt i 1732 og brænde tegl frem til 1968. Vi så 3 boliger 
gemmen tiden ,hvor arbejderne boede med familen fra 1890 
-1930-1960`erne de havde et lille stykke jord til boligen, hvor 
der blev dyrket grøntsager. I år 1900 var der ved Flensborg 
fjor  Ca.60 teglværker det fine ler og muligheden for at sejle 
ud ,skabte grobund for de mange teglværker. Derefter var 
det tid til eftermiddags kaffe som vi fik ved teglværket. Turen 
hjem gik over landet ,med vores dejlige natur. 
 
Tak for en dejlig dag. 
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INDVIELSEN AF ÅRRE BØRNECENTER OG BYENS RUM 

Tale af skoleleder Trine Møllers tale  

Som leder af Årre Børnecenter er denne dag en helt særlig 
dag – en dag vi alle med stolthed har set frem til. Det er kul-
minationen af sammenlægningen af Årre Børnehave og Årre 
Skole til det nuværende Årre Børnecenter. Det er den endeli-
ge afslutning af en langvarig bygge og renoveringsproces, 
hvor vi nu står med resultatet - en nybygget børnehave og en 
nyrenoveret skole med fokus på smarte kvadratmeter og ikke 
mindst resultatet af det vildeste samskabelsesprojekt. Byens 
Rum med fokus på leg og læring og bevægelse.  
 
Vi står stærkt på alle områder, og har fundet en rød tråd, der 
danner en fantastisk helhed og ramme for børnene i Årre 
Skoles skoledistrikt. Når man kigger tilbage, kan man næsten 
blive forpustet, men også stolt af de resultater, vi sammen 
har nået siden den tidligere bestyrelse i 2018 så potentiale i at 
forblive en selvstændig enhed. Her opstod Børnecentertan-
ken, og ønsket om at få lov til at afprøve hvilket potentiale, 
der kunne være i at være en fælles enhed i et stærk lokalsam-
fund.  
 
Vi var aldrig nået i mål uden et stærkt engagement fra samtli-
ge medarbejdere. Midt i en kæmpe bygge og renoveringspro-
ces, der trak ud og først var færdig i juni 2019, gav vi hinan-
den håndslag på at blive ved med at drive børnehave og skole 
af høj kvalitet, selvom vi befandt os midt på en byggeplads, 
hvor støj og uforudsigelighed var en del af hverdagen. Det har 
krævet tålmodighed og omstillingsparathed og et kæmpe 
engagement fra både børn og voksne.  
 
Tak til personalet der i den grad har taget udfordringen op, 
det er deres fortjeneste, at vi i dag står som en stærk enhed 
med et nyt fælles værdigrundlag samt en stærk bevægelses-
profil, hvor både dagtilbud og skole nu er certificeret bevæ-
gelsesinstitution under DGI. Overgangen fra dagtilbud til skole 
er minimeret og personalet færdes hjemmevant i begge afde-
linger og nyder godt at vores nye smukke rammer og lærings-
miljøer.  
 
Så kunne man som Børnecenter og lokalsamfund jo vælge at 
læne sig tilbage og fristes til at nyde resultaterne – men i 
Årre ville man det helt anderledes.  
Da området hvor den gamle børnehave og sfo lå, blev frigjort, 
opstod ideen om at gøre noget mere og at gøre det sammen. 
Med intentionen om at samskabelse kan få 2 plus 2 til at give 
5, nedsatte vi med PV i spidsen styregruppen med repræsen-
tanter fra Boldklub, Borgerforening og Børnecenter. Det loka-
le perspektiv, ejerskab, engagement og fælles refleksion un-
dervejs har været i højsæde, og der har været arbejdet ud fra 
et klart formuleret mål, som gav mening for alle.  
 
Sammen ville vi skabe et unikt område - et læringsrum, der 
kunne understøtte Børnecenterets bevægelsesprofil, et rum 
hvor mennesker i alle aldre kunne mødes og danne nye fæl-
lesskaber, et rum af høj kvalitet, hvor alle sanser bringes i spil.  
I marts 2019 overdrages området, som i dag udgør Byens 
Rum til styregruppen, der på daværende tidspunkt udtalte, at 
vi senest er færdige i udgangen af 2021. Herfra er det gået 
rigtig stærkt.  Byens Rum har siden summet af liv både i hver-

dagen og i weekenderne, hvor de 55 frivillige understøttet af 
lokale håndværkere og virksomheder har knoklet i langt over 
1000 timer sammenlagt. Alles ressourcer har været bragt i 
spil, alle har hængt i, og vi har fortsat drevet skole på en byg-
geplads, hvor børn og medarbejdere har været fantastisk om-
stillingsparate, når vi fra dag til dag har ændret og begrænset 
deres muligheder for fysisk udfoldelse. På et tidspunkt ligne-
de indgangen til skolen nærmest et fort af sikkerhedshegn, 
der dannede gange som i en myretue.  
 
I dag er Byens Rum allerede et naturligt læringsmiljø for bør-
nehave og skole, ungerne elsker at udfolde sig i området og 
har naturligt indtaget alle de små nicher, når der arbejdes i 
grupper. Skaterområdet er et hit, og vores del af bedene pas-
ses af børnene i sfo. Byens Rum er samlingssted for folk i alle 
aldre, det er et byens rum, der emmer af bevægelse og æste-
tik, og som naturligt sender os på en fantastisk sanseoplevel-
se. Det er et Byens Rum, som vi alle kan være meget stolte af.  
 
Hvad har vi lært om samskabelse: 

− At målet skal være klart defineret og kendt af alle. 

− At det er vigtigt at give processen tid. Samskabelse er ikke 
et hurtigt fix. Det kræver tålmodighed. 

− At man skal være åben. 

− At man skal turde stille spørgsmål. 

− At andres perspektiver er mindst lige så relevante som 
dine egne. 

− At vi i processen har fået dannet mange nye relationer. 

− At vi også er blevet hinandens netværk. 

− At Samskabelse er en øvelse, for alle der indgår. En øvelse 
hvor vi sammen skaber forandring og en ny fælles kultur. 
Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men i Årre 
er vi rigtig godt på vej. 

− At vi skal bygge videre efter vores fælles projekt. Vi skal 
evaluere og tænke kreative eftertanker, og drage nytte af 
de mange gode erfaringer, så de fortsat kan sprede sig i 
vores hverdag og lokalsamfund.  

 
Jeg kunne komme med rigtig mange eksempler fra hverdagen 
på den sammenhængskraft, der er i lokalsamfundet, men har 
set mig nødsaget til at udvælge en. I det samlede budget for 
nybygning og renovering af Årre Børnecenter, viste det sig 
hurtigt, at bl.a. dræning af området, hvor børnehaven ligger i 
dag, var en uforudset udgift. Det betød, at der var få midler til 
beplantning. Takket være et antal frivillige, der straks trådte 
til og gravede bunddække op og efterfølgende mødte op og 
beplantede området ved indgangen til skoledelen, kan vi hver 
dag nyde det smukke område, der elles havde været tilsået 
med græs. Samme gruppe har hjulpet serviceleder og luget og 
hakket og passet på de små planter rundt om hele Børnecen-
teret.  
 
