
Stor TAK til alle annoncører, sponsorer
samt alle der i løbet af året er med til at støtte
Lions’ hjælpearbejde, lokalt og internationalt. 

Vi ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår!

I samarbejde med

Lørdag 1. januar 2022

Deltagelse er gratis
og vi byder på suppe.

Alle er velkomne!

P-pladsen v/ Skovbakker

Hvalpsund

Starttid: 

Mellem kl.13.00 og 14.00

HUSK!

LIONS AVISEN
UDGIVET AF LIONS CLUB FARSØ DECEMBER 2021

Advokat 
Svend Harbo

Profiler 2021
Med en profilside støtter
man Lions humanitære

arbejde med et kontant beløb
eller donerer til et specifikt

projekt.

Nytårsmarch

RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS



men skal bruges til oplevelser eller
arrangementer for børnene.

Vi håber at mange vil købe vort
lokale julemærke, så vi igen kan
komme til Hobro og aflevere en
stor ”pose” penge.

LIONS AVISEN

Farsø Julemærket 2021
Af Peter Møller

3

Det 13. lokale julemærke i Farsø er nu udkommet!

Tak fordi I køber
Farsøs lokale julemærke!

Det elektroniske julemærke købes
ved henvendelse til Peter Møller 
Tlf.: 40 37 20 43
Mail:  expotrain@post.com

Hestbækvej 87 · 9640 Farsø
Tlf.: 98 63 41 65 · Mobil.: 40 19 01 63

E-mail: per@perjustesen.dk · www.justesen-tømrer-snedker.dk

Peter Eriksen Farsø A/S
Røjbækvej 9
9640 Farsø

Tlf. 98631611

www.peter-eriksen.dk

Forslagene til Julemærket er i år
tegnet af en 4. klasse på Farsø
Skole, og det var forslagene fra
de to drenge, Huxi og Gustav, der
blev valgt af den dommerkomite
der var indkaldt til bedømmelsen.

Julemærkerne vil blive solgt både
som papirmærker og som elek-
troniske så folk kan bruge dem
på deres e-mail og elektroniske
faktura.

Hele overskuddet går til Julemær-
kehjemmet i Hobro, hvor pengene
ikke må gå ind i den daglige drift,

Åbningstider i butikken:
man-fre kl. 13-17
lør kl. 9-12
søn lukket

Alt malerarbejde udføres

g3malerfirma@gmail.com
g3malerfirma.dk 

Vestervang 18 · 9640 Farsø
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Præsidentens klumme
Af Peter Møller, Præsident

BESTYRELSEN I LC FARSØ 2021-22
Præsident: Peter Møller

Vicepræsident: Tommy Øris Larsen
Past Præsident: Jens Alsøer

Sekretær/Tailtwister: Per Winther
Kasserer: Finn Larsen

vore retningslinier. Andre af vore
prioriterede opgaver, er at afholde
kurser for folkeskolelærere om
misbrug hvor vi tidligere har haft
gode arrangementer både på sko-
len og i sportshallen. Disse arran-
gementer har dog været nedlukket
på grund af corona situationen,
men vi håber på at de kan startes
op igen her i det kommende år.

Vi skulle også have afholdt vores
40 års jubilæum, hvor vi ville ud-
dele et større antal donationer,
men dette har ikke kunnet lade sig
gøre i 2021, så nu håber vi at det
kan lade sig gøre i 2022. Der er
andet sted i avisen en lille artikel
om hvorledes man ansøger om en
lokal donation fra Lions Farsø, i
anledning af  jubilæet.                       

Skulle du have lyst til at være med
til at gøre en forskel, så er Lions
måske stedet for dig, hvor vi ud
over at arbejde med forskellige
arrangementer der giver penge til
vort arbejde, også skaber netværk
og et godt socialt samvær, uden
religiøse eller politiske grænser
og tilknytninger.

Jeg vil slutte med at takke alle
vore annoncører der bakker op
om vores årlige avis.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Peter Møller
Præsident
Lions Farsø

En klumme kan være mange for-
skellige måder at anskue tingene
på. Det kan være humoristisk, an-
derledes og nye vinkler og jeg ved
såmænd ikke om jeg kan fortælle
om Lions på andre måder end den
der udspiller sig i nuet. 

