
 

 

 

Nu starter gratis kurser…  
 

 
Lær at skrive spændende nyhedsartikler og lave fængende fotos! FOTO: Pixabay 

 

Borgerjournalistik, foto, billedbehandling, 

hjemmesider og sociale medier 
Lær hvordan du synliggør dit lokalsamfund, sportsforening, lokalarkiv, støtteforening, 

jagtforening, kirkelige organisation, skole, børnehave, spejderklub, virksomhed, 
pensionistforening, partiforening osv. osv... 

 

For at tiltrække nye medlemmer og nye tilflyttere, skal du synliggøre din forening og by. Det handler om, at 
du får formidlet de gode historier. Det er vigtigt for den lokale udvikling. 

Derfor har Udviklingsrådet Helle Øst i samarbejde med vores hjemmesideleverandør "Ruban" arrangeret 
en serie af kurser i synliggørelse. Der er hyret en professionel journalist og en fotograf til at undervise på 
kurserne. 

 

På kurserne bliver der undervist i... 

  

Udviklingsrådet Helle Øst 
Formand Claus Jeppesen 

Hellevej 50, Vrenderup 

6818 Årre 

Tel.: 20295955 

claus@vestland.dk  

Web. www.helleoest.dk 

https://ruban.dk/
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Borgerjournalistik og tekstskrivning 

• Find de gode historie og få dem udgivet 
• Skriv tekster, der fanger og fastholder læserne 
• Få professionelle medier til at anvende dine pressemeddelelser 

Foto, Video og billedbehandling 

• Skab det gode pressefoto 
• Lav flotte billeder med billedbehandling 
• Sådan laver du flotte videoer 
• Få publiceret dine artikler og billeder på hjemmesider, sociale medier, youtube, aviser og lokale 

blade. 

Skriv din gode historie sammen med journalisten 

Der bliver tilbudt workshops, hvor du sammen med journalisten kan skrive en konkret historie til 

medierne. Fotografen vil hjælpe dig med at få taget skarpe og fængende billeder 

  

Alle kan deltage, også dig...! 

På kurserne kan du møde andre lokale, der også arbejder med borgerjournalistik og foto. Her kan I 

sammen udveksle erfaringer med hinanden. 

Alle foreninger, institutioner, virksomheder og enkelt personer kan deltage i kurserne. Du behøver ikke 
være medlem af en forening. Blot du har lyst og interesse for at skrive eller lave billeder og video. Måske -
der bor en skribent, redaktør, fotograf eller webmaster gemt i dig? 

Kurserne er gratis. Det er Ruban som betaler og arrangerer kurserne. De har fået 200.000 kr. i midler, som 
til dels kommer fra LAG Fanø-Varde (Lokale Aktions Grupper). Derfor er alt betalt! 

Læs mere om Ruban her (www.ruban.dk ) 

 

 

 

Se alle kurser og tilmelding herunder... -ses vi? 

 

  

https://ruban.dk/
https://ruban.dk/
http://www.ruban.dk/
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Kursus 1 

Find jeres gode historier og få dem ud 
Introkursus - artikelskrivning... 

 

Alle foreninger gemmer på gode historier, som kan hjælpe med at fortælle om jer og tiltrække nye 
medlemmer eller deltagere til jeres aktiviteter. 

På dette introduktionskursus får du redskaberne til at: 

• finde de gode historier, udvikle jeres idéer og finde nye vinkler. 

• interviewe og lave research 

• vurdere, hvem du skriver til, og hvordan du skal servere teksten til forskellige medier – fra 
pressemeddelelse til opslag på sociale medier. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye 
værktøjer. 

10 timers varighed - Gratis!  
Kursus nr. 1A: 
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 09.00-14.00 – Skovlund sognearkiv 
Søndag den 4. oktober 2020 kl. 09.00-14.00 – Skovlund sognearkiv 

Kursus nr. 1B:  
Mandag den 19. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 – Fåborghus 
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 – Fåborghus 
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 – PowerTower Agerbæk 

Kursus nr. 1BA: 
Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 
Søndag den 1. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 

STED: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 
STED: Skovlund sognearkiv, Solbakken 2 B th, Skovlund, 6823 Ansager 

Tilmelding:  
Kun én af de ovennævnte kurser bliver gennemført. Vi vælger den, der får flest tilmeldinger. Resten 
bliver aflyst. Du må derfor gerne vælge flere kurser, ud fra alle de datoer du kan. 