Ovenstående er et tydeligt eksempel på, at i en samskabelses-
proces er alle aktører vigtige og alle indsatser værdifulde. Det 
er den samlede fælles indsats, der tæller, og jeg skylder alle 
en stor tak for jeres engagement. 
 Alligevel vil jeg vove pelsen og fremhæve en enkelt person. 
Poul Verner. Fra Alle i Årre Børnecenter høj som lav, skal du 
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have en kæmpe tak for din imponerende indsats. Du er om 
nogen en helt fantastisk inspirator og arbejdshest. Du har 
været en klippe når udfordringerne har væltet ned om ørerne 
på os, og et fyrværkeri af godt humør og gåpåmod hele vejen 
gennem processen.  
Fra et samlet ledelsesteam i Årre Børnecenter skal lyde et 
Tusind tak til jer alle. Tak til styregruppen, bidragsydere, fon-

de, samarbejdspartnere, Varde Kommune, personale, elever, 
forældre og frivillige samt de 3 bestyrelser (Årre Boldklub, 
Årre Borgerforening og Fællesbestyrelsen ved Årre Børnecen-
ter) 
 
Tillykke med vores fælles indvielse og TAK.  

I dag hvor vi fejrer ”byens rum” vil jeg prøver at sige lidt om 
Årre og ”årreboerne”. 
 
Som tilflytter til Årre fra Osted på Midtsjælland får jeg lyst til 
at bruge denne store begivenhed til at komme  
med lidt ”tanker” omkring denne by og hvorfor den måske er. 
”som den er”.   
 
Jeg har nu boet her i lidt over 50 år og været i bestyrelsen for 
næsten alle foreninger og til sidst i Årre lokalhistorisk arkiv, 
hvor mange billeder og andre ”livshistorier havner”. 
 
Der har jo været folk i denne by før os, som har haft stor ind-
flydelse og forståelse for samvær og sammenhold og hvis 
man vil opnå ”fremgang og gode livsvilkår” må man selv tage 
fat og få det til at ske. 
For eksempel fik man bygget det første og vigtigste sted - en 
kro, hvor man kunne mødes og snakke om hvad der skulle til, 
for at der kunne ske udvikling og at det var et sted hvor der 
var godt at være og et sted man kunne mødes. 
 
I 1893 købte et interessent-selskab kroen, lidt uvist hvor den 
lå. I 1929 blev en ny kro bygget hvor den ligger nu. I novem-
ber 2003 blev kroen sat til salg og vi var bange for, at den 
kom til at fremstå som en skændsel midt i byen og at vi alle 
ville mangle et sted at mødes. 
 
Der var igen nogle driftige folk som blev enige at lave et aktie-
selskab og sælge folkeaktier med ca. 400 aktionærer. Det var 
en meget god idé, for der blev samlet ca. 800.000 kr. ind, 
betalt af folk, som bor i Årre og omegn. 
 
I første omgang blev kroen renoveret med det mest nødven-
dige f.eks. blev salen renoveret på 3 uger af ca. 70 frivillige 
hjælpere unge såvel som gamle. 
 
Vi har igennem årene samlet ca. 1.500.000 kr. ind til nybyg-
ning og renovering, så i dag fremstår kroen så der kan laves 
mad til ca. 400 pensionister hver dag samt diverse fester. 

 
Vi modtager med glæde nye tilflyttere, men den bedste vi har 
fået for over 30 år siden er Poul Verner Christensen også kal-
det P.V.. Og når det skal være lidt højtideligt - Poul Verner. 
Ham skylder vi en særlig stor tak, han har om nogen sat Årre 
på landkortet. Med stor energi og stor idérigdom har han fået 
”ting” til at ske - ingenting for småt og ingenting for stort.  
 
Selvfølgelig har Poul Verner ikke selv ”gjort alt”. Mange frivil-
lige hænder har igennem alle årene hjulpet ham. Vi er ca. 55 
mennesker og alle med 2 hænder altså 110 hænder til at hol-
de ”den blomstrende landsby Årre” ren. 
Dette frivillige arbejde har mange gode ”sider”. Vi lærer hin-
anden at kende, vi snakker sammen om hvem der eventuelt 
er flytter til byen, og hvem der eventuelt gerne vil være med i 
vores fællesskab. 
Der er flere vi skylder en stor tak og den første er vores skole-
inspektør Trine Møller, som er et meget positivt og engage-
rende menneske, med et fantastisk dejligt livssyn med nogle 
fantastiske dejlige øjne, som udstråler overskud og varme. 
 
Ligeledes skylder vi Thyge Nielsen en stor tak for hans store 
arrangement i Årre og tilblivelsen af Årre børnecenter. 
 
De næste vi skylder stor tak er, dem med pengene; uden dem 
kunne alt hvad I ser her og i Årre ikke lade sig gøre. Stor tak til 
jer.  
 
Den største opgave for os ældre er at få de unge med, så alt 
det, der nu er sket i Årre, bliver ved med at fungere, til glæde 
for alle, og vil fremstå så smukt som det ser ud i dag.  
Fællesskab og sammenhold skaber venskaber, som igennem 
alle årene netop har vist Årres sande dna og derfor er vores 
slogan:  
 

Nogen kan noget, sammen kan vi alt. 

BYENS RUM - Indlæg ved den officielle indvielse 
Skrevet af Jane Ottosen, Lokalhistorisk arkiv - Årre 
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Der var en gang – sådan begynder alle gode eventyr, og sådan 
begynder også vores eventyr. 
 
Der var en gang en lille by i en lille kommune i et lille land højt 
mod nord en konge. Nogle kaldte ham for kaffekongen – for 
han kunne så godt lide kaffe – og andre kaldt ham for solkon-
gen, for hans dejlige runde ansigt lyste altid som en sol – eller 
næsten altid, for der kunne komme mørke skyer ind over 
hans ansigt – det vender vi tilbage til på side 16. Vi ”nøjes” i 
eventyret med at kalde ham for kongen. 
 
En dag kom kongen gående et to, et to, et to hen ad hovedga-
den i den lille by, hvor han residerede. Det kneb lidt med tak-
ten, for han skulle jo snakke med alle han mødte. Og alle 
kendte ham og havde et eller andet, de skulle sige til ham. For 
han havde sat gang i mange projekter i sit kongerige, så der 
var altid et eller andet problem, der skulle diskuteres – repa-
ration eller udskiftning af et eller andet – de fleste var jo akti-
ve i kongens projekter.  Og var de ikke det, kunne man altid 
diskutere vejret eller livets gang i Lidenlund. 
 
Kongen skulle til møde på skolen, for kommunen havde fun-
det ud af, at dele af skolen og hele børnehaven skulle rives 
ned. Og selv om han skulle tale med alle, han mødte, kom 
han som sædvanlig i god tid til mødet. 
 
På mødet forelagde kommunen en plan for, hvordan der ville 
komme til at se ud, når nedrivningen var slut – en stor åben 
græsmark ud til byens hovedgade. Det faldt ikke i god jord 
hos kongen. 
 
Her skal vi måske lige indskyde, at selv om han var konge, så 
var det gældende lov og ret i landet, at kommunen var over 
kongen. Det havde undersåtterne i kommunen besluttet helt 
tilbage i Arilds tid, så det måtte vores konge også rette sig 
efter. 
 
Efter mødet gik kongen hjem med en mørk sky over ansigtet 
(det er ikke side 16 endnu). Da han kom hjem til sit lille slot, 
gik han ind i sit skattekammer, hvor han havde en stor EDB-
maskine og en masse papirer, han skulle jo holde styr på alle 
sine projekter. Han skænkede sig en kop kaffe og gik så hen til 
et lille spejl på væggen og sagde til spejlet: ”Lille spejl, lille 
spejl på væggen der, hvem har de største visioner i kommu-
nen her, kommunen eller mig?” Det har du, svarede spejlet 
efter mindre end et nanosekunds betænkningstid. 
 
Den lille sky på kongens ansigt forsvandt som dug for solen: 
hold nu kæft, hvor er det dejligt, sagde han til sig selv, et ud-
tryk han ofte brugte, når han var glad, og det var han tit, for 
han var en positiv konge. Lad os så komme i gang, sagde han 
til sig selv. Og så rådførte han sig med en hofarkitekt og en 
masse andre kloge mennesker, for han havde fået den ide, at 
han ville lave et lærings- og aktivitetsrum i naturen for sko-
lens børn og byens borgere i det hele taget. 
 