Lions er verdens største humani-
tære organisation, med afdelinger
i over 200 lande, og i Danmark er
der 277 klubber med over 5000
medlemmer, der alle arbejder fri-
villigt og uden honorar, for at
kunne lave arrangementer der
giver et overskud, der gør at
Lions kan hjælpe der hvor der er
brug for det. Og det ser desværre
ud til at behovet bliver større og
større verden over, men også
herhjemme og lokalt er Lions på
banen. Lions klubberne er frit stil-
lede med hensyn til hvilke dona-
tioner de vil give, derfor kan vi
støtte mange lokale tiltag med
større eller mindre beløb, alt efter
hvilket projekt det er. Vi har tidli-
gere støttet Palliativ afdelingen i
Farsø og vil gøre det igen hvis der
kommer ansøgninger der matcher

No Compromise

unoform.dk

Copenhagen Collection er kommet for at blive
Kombinationen af knivskarp æstetik, kompromisløst håndværk, kræsne 
materialevalg og gennemført funktionalitet, der fungerer her og nu – og om 30 år.

Copenhagen Collection fås fra kr. 133.800.- incl.moms. Se mere på unoform.dkPrisen er eksklusiv bordplade, vask, armatur, hvidevarer og montering.

DANILIFT A/S
Søndergården 34
9640 Farsø
Tlf. 98 63 15 99
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FIRMAPROFIL
Af Peter Møller

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

Vesthimmerland Biogas A/S er et
nyopført biogasanlæg få km uden
for Farsø. Anlægget kan håndtere
275.000 tons biomasse om året.
Som produktionen er i dag, svar-
er det til gasforbruget i 18.000
hjem.
Missionen er at reducere landbru-
gets samlede miljøaftryk, som vil
styrke landbrugserhvervet lokalt.
Desuden har de tre hovedværdier,
der består af engagement, trovær-
dighed og ordentlighed. Det inde-
bærer bl.a., at de er meget op-
mærksomme på naboerne og
reglerne vedrørende eksempelvis
lugt.

Der findes over 200 biogas anlæg
i Danmark og Vesthimmerland
Biogas hører til blandt de 10 stør-
ste i landet, når det handler om at
omsætte mængder af råmateriale.
Anlægget er udstyret til at kunne
behandle gylle, dybstrøelse, slag-
teriaffald og affald fra fødevarein-
dustrien. Der findes anlæg der 
kun behandler industri affald, som
både frigiver gassen hurtigere og
mere af den, så mængderne af
råmateriale ikke er så stor.

Man er i øjeblikket i gang med en
udvidelse med en tredje produk-
tions linie, så man kommer op på
at kunne behandle 500.000 ton
om året, hvilket vil svarer til  langt
over gasforbruget i 22.000 hjem. 

Anlægget i Holme råder over
2 store gylletankvogne der kan
transportere omkring 36 ton på
hver tur. De bringer både gyllen
til og fra anlægget, til dette er
der ansat 4 chaufører der kører
på skift i 6 dage om ugen. Det er
også stort grej der fra den store
lagerhal, henter dybstrøelse og
kører det ind i produktionshallen
til de store kværne der gør det
muligt at pumpe det rundt i an-
lægget, der alle ugens 7 dage
skal holdes i gang idet gasproduk-
tionen ikke bare kan stoppes.

Bliv ikke Bange! hvis du kommer
forbi og ser at der står flammer op af
én af de to rør (fakler). Det skyldes et

stop i anlægget, men da man ikke
kan stoppe produktionen af gas, må

den nødvendigvis brændes af.

Der er i produktionen ansat 7
medarbejdere, der på skift har
døgnvagter, så anlægget hele
tiden kører optimalt. Hele anlæg-
get kan styres fra medarbejdernes
mobiltelefon, men der skal være
personale til at udbedre evt. ska-
der der kan forvolde driftsstop.

Derudover er der ansat 7 chauffø-
rer hvoraf de 4, som nævnt kører
tankvogne og de øvrige kører con-
tainere. Derudover er der aftaler
med vognmænd der kører forskel-
lige produkter til anlægget.