SKRIV MAIL TIL: Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 2 

Skriv, så andre får lyst til at læse dine tekster 
Skrivetekniker, -der får dine ord til at flyde... 

 

Kender du det med at sidde foran computeren og det blanke stykke papir og ikke kunne få et ord frem? Ofte 
er det fordi vi selv gør teksten mere kompliceret, end den behøver at være. 

På kurset dykker vi ned i, hvordan vi skriver tekster, som fanger og fastholder læserne – uanset om det er et 
tweet på 140 tegn eller en pressemeddelelse. Du får teknikker til at få ordene til at flyde, og du lærer, 
hvordan du gør teksterne fængende – også selv om du skriver om kompliceret stof. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye 
værktøjer. 

10 timers varighed - Gratis!  
Kursus nr. 2B:  
Tirsdag den 3. november 2020 kl. 18.00-21.00 – Fåborghus 
Onsdag den 4. november 2020 kl. 18.00-21.00 – Fåborghus 
Torsdag den 5. november 2020 kl. 18.00-21.00 – Fåborghus 

Kursus nr. 2BA: 
Søndag den 8. november 2020 kl. 09.00-14.00 – PowerTower Agerbæk 
Lørdag den 14. november 2020 kl. 09.00-14.00 – PowerTower Agerbæk 

Kursus nr. 2BB: 
Søndag den 15. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 
Søndag den 22. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 

Kursus nr. 2BC:  
Mandag den 16. november 2020 kl. 18.30-21.30 – Fåborghus 
Tirsdag den 24. november 2020 kl. 18.30-21.30 – PowerTower Agerbæk 
Onsdag den 25. november 2020 kl. 18.30-21.30 – PowerTower Agerbæk 

STED: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 
STED: PowerTower Agerbæk, Storegade 6, 6753 Agerbæk 

Tilmelding:  

Kun én af de ovennævnte kurser bliver gennemført. Vi vælger den, der får flest tilmeldinger. Resten bliver 

aflyst. Du må derfor gerne vælge flere kurser, ud fra alle de datoer du kan. 

SKRIV MAIL TIL: Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 
 

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 3 

Spil jeres gode historier endnu bedre 
Målrettet dig, som er ansvarlig for jeres indhold på hjemmeside og sociale medier... 

 

Har du ansvaret for at indholdet på jeres hjemmeside og sociale medier spiller? Hvis du får andres tekster ind, 
skal du vide, hvordan du med enkle kneb kan forbedre deres tekster og målrette dem til forskellige medier. 

Lær, hvordan du får andre til at klikke og reagere på dine opslag og skriver pressemeddelelser, som 
journalisterne får lyst til at bruge. 

Kurset er målrettet dig, som er ansvarlig for jeres indhold på hjemmeside og/eller sociale medier. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye værktøjer. 

10 timers varighed - Gratis!  
Kursus nr. 3B:  
Onsdag den 11. november 2020 kl. 18.30-21.30 – Fåborghus 
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 18.30-21.30 – Fåborghus 
Torsdag den 26. november 2020 kl. 18.30-21.30 – Fåborghus 

Kursus nr. 3BA: 
Søndag den 15. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 
Søndag den 22. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 

Kursus nr. 3BB: 
Lørdag den 28. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 
Søndag den 29. november 2020 kl. 09.00-14.00 – Fåborghus 

Kursus nr. 3BC:  
Mandag den 16. november 2020 kl. 18.30-21.30 – Fåborghus 
Tirsdag den 24. november 2020 kl. 18.30-21.30 – PowerTower Agerbæk 
Onsdag den 25. november 2020 kl. 18.30-21.30 – PowerTower Agerbæk 

STED: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 
STED: PowerTower Agerbæk, Storegade 6, 6753 Agerbæk 

Tilmelding:  

Kun én af de ovennævnte kurser bliver gennemført. Vi vælger den, der får flest tilmeldinger. Resten bliver 

aflyst. Du må derfor gerne vælge flere kurser, ud fra alle de datoer du kan. 

SKRIV MAIL TIL: Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted 
  

  

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 4 

Det gode pressefoto 
Få fotografens bedste tricks og tips... 