Og man gik i gang med at lave planer og søge penge til projek-
tet ved kommunen og forskellige fonde, og mange fonde og 
kommunen kunne godt se de flotte visioner, så de bevilgede 
penge til projektet. Da man havde fået bevilget penge nok til 
at kunne opfylde projektet, gik man i gang. Ikke før, for det 
var en forsigtig konge, der satte tæring efter næring. Og man-
ge af undersåtterne i den lille by hjalp til, så det ikke skulle 
blive så dyrt.   
Og det hele endte næsten fuldkomment lykkeligt, men der 
kom nogle problemer undervejs. Dels blev projektet forsinket 
af, at regntiden det år var usædvanlig våd og varede usæd-
vanlig længe, dels var der det år en verdensomspændende 
dødelig sygdom, der gjorde, at hvis man ikke holdt afstand til 
andre mennesker, kunne man bringe smitten videre, så alle 
frivillige burde holde god afstand, når de arbejdede på kon-
gens projekt.  
Men de frivillige arbejdede som de plejede skulder ved skul-
der, og heldigvis blev ingen smittet.  
Og endelig havde kommunen ikke ryddet ordentligt op efter 
sig, da de rev skolen ned, så det blev dyrt at få fjernet alle de 
efterladne murbrokker.  
Og kongen brokkede sig over brokkerne og bad kommunen 
om en erstatning for fjernelsen af de mange brokker, men 
lige meget, hvor meget kongen brokkede sig, sagde kommu-
nen nej. Der kom mange skyer på kongens ansigt (nu er det 
side 16), så mange, at selv hans blomster i vindueskarmene 
begyndte at hænge med hovederne.  
Der kom mange skyer på kongens ansigt, så mange, at selv 
hans blomster i vindueskarmene begyndte at hænge med 
hovederne. Og han forhandlede og forhandlede med kommu-
nen, men lige meget hjalp det.  
Men kongen kendte heldigvis alle hos kommunen, så han gik 
til nogle andre i kommunen, og heldigvis er der også i kom-
muner kloge og fornuftige folk med visioner, og de bevilgede 
en pose penge, så skyerne forsvandt igen fra kongens ansigt. 
Og hans blomster i vindueskarmen begyndte igen at hæve 
hovederne. 
Så projektet blev fuldført inden for de lagte rammer og blev 
færdigt til tiden. Og kongen var glad, for projektet opfyldte 
hans visioner. Og hele byen syntes, det var fantastisk. 
 
Og sådan endte også dette eventyr, som eventyr bør ende, 

nemlig lykkeligt. Men husk – eventyr er fri fantasi, og enhver 

lighed med begivenheder i det virkelige liv er tilfældig og util-

sigtet. 

Eventyret om ”Byens Rum” 
Digtet af Ole Buhl - Indsendt af Jane Ottosen  
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Nyt fra den  
blomstrende landsby 

 
 

Arbejdet har ikke ligget stille. 
Hele sommeren igennem har det sydet af travlhed på ”Byens 
rum”, der er blevet savet og bygget, der er blevet opsat bor-
de og bænke samt pullerter og lamper, der er blevet plane-
ret og udlagt stigrus, der er blevet sået og klippet græs og 
plantet både træer og buske. Bedene med blomster og bu-
ske har stået og knejset noget så flot, hele sommeren over-
alt på området.  
De flotte stål bede med urter og blomster er blevet opsat og 
anlagt, og her er det både børnene i SFO der sammen med 
nogle voksne fra Børnecentret har stået for opgaven i deres 
”Egne” bede, de øvrige bede på området er blevet tilplantet 
med de skønneste blomster og frugtbuske, som bliver passet 
og plejet af flere frivillige voksne hvoraf nogle også passer 
byens øvrige blomsterbede samt området på ”Oasen”. 
Alt dette arbejde har i den grad givet resultater, og hermed 
er de første 3 etaper nu færdig etableret på området, det 
betyder at vi inden så længe kan gå i gang med etape 4 som 
ellers først var planlagt skulle igangsættes til næste år, men 
vi kan med meget stor glæde fortælle at vi netop har modta-
get beskeden om at vi er blevet tilgodeset med et beløb på 
300.000 kr. fra Nordea – Fonden under ”Her bor vi” kampag-
nen, og ligeledes har vi modtaget et fondsbidrag fra Sydbank 
Fonden på godt 36.000 kr. til indkøb af to udendørs bordten-
nisborde som har stået øverst på en ønskeliste fra børnene, 
og som vi nu kan indfri sammen med de øvrige ønsker som 
er planlagt i projektet under etape 4.  
Vi vil senere orientere herom når vi har været samlet på et 
møde i styregruppen omkring ”Byens rum”, så hold godt øje 
med vores hjemmeside og de lokale Ugeaviser samt Face-
book i tiden fremover. 
Men her skal og bør det i den grad fremhæves at der igen-
nem de sidste 2 år er blevet udført 1243 timers frivilligt ar-
bejde, udført af 55 frivillige mennesker som i den grad har 
været med til at gøre dette projekt muligt, så her skal der 
udtrykkes en stor og varm tak til hver enkelt som i den grad 
fortjener at blive påskønnet for indsatsen sammen med alle 
de øvrige som arbejder frivilligt ved forskellige opgaver og 
projekter i byen. 
 
Indvielsen af ”Byens rum” og Årre Børnecenter 
Med færdiggørelsen af de første 3 etaper kunne vi med 
stolthed sammen med Årre Børnecenter invitere til en fælles 
indvielse fredag d. 28. aug. af begge projekter. Det skete på 
en dag hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, flagstæn-
gerne igennem Skolegade og ved flere private huse i byen 
samt på børnecentret var flagene gået til tops, og på denne 
måde stod byen pyntet op til en dejlig dag. 
Igennem meget lang tid havde vi håbet at vi kunne indvie 
det hele med én samlet og stor folkelig indvielse hvor alle 
borgere fra by og land og fra nærområdet kunne havde del-
taget, men desværre måtte vi på et tidspunkt indse at dette 
ikke kunne lade sig på grund af Covid – 19 begrænsningen 
var på dette tidspunkt på 100 personer, som var begrundet 
af forsamlingsforbuddet. 

Derfor besluttede vi at dele indvielsen op af 3 omgange, det 
betød at indvielsen d. 28.aug. alene var for inviterede gæ-
ster som bestod af lokale og nationale Fonds bidragsydere til 
projektet, Politikere og leverandører, samt lokale håndvær-
ker firmaer som har arbejdet på projektet igennem hele pe-
rioden. Fra Børnecentret var der inviterede gæster tilknyttet 
skolevæsenet samt politikere og formænd fra de tilknyttede 

politiske udvalg i Varde Kommune. 
Ceremonien startede med at skoleleder Trine Møller bød 
alle velkommen til indvielsen og gav herefter ordet til Borg-
mester Erik Buhl Nielsen som takkede for invitationen, og fik 
sammen med 2 børn overrakt saksene, så de i fællesskab 
kunne klippe den ”Røde” snor. 
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Herefter var der rundvisning for alle deltagerne på ”Byens 
rum” samt på det nye Børnecenter, og der faldt masser af 
rosende ord under talerne som forgik indendørs, hvor alle 
gæsterne blev trakteret med lækre sandwichs fra Årre Kro  
og i dagens anledning havde Dagli´Brugsen sponsoreret drik-
kevarerne.  
 