Her er en af medarbejderne i gang
med service på nogle pumper, der
hele tiden holdes i god stand, idet
produktionsstop er ret kostbart.

Hvad er Biogas?

Biogas består af to gasarter, metan og kuldioxid
(Ch4 og CO2). Biogas fremkommer ved en biologisk

nedbrydningsproces, som starter når organisk materiale
opvarmes i et iltfrit miljø (anaerobt). Der anvendes en

såkaldt termofil proces, som foregår ved 52-56C.
Biogassen bliver renset for CO2, så det er den rene

metan der pumpes ud i naturgas systemet. 
Den gylle som landmanden afleverer til anlægget,

er renset for CO2 og har en bedre gødningseffekt når
den returneres, så landmandens CO2 regnskab

bliver hermed forbedret. 
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Vær med!
Af Per Winther

Af Peter Møller

Uddeling af midler
Af Peter Møller

Lions Pris

Rekvirer et ansøgnings skema!

Lions klubben i Farsø afholder
40 års jubilæum i 2022, godt
nok et år for sent, men coronaén
spændte ben for det i 2021. 
I forbindelse  med dette ju-
bilæum, regner vi med at ud-
dele over kr. 100.000,- til
lokale institutioner, grupper,
projekter eller lignende. 

Er du ansvarlig eller leder for
sådan en gruppe eller projekt,
kan du rekvirere et ansøgnings-
skema hos Lions i Farsø.
Projekter der ansøges til, skal
have sit udspring i Farsø områ-
det (den gamle Farsø kommune).

Skemaet fås ved henvendelse til
Peter Møller, på 
E-mail:   expotrain@post.com
Skemaet udfyldes elektronisk
og tilbagesendes til den adresse
der står på skemaet. Skulle du
ikke have mulighed for at ud-
fylde skemaet elektronisk kan
skemaet udleveres i papirform
og afleveres til Peter Møller,
Søndergade 9 1. sal, 9640 Farsø.

Professor  og overlæge, Carsten Rei-
dies Bjarkam, får her overrakt et di-
plom og beviset på de 350.000,- kr. af
formanden for Lions Pris i Danmark,
Peter Møller, Farsø.

Lions Farsø støtter forskning.

Lions Pris udvalget har netop ud-
delt den årlige Lions pris der i år
er på kr: 350.000,- til forskning i
hjerneskader og begrænsning af
disse. 

Det er et forskerhold fra Aalborg
Universitets Hospital med Profes-
sor og overlæge Carsten Reidies
Bjarkam i spidsen der forsøger
at påvise at sukkeromsætningen
i hjernen, ved svært hjerneska-
dede patienter kan påvirke den
videre udvikling af hjerneskaden
eller evt. stoppe den, så skaderne
ikke bliver værre.

Carsten Bjarkam holder  Lions
Prisudvalget orienteret om forsk-
ningsforløbet og evt. resultater.

FOULUMVEJ 4 - 9640 FARSØ - TLF. 4038 9640 - VARENA@VARENA.DK

SÅLEDES FUNGERER
LIONS PRIS:

Mange af landets 300 klubber
indbetaler til den årlige Lions Pris

og det er klubberne selv, der
indsender forslag til modtagere

af den prestigefyldte pris.

Lions Pris udvalget udvælger
blandt de indkomne forslag

og overrækkelsen foregår på 
Lions Danmarks Årsmøde.

Udvalget følger op på, om
projekterne gennemføres.

Lions Clubs International er
i dag verdens største
private humanitære hjælpe-
organisation med over
1,4 millioner medlemmer
i over 200 lande. 
I Danmark er vi over 5.000
Lions og
vi har altid plads til en til!

Vil du gerne være medlem af klubben 
og deltage i vores frivillige arbejde, så er du
velkommen til at henvende dig til en Lions

du kender, eller du kan kontakte os på mail:
farsoe@lions.dk
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FIRMAPROFIL
Af Farsø Bageri

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

Køb dit brød lokalt fra Farsø Bageri
over hele Vesthimmerland

Du kan også smage brødet hvis du besøger

Landal Rønbjerg - Hvalpsund Færgekro

Bagerbrød er kvalitet - smag forskellen

Vi påstår du kan smage forskel på vores håndværkerbrød og alt
andet derude. Så kom forbi et af vores brødudsalg eller kom til
Farsø og smag forskellen.