 
Lær hvordan gode billeder fanger øjet og får læseren til at stoppe op ved jeres historier. 

Få fotografens bedste tricks og tips til at tage gode fotos, som fænger. Du lærer at bruge din telefon eller dit 
kamera, så du bliver tryg ved at tage billeder til foreningens hjemmeside og sociale medier. Du lærer, hvordan 
du komponerer et billede, om lys og forskellige slags fotografier og hvornår du skal bruge hvad. Det bliver sjovt 
at fotografere, og du kan også bruge det i din fritid. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye værktøjer. 

 

9 timers varighed - Gratis!  
 
Kursus nr. 4C:  
Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 
Onsdag den 14. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 
Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 

Sted: Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke, Hovedgaden 38, Næsbjerg, 6800 Varde 
 

Tilmelding:  

SKRIV MAIL TIL: Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

forsættes…  

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 5 

Skab flotte fotos med billedbehandling 
Få de vigtigste justeringsmuligheder i ethvert fotoredigeringsprogram... 

 

Lær at gøre dine fotos endnu bedre med et billedbehandlingsprogram, så de spiller optimalt på hjemmeside, 
trykte og sociale og medier. 

Du lærer at beskære billedet efter udtryk, budskab, medie, målgruppe. Og du kommer omkring de vigtigste 
justeringsmuligheder i ethvert fotoredigeringsprogram, lys, kontrast, farve og hvidbalance. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye værktøjer. 

 

5 timers varighed - Gratis!  

Kursus nr. 5C:  
Mandag den 9. November 2020 kl. 18.00-21.00 
Tirsdag den 10. November 2020 kl. 19.00-21.00 

Sted: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 
 

Tilmelding:   

SKRIV MAIL TIL: Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

forsættes… 

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 6 

Billedbehandling for redaktører og webmasters 
Lær at gøre dit billede klar til hjemmesiden og sociale medier... 

 
Her lærer du de grundlæggende principper for at gøre et billede klar til brug, så det fanger øjet på 

hjemmesiden og i trykte og sociale medier. 

Du lærer principperne bag at beskære et billede og at tage højde for, hvordan billedet vises på mobil og 
hjemmeside. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye værktøjer. 

 

3 timers varighed - Gratis!  
 
Kursus nr. 6A:  
Tirsdag den 29. September 2020 kl. 18.30-21.00 

Sted: Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke, Hovedgaden 38, Næsbjerg, 6800 Varde 

Kursus nr. 6BA:  
Onsdag den 30. September 2020 kl. 18.00-21.00 

Sted: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 

Kursus nr. 6B:  
Onsdag den 25. November 2020 kl. 18.00-21.00 

Sted: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 
 

Tilmelding:  

Kun én af de ovennævnte kurser bliver gennemført. Vi vælger den, der får flest tilmeldinger. Resten bliver 

aflyst. Du må derfor gerne vælge flere kurser, ud fra alle de datoer du kan. 

-Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

forsættes… 

  

mailto:claus@vestland.dk
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Kursus 7 

Lær at lave flotte videoer 
Lær arbejdsgangen fra idé til færdigt produkt... 

 

Med video kan du nå langt ud med dine opslag på både hjemmeside og på sociale medier. Her kan du lære at 
lave bedre videoer end mange af de rystede håndholdte videoer, som du ser på de sociale medier. 

På kurset kommer du med hele vejen fra optagelse af video til overvejelse over, hvordan du fortæller din 
historie og til at redigere videoen til færdigt produkt, som du kan bruge på jeres hjemmeside/sociale medier. 

Kurset veksler mellem gennemgang ved computeren og øvelser, hvor du får lov til at bruge dine nye værktøjer. 

 
15 timers varighed - Gratis!  
 
Kursus nr. 7A:  
Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 9.00-16.00 
Søndag den 25. oktober 2020 kl. 9.00-17.00 

Sted: Skovlund sognearkiv, Solbakken 2 B th, Skovlund, 6823 Ansager 

 
Tilmelding:  

-Claus V. Jeppesen, claus@vestland.dk med dit navn, adresse og kursusnumre 

Du vil herefter få besked om din optagelse. 

Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

forsættes…  

mailto:claus@vestland.dk
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8 Workshop 

Skriv jeres gode historie i samarbejde med journalisten 
Få jeres artikel til at se top professionel ud... 

 

 
Få arbejdsmetoderne helt ind under huden når I i samarbejde med journalist Katrine Friisberg producerer en god 
historie til jeres hjemmeside og sociale medier. 

Som resultat får I både en god historie, som I kan bruge på jeres medier, og I kan bruge erfaringerne til selv at strikke 
gode historier sammen i fremtiden. 

5 timers varighed - Gratis!  
Kursus nr. 8A:  
Onsdag den 18. november 2020 kl. 18.30-21.00 
Mandag den 23. november 2020 kl. 18.30-21.00 
Sted: Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre 

Kursus nr. 8B:  
Tid og sted ikke bestemt pt. - kommer snarest... 

Kursus nr. 8C:  
Tid og sted ikke bestemt pt. - kommer snarest... 

Kursus nr. 8D:  
Tid og sted ikke bestemt pt. - kommer snarest... 

Kursus nr. 8E:  
Tid og sted ikke bestemt pt. - kommer snarest... 

Tilmelding:  
Skriv mail til claus@vestland.dk med dit navn og kursusnummer. 
Vælg gerne flere kursusnumre efter de datoer du bedst kan deltage. 
Du vil herefter få besked om din optagelse. 
Vi forbeholder ret til at aflyse og ændre kursernes indhold, tidspunkt og sted. 

  

forsættes…  

mailto:claus@vestland.dk
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Oversigt over kurser 

 

 

 

forsættes…  

Kursus nr. Ugedag Dato Tid Titel Timer Sted Underviser

3A Torsdag 24-sep 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Ølgod Bibliotek mødelokale 2, Vestergade 5, 6870 ØlgodKatrine

6A Tirsdag 29-sep 18.00-21.00 Billedbehandling for redaktører 3 Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke Rasmus

6BA Onsdag 30-sep 18.00-21.00 Billedbehandling for redaktører 3 Fåborghus Rasmus

3A Torsdag 01-okt 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Ølgod Bibliotek mødelokale 2, Vestergade 5, 6870 ØlgodKatrine

1A Lørdag 03-okt 09.00-14.00 Find jeres gode historier og få dem ud Skovlund sognearkiv Katrine

1A Søndag 04-okt 09.00-14.00 Find jeres gode historier og få dem ud Skovlund sognearkiv Katrine

3A Torsdag 08-okt 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Ølgod Bibliotek mødelokale 2, Vestergade 5, 6870 ØlgodKatrine

4C Tirsdag 13-okt 18.00-21.00 Det gode pressefoto 10 Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke Rasmus

4C Onsdag 14-okt 18.00-21.00 Det gode pressefoto 10 Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke Rasmus

4C Torsdag 15-okt 18.00-22.00 Det gode pressefoto 10 Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke Rasmus

1B Mandag 19-okt 18.00-21.00 Find jeres gode historier og få dem ud 10 Fåborghus Katrine

1B Tirsdag 20-okt 18.00-21.00 Find jeres gode historier og få dem ud 10 Fåborghus Katrine

1B Onsdag 21-okt 18.00-21.00 Find jeres gode historier og få dem ud 10 PowerTower Agerbæk Katrine

7 Lørdag 24-okt 9.00-16.00 Lær at lave flotte videoer 15 Skovlund sognearkiv Rasmus

7 Søndag 25-okt 9.00-17.00 Lær at lave flotte videoer 15 Skovlund sognearkiv Rasmus

1BA Lørdag 31-okt 9.00-14.00 Find jeres gode historier og få dem ud 10 Fåborghus Katrine

1BA Søndag 01-nov 9.00-14.00 Find jeres gode historier og få dem ud 10 Fåborghus Katrine

2B Tirsdag 03-nov 18.00-21.00 Skriv, så andre får lyst til at læse dine 10 Fåborghus Katrine

2B Onsdag 04-nov 18.00-21.00 Skriv, så andre får lyst til at læse dine 10 Fåborghus Katrine

2B Torsdag 05-nov 18.00-21.00 Skriv, så andre får lyst til at læse dine 10 Fåborghus Katrine

2BA Søndag 08-nov 9.00-14.00 Skriv, så andre får lyst til at læse dine 10 PowerTower Agerbæk Katrine