Indvielses dag nr. 2 blev børnenes dag – det skete allerede 
ugen efter, hvor børnene havde pyntet op med flag overalt på 
”Byens rum” og flaget var gået til tops på den store flagstang 
og humøret var i top. 
Her blev der ligeledes klippet en ”Rød” snor og det skete i et 
tæt samarbejde mellem 2 børn og Formand Casper Pedersen 
fra Årre Boldklub og formand Poul Verner Christensen fra 
Årre Borgerforening. 

 
 
Børnene var delt i mindre grupper rundt om på det store om-
råde hvor der blev sunget et par små og glade sange inden 
Poul Verner fik ordet, hvor han på vegne af Boldklubben og 
Borgerforeningen med stor glæde i stemmen kunne overdra-
ge området til leg og læring for alle børn og voksne på Årre 
Børnecenter, samt til alle borgere fra by og land med en for-
maning om at både voksne og børn skulle medvirke og hjælpe 
til med at passe godt på det hele i fremtiden. 
 
Indvielsen sluttede med at der kom en særtransport beståen-
de af en ”Hjem Is” bil, som i dagens anledning var bestilt til at 
komme til Årre med bilen fyldt med de største ”vaffel is” som 
de kunne byde på, og glæden og begejstringen lyste ud af 
øjnene på børnene – så det var en rigtig god dag og en super 
god oplevelse for alle. 
Nu håber vi på at det snart vil blive muligt at gennemføre den 
folkelige og festlige indvielse, men i øjeblikket ser det ikke for 
godt ud, så måske ser vi allerede nu ind i at det først kan rea-
liseres på et tidspunkt i det nye år – men så har vi trods også 
noget glædeligt at se frem til. 
 
Legepladsen på Vænget 
Igennem længere tid har sandlaget på legepladsen været ind 
kranset af pletter med nogle massive græsser som det har 
været umuligt at få bugt med, og som efterhånden havde 
bredt sig mere og mere på området, derfor besluttede vi i 
bestyrelsen at få fjernet dette, samt få rettet græskanterne af 
ved samme lejlighed, og med et nyt lag faldsand ser legeplad-
sen nu igen flot og indbydende ud, så nu kan børnene atter 
kan boltre sig på pladsen. 
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I forbindelse med salget af den nye ”Årre Plakat” blev det 
besluttet at overskuddet fra salget skulle anvendes til et nyt 
legeredskab på området, det er en opgave som vi ønsker at 
inddrage nogle tæt boende borgere i – så inden længe vil der 
blive opsat et nyt og spændende legeredskab på legepladsen, 
så børnene kan godt begynde at glæde sig. 
 
Træer og hækbuskene vil blive fjernet 
Igennem længere tid har vi sammen med nogle kyndige folk 
arbejdet på at finde den rigtige løsning omkring beplantnin-
gen langs kirkestien på Tranbjergvej, idet de to forskellige 
hække efterhånden er vokset sammen og visse steder er de 
nærmest gået ud. Vi har undervejs haft en idé om at hæve 
kronen på de store træer, men det mener vi heller ikke giver 
det bedste resultat, så løsningen bliver formentligt at det hele 
bliver ryddet, og planen er at der bliver sået græs og plantet 
en hel ny række træer langs kirkestien. Et arbejde der pt. er 
planlagt til at finde sted i det tidlige forår 2021. 
 
Høst & Frivillighedsfesten 
Her er vi voldsomt udfordret pga. Covid -19, idet vi i begge 
foreninger har været nødsaget til at tænke i andre baner end 
sædvanligt, idet forsamlingsforbuddet gør det umuligt at gen-
nemføre festen som en stor samlet fest på Kroen, for det før-
ste skulle festen havde været afviklet d. 3. oktober men er i 
skrivende stund blevet flyttet frem til lørdag d. 7. nov. 2020. 
I den forbindelse er festen ligeledes blevet opdelt, således er 
invitationerne blevet uddelt så den er antal og aldersgruppe-
ret, så vi på denne måde kan forsøge at opnå den bedste sik-
kerhed og hermed mindske smitterisikoen. Samtidigt betyder 
det også at der vil blive afviklet 2 fester og det er jo ikke så 
ringe endda – men vi følger løbende udviklingen, og håber at 
vi sammen kan få bugt med denne virus som i den grad har 
fået ændret på vores hverdag. 
 
Flytning af container og indkøbt nye køleskabe 
Nogle har nok allerede observeret at containeren med vores 
borde og stole, er blevet flyttet længere ned på den store P. 
Plads, og samtidigt har vi investeret i 2 helt nye køleskabe og 
vi arbejder pt. på at få fornyet vores hynder med nye betræk 
eller i stedet at indkøbe nogle helt nye. 
Vi håber at alle vil hjælpe med at passe på de nye skabe når 
man skal fragte disse på en trailer, så derfor har vi indkøbt 
nogle tæpper til at pakke rundt om dem under transporten og 
husk at skabe skal stå op i en times tid inden man tilslutter 
strømmen. 
Samtidigt opfordrer vi endnu engang til at man afleverer de 
lejede ting både rengjorte og tørre og samtidigt får betalt for 
lejen med det samme, som altid foregår dette med kroparret 
inde på kroen hvor man også reserverer disse effekter. 
 
Mangfoldighedens Hus 
Dette projekt har i en længere periode været ”lagt i mølpo-
sen”, årsagen hertil er flere, men efter at vi nu har fået frigi-
vet noget mere tid efter at vi er blevet færdige med de første 
etaper på ”Byens rum” vil vi i bestyrelserne atter forsøge at se 
på hvilke muligheder der fremadrettet er for at få gennemført 
dette projekt på det tidligere ”Rådhus”, idet vi har et kommu-
nalt tilsagn liggende som er målrettet til netop dette projekt, 
og som snarest skal indfries og helt sikkert i dette kalenderår. 
Både bestyrelsen i Årre Boldklub og i Årre Borgerforening 

håber fortsat at det vil kunne lykkedes at få en aftale i stand 
med ejeren, eller om der skal ses på andre muligheder i byen, 
da vi fortsat ønsker at få skabt rammen om et sted hvor man 
kan mødes og udføre kreative opgaver - få sig et spil billard 
eller et spil kort, eller andre spændende aktiviteter der vil 
fremkomme fra de mennesker som ønsker at benytte nogle 
lokaliteter i byen til disse formål. 
Men det er dejligt at se den store aktivitet der er opstået med 
indflytningen af flere helt nye virksomheder som har etable-
ret sig i bygningerne indenfor den sidste års tid, her har Ud-
viklingsrådet i Helle Øst igennem Power Tower – Helle og 
ejerne skabt muligheden for disse virksomheders placering i 
Den Blomstrende Landsby – Årre, og på denne måde hjulpet 
til med at fået skabt endnu flere arbejdspladser i byen. 
 
Bankospillene på kroen er i år aflyst 
Bestyrelsen har på baggrund af de indskrænkninger der er 
forbundet med forsamlingsforbuddet besluttet at aflyse både 
Mortensaften Banko d. 5. november og julebankospillet d. 19. 
november på Årre Kro.  
Vi havde til det sidste håbet at dette ikke skulle blive nødven-
digt, men som situationen har udviklet sig, finder vi at denne 
beslutning er den mest ansvarlige for alle parter, på nuværen-
de tidspunkt. 
 
Kontingent for snerydningen er på vej 
Inden længe vil der hos dem der er tilknyttet vores sneryd-
ningsaftale i byen, opleve at der ligger en betalingsanmod-
ning i postkassen. I år kan man betale både via Bank og via 
Mobilpay og disse oplysninger fremgår af brevet. 
Det er vigtigt at man får betalt til tiden, ifald man ikke ønsker 
at fejekosten bliver løftet i vejret af fejemanden – vi appelle-
rer indtrængende herom, da vi desværre de sidste par år har 
måttet bringe op til flere rykkere ud i postkasserne rundt i 
byen. 
 
Inden vi ser os om, er det atter jul igen 
Nu krydser vi fingre for et flot efterårs vejr og en god vinter, 
og inden vi ser os om, er det atter jul igen, og her vil julelyse-
ne atter lyse op i vores by, og med alle de muligheder der 
trods alt er for at bevæge og opholde sig i naturen – ja, så har 
vi fortsat meget at glæde os over. 
 
Bestyrelsen vil ønske alle en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt 

Nytår.  
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KONFIRMATION I DET FRI 
Konfirmationen blev i år udsat fra maj til september på grund af corona-krisen. I Årre var der 11 konfirman-
der og i Fåborg oprindeligt 5, der blev til 4, da en familie blev ramt af smitten. Da konfirmationsdagen den 
19. september nærmede sig, blev det klart, at vi ikke kunne have så mange i kirken som oprindeligt plan-
lagt. Konfirmanderne i Årre blev derfor delt i to hold. Men pandemien rykkede endnu tættere på og truede 
selve konfirmationsdagen. Klokken 15 dagen inden stod det nemlig klart, at smitten var brudt ud. Hvad gør 
man så? Aflyser vi konfirmationen – eller strammer vi sikkerheden? Menighedsrådene og undertegnede 
valgte det sidste. Derfor blev konfirmationerne holdt udendørs med alle sikkerhedsforanstaltninger: Med 
god afstand, mundbind på og kun kirkesangerens sang. Det viste sig at gå godt. Alle var glade og tilfredse, 
som det også ses af nedenstående fotos. 



18 

 

KIRKEN OG CORONA RESTRIKTIONER 
Alle ved, at der er restriktioner i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Reglerne er udstukket fra kirkeministeriet. 
I kirkerne må der være 1 person pr. 4 m2, når der synges og der skal være 2 meter mellem hver enkelt 
undtagen personer fra samme husstand.  
Hvis der ikke synges, er det 1 person for hver 2 m2 med 1 meter mellem hver bortset fra personer fra 
samme husstand. 
I Årre kirke er der 72 m2 og i Fåborg kirke er der 78 m2 
Det giver især udfordringer ved begravelser, dåb og bryllup. 
Ved begravelser må der endvidere deltage op til 200 personer ved begravelseshandlingen udenfor. Men 
de efterladte må vælge, hvem der skal med i kirken. 
Ved dåb er det ikke sikkert, man kan få alle dåbsgæsterne med i kirke. Og hvordan tænker man et bryllup 
afviklet? 
Sangaftenen med Helge Teglgård er aflyst, skolebørnenes årlige tur til domkirken for at synge salmer er 
aflyst, der er ingen gudstjenester på Hybenbo og plejehjemmene og vi drikker ikke kirkekaffe i våbenhu-
set, da vi ikke kan holde afstand der. Derfor er der heller ikke i gudstjenestelisten noteret noget om at 
ønske hinanden godt nytår ved gudstjenesten nytårsdag og heller ikke planlagt salmesangsaften. 
Vi må formode at reglerne kommer til at gælde flere måneder fremover. 
Så hvad med juleaftens gudstjeneste? Rundt om i sognene er det et spørgsmål, man er begyndt at drøfte.  
Her den 1. oktober er der ikke fundet en løsning og det er svært at planlægge noget et par måneder 
frem, når man ved, at reglerne kan ændre sig. Menighedsrådene og præsten vil meddele det senere. 

DE NYE MENNIGHEDSRÅD 
De nye menighedsråd begynder deres virke den 29. november, 1. søndag i advent. 
 

Fåborg 
Ved valgforsamlingen 15. september blev følgende valgt: 
Kis Andersen, Klaus Hansen, Anette Vind Nielsen, Villy Pilgård og Torben Kirkegård. 
Som stedfortrædere valgtes: 
Connie Ibsen, Peder Kristensen og Bent Andreasen. 
 

Årre 
Ved valgforsamlingen 15. september blev følgende valgt: 
Jens R. Jessen, Lone Brink, Erik Østergård Christensen, Liselotte Nielsen og Thyge Nielsen. 
Stedfortrædere er: 
Anne Enkebølle Jepsen og Knud Becher 

PRÆSTEN HAR FRI 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 12.-13. december samt 23.-31. januar. Embedet varetages af sogne-
præst Charlotte Locht, tlf 75191090 cloc@km.dk. Præsten har desuden fri alle mandage. 

mailto:cloc@km.dk
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PRÆDIKEN VED KONFIRMATION 2020 
Kære konfirmander. Så er det nu, det sker! Det er nu, I bliver konfirmeret. I har ventet med spænding på 
denne dag, og spørgsmålene har været mange: Hvordan skal jeg stå, hvordan skal jeg gå, hvordan skal jeg 
sidde!  
Nu ved i det! Ingen havde regnet med at det ville blive på denne måde – udendørs, med få deltagere og 
med masker på. 
I løbet af det år, der er gået, har vi været igennem mange ting. Ikke mindst ventetiden indtil i dag – pga. 
coronakrisen. Og i mellemtiden er I allerede startet i 8. klasse. 
I løbet af det halve år siden sidst vi mødtes er I blevet større, mere voksne! 
Vi husker de mange gode oplevelser fra undervisningen for nu så længe siden. Vi husker det rolige og hyg-
gelige forløb, hvor tiden mest af alt gik med at høre bibelhistorier og tegne de mange tegninger. Det var 
ren hygge og den eneste udskejelse var, at vi fik besøg af Astrid, der lavede englesmykker med jer. Det var 
op mod jul. 
Vi husker også burgergudstjenesten i februar, hvor I fik i vist jeres tegninger frem i et diasshow og vi fik en 
burger bagefter.  
Derefter brød corona-krisen ud og alt gik i stå. I er nok den første generation i historien, der konfirmeres 
med en corona-pandemi i hælene! Det var lige ved ikke at blive til noget. 
Men nu bliver I konfirmeret. Nu er vi ved det store øjeblik, hvor det sker og jeres ønsker går i opfyldelse. 
Og tillykke med det! 
I GT er der en fortælling om Moses i ørkenen, der så en brændende tornebusk. Han hørte Gud inde fra 
busken sige: ”Jeg er den, jeg er. Det er mit navn”.  
”Jeg er den jeg er” – det kan nok enhver konfirmand eller ungt menneske sige om sig selv: Hør, mor og far 
og alle andre – jeg er den jeg er, ingen anden, jeg har mine ønsker, jeg er ved at være voksen, jeg bestem-
mer selv – i al fald her i dag – om jeg siger ja eller nej. Det er min fest – jeg er den jeg er!  
Og det er netop det, vi fejrer! 
Vi fejrer her i dag, at I er blevet store og snart træder ind i de voksnes rækker. På tærsklen til voksenlivet 
har vi denne begivenhed, som konfirmationen er – inden der om nogen tid venter jer en helt anden tilvæ-
relse, når I ikke er helt så unge mere, men voksne. 
Når man underviser unge mennesker som jer, er man ikke altid helt sikker på, om I fatter, hvor heldige I 
er: At I får en lang og god skolegang – det er et privilegium, mange unge ude i verden ikke får.  
Den gode og lange læring i skole og kirke og andre sammenhænge får I helt sikkert brug for i tiden, der 
kommer. Ikke mindst når vi ser de mange problemer, der tårner sig op rundt omkring – i samfundet og i 
hele verden. Ikke mindst miljøkrise og nu corona-krise…. 
Vi, der nu er voksne, jeres forældres generation og andre, har ikke altid været lige gode til at rydde op 
efter os. Det må vi sige. Vi efterlader med andre ord jer, de unge, mange og vanskelige opgaver. 
Når I da en gang står og skal løse disse problemer – når vi andre trækker os tilbage på pension og det er 
jeres tur til at stå med de vigtige beslutninger – og når I da geråder i tvivl og ikke ved, hvor I skal vende jer 
hen, fordi I selv står med ansvaret – ja så skal I vide dette:  
At der altid er den mulighed at vende sig til de højere magter og sende en bøn om hjælp. For det er det vi 
lærer her i kirken. 
Som Jesus siger: ”Den der beder, får – og den der banker på, lukkes der op for”.  
Kære konfirmander – nu venter både fest og gaver og mere til. For i dag har både Gud, mor og far og øvrig 
familie og venner hørt jeres bøn. 
De ved alle sammen, at I er nogle store teenagere, der har travlt med mange ting. 
Men i det alt sammen skal I vide, at I er højt elskede og værdsatte som netop dem, I er. Og vi ønsker ikke, 
at I skal være nogle andre end dem, I er.  
For som I er, er I gode nok. I har været en rigtig god klasse og nogle rigtig gode og tålmodige elever for 
mig som præst. I ønskes et stort tillykke! 
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GUDSTJENESTER 