5C Mandag 09-nov 18.00-21.00 Skab flotte fotos med billedbehandling 5 Fåborghus Rasmus

5C Tirsdag 10-nov 19.00-21.00 Skab flotte fotos med billedbehandling 5 Fåborghus Rasmus

3B Onsdag 11-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

2BA Lørdag 14-nov 9.00-14.00 Skriv, så andre får lyst til at læse dine 10 PowerTower Agerbæk Katrine

2BB eller 3BA Søndag 15-nov 9.00-14.00 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

2BC eller 3BC Mandag 16-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

3B Tirsdag 17-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

8A Onsdag 18-nov 18.00-20.30 Skriv historien i samarbejde med journalisten5 Fåborghus Katrine

2BB eller 3BA Søndag 22-nov  9.00-14.00 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

8A Mandag 23-nov 18.00-20.30 Skriv historien i samarbejde med journalisten5 Fåborghus Katrine

2BC eller 3BC Tirsdag 24-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 PowerTower Agerbæk Katrine

2BC eller 3BC Onsdag 25-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 PowerTower Agerbæk Katrine

6B Onsdag 25-nov 18.00-21.00  Billedbehandling for redaktører 3 Fåborghus Rasmus

3B Torsdag 26-nov 18.30-21.30 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

3BB Lørdag 28-nov 9.00-14.00 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine

3BB Søndag 29-nov 9.00-14.00 Spil jeres gode historier endnu bedre 10 Fåborghus Katrine



Kurser i borgerjournalistik oktober og november 2020 

Side 12 af 13 
 

Om underviserne: 

Rasmus Bendix  
er fotograf og selvstændig i egen virksomhed Billeder by Bendix og Bendix Production. 
 
Han tager billeder og video for virksomheder og har en krøllet og kreativ hjerne, finder på 
vilde idéer og får mennesker til at slappe af foran kameraet. 

Se mere på hans hjemmeside: www.billederbybendix.dk/ 

 

  

 

Katrine Friisberg  
er journalist og tekstforfatter. 
 
Med en fortid som journalist på Jydske-Vestkysten og kommunikationskonsulent i en 
offentlig organisation kender hun til, hvordan en god historie skal strikkes sammen for at 
ramme rent. 

Nu er hun selvstændig og skriver både artikler til magasiner og hjælper virksomheder og 
organisationer med at komme ud med deres gode historier og skrive tekster, der rammer 
deres målgruppe. 

Se mere på hendes hjemmeside: www.katrinefriisberg.dk/ 

 

 

forsættes…  

http://www.billederbybendix.dk/
http://www.katrinefriisberg.dk/
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Udviklingsrådet Helle Øst 

 
Vi løser opgaver for vores lokalsamfund 

 
Alle er velkomne til at henvende sig til os i Udviklingsrådet Helle Øst med opgaver og 
sager, der ønskes løst… 

Se mere på udviklingsrådets hjemmeside: www.helleoest.dk/  

 
CLAUS V. JEPPESEN 
Formand 
claus@vestland.dk 
20 29 59 55 
Udviklingsrådet Helle Øst 

 
Fakta om Helle Øst 
Udviklingsrådet Helle Øst består af 11 medlemmer fra 6 nedenstående landsbyer. Vi hører til i den østlige del af 

Varde Kommune. 

Helle Øst området: ca. 3.500 indbyggere, landbrugserhverv, møbel og metal-fabrikation. 

Agerbæk: 1324 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsforening, byudviklingsforening, 9. kl. 

skole, 2 dagligvarebutikker, hotel, restaurant, specialbutik, sundhedspleje, industri, håndværk 

Årre: 648 indbygger, Danmarks eneste Blomstrende Landsby med 5 blomster. 6. kl. skole, borgerforening, 

dagligvarebutik, kro, industri 

Starup-Tofterup: 635 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsklub, 6. kl. skole, 

dagligvarebutik, turisme, industri, håndværk, transport 

Fåborg: 316 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, kro. industri, håndværk, 

Hjortkær: Ca. 50 indbygger, industri 

Vrenderup: Ca. 25 indbygger, huser områdets fritidscenter med 3 haller og svømmehal mv, genbrugsplads 
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