 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

KIRKEBIL  
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af menighedsrådet. 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Udsat indtil videre pga. corona.  

KOLLEKTER:  
Juledag samles ind til Kirkens Korshær. 

15. november 23. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Mark 12,38-44 

22. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

09.00 10.30 Matt 11,25-30 

29. november 1. søn.  i advent 10.30 09.00 Matt 21,1-9 

06. december 2. søn.  i advent 09.00 10.30 Luk 21,25-36 

13. december 3. søn.  i advent Ingen Ingen   

20. december 4. søn.  i advent 10.30 09.00 Joh 1 ,19-28 

24. december Juleaften 14.00 15.30 Luk 2,1-14 

25. december Juledag 10.00 Kol 11.15 Kol Luk 2,1-14 

26. december 2. juledag Ingen Ingen   

27. december Julesøndag 09.00 10.30 Luk 2,25-40 

01. januar Nytårsdag 14.00 15.30 Luk 2,21 

03. januar Hellig 3 Konger 10.30 09.00 Matt 2,1-12 

10. januar 1. søn. e. H3K 09.00 10.30 Luk 2,41-52 

17. januar 2. søn. e. H3K 10.30 09.00 Joh 2,1-11 

24. januar Sidste s.e.H3K Ingen Ingen   

31. januar Septuagesima Ingen Ingen   

07. februar Seksagesima 09.00 10.30 Mark 4,1-20 

14. februar Fastelavn 10.30 09.00 Matt 3,13-17 

21. februar 1. søn. i fasten 09.00 10.30 Matt 4,1-11 

28. februar 2. søn. i fasten 10.30 09.00 Matt 15,21-28 

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende tider: Den 6. februar kl. 10.00 i Fåborg kirke.  
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 KOSTEBINDING (LIMEBINDING) 
Skrevet af: Anna Marie Østergaard Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 

Kostebinding (Limebinding) 
Iver Kr. Frederiksen (1867-1955), som var født på 
Lærkeholdt, Fåborgvej 99 og havde skøde på gården 
fra 1894 til 1926, var en flittig bidragyder til Dansk 
Folkemindesamling.  Han skrev udførligt livet i Fåborg 
Sogn. Hans Skildringer spændte fra hedeopdyrkning, 
aftægtskontrakter, kostebinding, jydepottefabrikati-
on, fester, befordringsmidler til tørvearbejde. Søger 
man på ”Fra Ribe Amt 1936”, kan man blandt andet 
læse udførligt om Kostebinding (Limebinding).  
 
Afskrift efter Iver Kr. Frederiksens skildring om koste-
binding: 
Kostebinding var et erhverv, som mange Mennesker 
tjente Føde og Klæder ved. Adskillige ældre Folk ar-
bejdede hermed hele Aaret rundt, medens det for de 
yngre væsentlig var en Vinterbeskæftigelse. For gam-
le Folk var det nødvendigt at beskæftige sig med Ko-
stebinding eller anden Husflid, hvis de vilde undgaa 
Fattiggården.  
Der skulde ikke ret meget Værktøj til ved Limebin-
ding: en Lommekniv, en Skrabekniv, et Jernspiger 
(der kunde også bruges et 5 Tm. langt Ben, som var 
slebet spidst), en Træbuk med Tremmer foroven og 
en Brumskovl – lig en Tækkeskovl – kunne man klare 
sig med. Først skulde man have fat i et Bundt Stokke 
til at lave skinner af.  
Der var mange fra Fåborg Sogn, som spadserede til 
Grimstrup Lund, hvor de fik Lov at skære et Bundt 
Stokke til Skinner mod som Betaling at give en Lime 
eller en Karbørste. Nu gjaldt det om at få så stort et 
Bundt, som man kunde bære, og så vandrede Koste-
binderen hjemad, glad i Sindet: thi nu kunde her blive 
Skinner til mange Limer.  
Når man kom hjem og var blevet beværtet med et Stykke stegt Fisk til Brødet og en Kop varmt Øl eller Hyldete, kunde Arbejdet 
begynde. Først fjernede man Barken, derefter kløvedes en Stok i fire Dele. Det var ikke så vanskeligt, men så skulde der laves 
tynde og bevægelige skinner, hvortil krævedes en Del Øvelse, inden det gik godt. Fra enden af Træskinnen blev der med Lomme-
kniven skåret et par Tommer ned, så kunde man med Fingrene trække den ene Skinne efter den anden helt igennem. Når dette 
Arbejde var udført, skulde Skinnerne spidses i hver Ende, så var de færdige til brug. De måtte ikke blive for tørre, hvorfor de før 

deres Anvendelse blev lagt i Vand, for at de kunde blive så 
bevægelige som muligt.  
Når Skinnerne var i Orden, skulde man til Revlingerisene, der 
hentedes ude på Heden, hvor Revlingerne groede i små run-
de Buske. Der brugtes en Jernkrog til at trække dem op med. 
De fik den første Rensning med det samme, idet hele Busken 
blev taget og rystet godt igennem, hvorefter de dårlige Rev-
linger blev pillet fra. Når man havde plukket så mange, man 
kunde bære, blev Risene sammensnørede i to Bundter, men 
sammenføjede med en Snor, således at der kunde hænge et 
Bundt på Ryggen og et for Brystet. En Husmand der havde to 
Køer, kunde køre Risene hjem. Man skulde så dog helst have 
så mange Ris rykket op, at der kunde blive et Læs at age 
hjem.  
Så blev der meget at bestille hjemme både til Kone og Børn. 
Risene skulde dukkes således, at der kunde blive en Kost af 
hver fem Dukker. Ved Dukning toges Risene et for et og lag-
des i Orden med bladene nedad og Rodenden opad; når Duk-
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ken var stor nok, blev den snøret sam-
men med et eller to Ris, men blot ved 
Rodenden. Derefter skulde Risene tør-
res, det kunde dog let fejle om Efteråret 
eller om Vinteren. Derfor var det bedst, 
dersom man havde et Oplagsrum. Så 
kunde man fylde det om Sommeren, 
hvis man da kunde få Tid til at blive så 
længe, det var om stadigt at være ude 
og tjene Penge.  
Ved Mergelarbejde kunde en Arbejds-
mand få 5 Mark i Dagløn. I den Tid, der 
blev slået Græs, rejste man ned til 
Marskbyerne i Ribeegnen. Der fik man 
en Daler pr. Nat i løn. Hvad enten Revlin-
gerisene var tørre eller ej, skulde de brå-
nes; der tændtes ild i Bagerovnen eller 
på skorstenen i Køkkenet. Der fyredes 
under med lyng. Dukkerne blev en for en 
holdt hen over Flammen, hvor de blev 
vendt flere Gange. Dukken holdtes i 
Hånden. Den måtte varmes således, at 
Bladene blev løse. Derefter fik den en 
ordentlig Omgang med Brånbukken; 
man lagde Bladene på Bukken, tog Skov-
len og gned Dukken langs hen ad Bukken 
mange Gange: her måtte ikke spares på 
Arbejdet; thi det var ikke nok, at Bladene 
blev fjernet, også den mørkebrune Farve 
måtte væk, så en gulligbrun kom til Syne. 
Når dette var i Orden, kunne man begyn-
de Limebindingen. 
Her hjalp Mand og Kone hinanden; en-
ten bandt hver sin Lime, eller også be-
gyndte Konen at sætte første eller to 
Skinner om, og så lavede Manden dem 
færdig. Det var nødvendigt, når den før-
ste Skinne var sat omkring – altid den 
nederste – at give Kosten en Omgang 
med Skrabekniven.  
 
Omkring 1865 kostede Limerne 5, 6 eller 
7 Skilling pr. Styk, men ved 1874 var Pri-
sen 16, 20 eller 25 Øre pr. Styk, 6 a 8 Øre 
pr. Styk for en Karbørste. Meddeleren 
(Iver Kr. Frederiksen) tog fat på Limebin-
ding om Vinteren, da det var rarere at 
være hjemme end altid ude på Arbejde 
Året rundt. Han fik tre Læs Ris hjem i 
Sommertiden, de blev så sat i Stak. Bør-
nene behøvede heller ikke  være ret 
gamle, førend de kunde dukke Ris op, de 
vilde også gerne med ud og brække Ris 
op i Heden.  
 

Lime: kost 
Dukker: aflange løse bundter 
Brånes: brændes let af 
Brånbuk: træbuk med tremmer foroven 
Brumskovl: flad træskovl 
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TIL SALG eller forpagtning med forkøbsret på rimelige vilkår 
 

Faaborg Kro, som er en af Danmarks ældste og bedst bevarede kroer sælges inkl. hyggelig privat beboel-
se på 68 m2 og lejlighed i anneks bygning på 60m2 til udlejning + garage + stor grund + hjemmeside + 
inventar kr.1.600.000,-  Der er potentiale for at øge omsætningen. 

    

Kroen er i 2018 godkendt af rigsarkivet som KONGEKRONEKRO (tidligere KGL. privilegeret) pga. kroens 

unikke historie fra 1708 og er løbende flot vedligeholdt overalt og kan drives videre fra dag 1. forhør 

nærmere på tlf.7519 5016, det er helt uforpligtende.  

 

Kroen vil selvfølgelig blive drevet videre indtil et evt. salg/forpagtning, så du kan trygt booke din næste 
fest på Faaborg Kro. 

 
 
 

Se mere på vores flotte nye hjemmeside www.faaborg-kro.dk 

 

Mvh Marlene &  Uwe Schober 

Krosvinget 1, Fåborg, DK 6818 Årre  -  Tlf. +45 7519 5016  -  faaborg@faaborg-kro.dk  -  www.faaborg-kro.dk 

 

http://www.faaborg-kro.dk
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 
Skrevet af Martin Kristensen - formand  

Da jeg skrev mit sidste indlæg primo juli havde jeg nok fore-
stillet og håbet, at jeg på nuværende tidspunkt, skulle lavet et 
indlæg, som ikke skulle præges af Covid19 i lige så høj grad, 
som det forrige. 
 
Vi er desværre nødt til at se i øjnene, at Covid19 bliver en 
følgesvend i foreningsarbejdet resten af året. Men Borgerfor-
eningen er klar og kommer på bedste vis til at navigere gen-
nem regler og udmeldelser med sund fornuft og en god porti-
on mavefornemmelser. 
 

SIDEN SIDST 
 
Grill aften 
Borgerforeningen og Idrætsforeningen nyder godt af, at byen 
og dens opland støtter op om de arrangementer, som vi ar-
rangere, og da det i år blev til en aflysning af byfesten, var det 
vigtigt for foreningerne at gennemføre årets Grillaften, som 
traditionen tro bliver afholdt sidst august / start september. 
 

 
  
Med håndsprit i rigelige mængder, corona-regler ved buffe-
ten, bordebænkesæt med afstand og fest under åben himmel 
var grundstenen lagt.  

 
Men en dejlig aften på Fåborg Stadion indeholder også hygge, 
god mad, drikke varer af forskellig art, hoppeborg samt ikke 
mindste glade mennesker fra Fåborg og opland, nærmere 
sagt 120 af slagsen.  

 Borgerforeningen og Fåborg Vrenderup Idrætsforening vil 
derfor gerne sige tak for en dejlig aften. Tak for støtten og tak 
for at I bakker op. Derudover tak til Idrætsforeningen for et 
godt samarbejde. 
 

Nørkleaften 
Anne har for 2. gang måtte udsætte nørkleaftenen i Fåborg-
hus.  Men hun er ikke til at slå ud. Så når vi igen er på den 
anden side og vi har følelsen af, at arrangementet kan gen-
nemføres under fornuftige forhold, står hun klar.  
 
Nørkleaftenen er for alle, hvor man medbringer sit striktøj 
m.m. til en hyggelig aften. Nærmere info ved Anne 2279-1840 
eller på Facebook. 
 

Konfirmationer 
Lørdag den 19. september stod i konfirmationernes tegn ved 
Fåborg- og Årre kirker.  
 Flagalléen blev hejst og i en svag skygge af Covid19 ønsker 
Borgerforeningen alle konfirmander og deres forældre tillyk-
ke med den store dag. 
 

Foreningsdragter 
Det er igen blevet muligt at bestille og købe foreningsdragter 
i Fåborg.  Foreningsdragterne er et samarbejde mellem Få-
borg Borgerforening og Fåborg- Vrenderup Idrætsforening. 
Dragten kan ses i Fåborghus. 
 
Prisen for denne dragt, uden sponsor på ryggen, er 425 for 
voksne og 350 for børn. 
Prisen, med sponsor på ryggen, er henholdsvis 325 for voksne 
og 250 for børn. 
  
Ved spørgsmål er i velkomne til at kontakte Martin på 2927 
3792   
 

Hjertestarterkursus 
Arrangementet er udsat på ubestemt tid pga. Covid19. 
 

HVAD KAN VI SE FREM TIL? 
Sammen med resten af Danmarks befolkning krydser besty-
relsen alt hvad der krydses kan, for at vi kan komme til at 
afholde nogle af årets arrangementer. 
 Vi håber derfor at kunne gennemføre: 
 

Julebelysning 
En ting er 100 % sikkert, og det er, at der traditionen tro bli-
ver opsat julebelysningen gennem Fåborg. Vi håber at I nyder 
det lige så meget som os. 
 

Find julemanden 
Vær med til at vække julemanden, så der igen i år kan komme 
jul i Fåborg. 
 Arrangementet er gratis og for alle børn og deres forældre 
og/eller bedsteforældre. 
Dato 28-11-2020 klokken 10.00, nærmere info vedr. arrange-
mentet kan findes på Facebook. 
 



26 

 

Året julefrokost 
I samarbejde med Vejrup andel inviterer Borgerforeningen 
igen i år til juleFROKOST på Fåborg Kro. 
 Tag familien og naboen med til nogle hyggelige timer, hvor vi 
har muligheden for at ønske hinanden en glædelig jul. 
Dato 28-11-2020 klokken 12.00 på Fåborg Kro. Nærmere in-
formation kan findes på Facebook. 
 

Julebanko 
Årets julebanko finder traditionen tro sted på Fåborg Kro 
Dato 9-12-2020 
 
Nærmere information kan findes på Facebook. 
 

Ret til ændringer 
Følg info omkring arrangementerne på Facebook. Borgerfor-
eningen forbeholder sig retten til at ændre på arrangementer 
samt at aflyse, hvis dette findes nødvendigt i forhold til myn-
dighedernes anbefalinger i henhold til Covid19. 

ET GODT EFTERÅR 
I Borgerforeningen arbejder vi hele tiden med nye ideer og 
projekter til gavn for Fåborg og Opland. 
 

Kontingent opkrævning 
 Inden længe vil I finde årets kontingentopkrævning til Borger-
foreningen samt faktura for snerydning i jeres postkasser. Jeg 
vil gerne opfordre alle til at støtte op om foreningen, så vi 
fortsat kan tilbyde en attraktiv by for alle.  
 

Cykelsti 
 I samarbejde med udviklingsrådet Helle øst og Borgerforenin-
gen i Årre bliver vi ligeledes løbende opdateret vedr. cykelsti-
en til tingvejen, som på nuværende tidspunkt påtænkes påbe-
gyndt til foråret 

Stadion 
 Selvom vi går mod mørkere og koldere tider, vil jeg alligevel 
komme med en opfordring. I Fåborg har vi Varde Kommunes 
hyggeligste stadion. På stadion har vi legeplads, toiletter, pe-
tanque hytte og bålplads. 
 

 

 Gør endelig brug af dette til familiefester, klassearrangemen-
ter og andet. Tingene er til for at blive brugt. Eneste krav er at 
man rydder op efter brug og passer godt på tingene. 
 
Med håbet om et godt efterår, hvor vi forhåbentlig kommer 
til at kunne ses. 
 
På Borgerforenings vegne 
Martin    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Danske Seniorer 
Som medlem får pensionistbladet 10 gange om året og  kan delta-
ge  i alle vore arrangementer, som er omtalt i  folderen fra pensio-
nistforeningen. 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kontin-
gent: 100 kr. kan indbetales ved møderne. 
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ÅB Hundetræning 
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 
 
Agility kl. 18.00-19.30   Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Rally lydighed kl. 18.00-19.30    Træner June tlf. 50 58 89 38  
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00  Træner Ryan tlf. 40 64 49 87/ Søren tlf. 22 97 79 80 
Lydighed kl. 19.15-20.15   Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.åbhundetræning.dk
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Næste Lokal Nyt udkommer primo februar 
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet  

er den 3. januar 2021 
 

Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget eller til redaktør                
Lars Jacobsen, Nyvang 1, 6818 Årre. Tlf. 2367 2753  

Mail: lokalnyt@outlook.com 
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

Marianne Schmidt 
Siggårdsvej 14 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
www Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Elsebeth Hansen  h-kjaer@hotmail.dk                30347715    
Medlem:    Knud Becker  knudbecker@hotmail.com  75192564   

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
Formand: Anna M. Østergaard   40195253  amkaprivat@gmail.com 
Næstfor: Verner Puggaard    61747050  puggam@mailme.dk  
Kasserer: Børge  Hansen             20287535  boerge@hmnet.dk 
Sekretær: Hans Karl Østergård   21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solvejg Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com   
Arkiv: Svend H. Kristensen   75195208 svend.haahr16@gmail.com 
Arkivets IT: Egon Falck 60893611 efalck@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                              22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com           75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com    75192898     
Medl: Susanne D Jepsen  Toften17@hotmail.com        30619524 
Medl: Niels Jørgen Pedersen     joenne@live.dk                            75192003 

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Næstform.: Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370            
Kasserer:       Lars Jacobsen            lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Patrick Pedersen             Patrick@estv.dk                                                      21676797 
Medl.:            Anne Keller             
Medl.:            Laila Lund   103@gmail.com 60493509 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

Fåborg Vrenderup IF 
Formand:  Søren Ibsen:           sorenibsen@hotmail.com              22743531 
Kasserer:   Kim Knudsen :         a.vind@bbsyd.dk                            24814029 
Næstf.:      Torben Kirkegaard:  fam.kirkegaard@bbsyd.dk           30425179 
Medlem:   Jens Jørgensen :      jhj2203@gmail.com                      22321890 
                   A. Marie Sørensen : phhjorth12@hotmail.com              40222786 
                   Daniel Nielsen :        danielnilsen22@live.dk                 26721044 
                   Stig V. Kikkenborg:   stig-kikkenborg@hotmail.dk       22743531 

Årre Boldklub  Hovedbestyrelse 
Formand :  Casper Pedersen              formand.aab@outlook.dk      24659603 
Næstform.  Jacob Ulbæk Andersen   ulbaek@hotmail.com 
Kasserer:    Lenette Sánden                kasseraab@hotmail.com       28706257                   
Sekretær:   Christina Nielsen              cbnielsen82@gmail.com    
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand og referent:    Herman Hansen 40546818 
Næstformand:                Erik Egebjerg 28450420 
Kasserer Ole Buhl 23612159 
Øvrige:                              Claus Brink 30516508 
                                            Brian Larsen 52157950 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Marius Hansen                      88177576 24407510 
Næstfor.: Tove Christensen              75192310 24627121 
Kasserer: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Peder Marius Jensen   21970601  

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:    Anette Vind Nielsen           30324347 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 
 

Kunne du tænke dig at  være behjælpelig ved FED FREDAG arrange-
menter, eller har du spørgsmål vedrørende dette, kan du henvende 
dig til en af ovennævnte  

Danske Seniorer   Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Ingrid Hauge  21466059                              
Næstformand:  Britta Julius  61339347  
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
                             Gurli Nielsen  21705244 
                             Erling Christensen                                           23469581 

  Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Anne Skydt                                                                       40975849 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Michelle Thorup 30260469 
Lars Jacobsen                                                                           23672753 
Kasserer: Ole Buhl 23612159 

                          Vennekredsen Hybenbo 
Formand                Jytte Jørgensen                                       75192056 
Næstformand                   Lissy Marie Mathiasen                           21701020 
Kasserer                            Åse Friis                                                     40210143 
                                             Asta Fink Nielsen                                     29464923 
                                             Jens Birk                                                    60914489 
                                             Helle Poulsen                                           20560891 
                                             Knud Lykke                                               75192337 
Beboerrepræsentant       Mary Møller                                             51962931 
Medarb. repræsentant    Gerda Christensen                                  30285716 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

Form :     Else Wind               47elsewind47@gmail.com      61308358 
Nform:    Lis Larsen               lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer: Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk  21152843 
Medlem: Jørgen Sørensen   jorgenrefslund@live.dk           24240478 

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:  Line H. Jespersen    line.hornbech@gmail.com  20788436 
Gr.leder:        Ingrid S. Simonsen   iss@hjortkaer.dk    40888092   
Best.medlem:   Sara  Petersen sarapetersen1989@hotmail.com  60858225 
Best.medlem:   Poul Erik Jensen               poul.erik@bbsyd.dk                               21367046 
Best.medlem:   Tina Lassen                               tinagsk@gmail.com                            25211919 
Kasserer:                    Ingrid S. Simonsen   iss@hjorkaer.dk                                        40888092 
Hjemmeside:         www.grimstrup.gruppesite.dk 

Ældresagen Helle 

Form.:  Jens Carlo Knudsen j enscarloknudsen@gmail.com   61728302 
Nform:  Uffe Mikkelsen   uffemik@gmail.com  40847295 
Kasserer:  Henry Brandt gerdahenry@hmnet.dk   75196438 
Sekretær: Erna Runge rungezonen@gmail.com 40253605 
Medl.:  Ruth Christensen rtc@bbsyd.dk  61741248 
Medl.:  Betsy Vind bjvind12@gmail.com  20971434 
Medl.:  Inger Vestergaard ingse45@gmail.com  29805389 

mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