Over hele Vesthimmerland kommune finder du brød og kager fra
Farsø Bageri. De mange brødudsalg får hver dag friske varer til salg i de
lokale butikker. Friskheden sikres ved at alle brødudsalg får brød hver dag.

Nibe - Farstrup - Vegger - Vester Hornum - Gedsted - Aalestrup

Farsø Bageri

Søndergade 20, 9640 Farsø
Tlf.: 98 63 10 54
farsoebageri@gmail.com

Åbningstider

Alle ugens dage:
05.30-16.00
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FIRMAPROFIL
Af Peter Mortensen

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

SALG OG DESIGN Lars Rold
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FIRMAPROFIL
Af REMA 1000, Marketing

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...FIRMAPROFIL
Af Peter Møller

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...
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Stort udvalg i Autogaardens HAVEPARK afdeling i Aars og Farsø 

Wellnes til din robot plæneklipper

Robotplæneklippere kræver i hverdagen
ikke det store vedligehold sammenlignet
med konventionelle græsslåmaskiner.
Dog er korrekt vedligeholdelse samt ser-
vice med til at forlænge robottens leve-
tid betydeligt. Vi har både mulighed for
at lave eftersyn og opbevare din robot i
vinterhalvåret. Vi laver eftersyn på Stihl,
Husqvarna og Stiga.
Vi har også mulighed for at lave
eftersyn på din motorsav, plæneklipper,
frontrider m.m. 

Kontakt os for priser.

Eftersyn på nye biler? Må vi lave det?
Svaret er: Ja.

Efter den såkaldte ”Nissan-sag”, hvor forbrugerombudsmanden indgik
forlig med importøren, må fabrikanter/importører ikke længere forlange,
at bilen serviceres på et autoriseret værksted, for at opretholde garantien.
Det betyder at man frit kan vælge værksted og stadig beholde fabriks-
garantien, såfremt fabrikkernes forskrifter følges nøje.

Så har du en ny bil, der stadig er fabriksgaranti på,
må vi også gerne lave service på den!

Vi indberetter også til digital servicebog.
Det er vigtigt, at du overholder bilfabrikkernes krav til serviceeftersyn.
Det drejer sig om, at du kommer rettidigt ind med bilen til service. Det er
meget vigtigt, at du overholder disse grænser - da du ellers kan opleve,
at garanti/reklamationsret bortfalder.

Kontakt os og lad os lave service på din bil.

Vi kan lave alle bilmærker. 

Her på værkstedet har vi udstyr og viden
til at foretage service og reparationer
på alle bilmærker, både diesel, benzin,
hybrid og rene elbiler, og der er som du
kan se ovenfor, stadig nyvogns garanti.

Her er holdet du møder på værkstedet.
Fra venstre: Peter J, Emma, Peter L og Anne-Marie.

Vi bliver kontrolleret af CAC (Autopartner) og for 3. gang
fik vi guld. Det er vi meget glade for og stolte over.

Vinter åbningstider til 01.03.22 
Man - Fre: 8.00-17.00
Lør: Lukket

Kig ind i butikken 
Vestre Boulevard 23, Aars.
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FIRMAPROFIL
Af Peter Møller

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

Søndergården 7 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 34 00 . Email: info@ttolstrup.dk

Tømrerfirmaet Tyge Tolstrup A/S
blev grundlagt i 1972 af tømrerme-
ster Tyge Tolstrup. Gennem tiden
har firmaets arbejdsopgaver lø-
bende ændret sig, men tømrer-
firmaet har altid formået at følge
med udviklingen.

For omkring 20 år siden begyndte
Tyge Tolstrup at forberede et ge-
nerationsskifte, og det er i dag
sønnen Peter Tolstrup, der driver
firmaet. Peter har udover sin ud-
dannelse som tømrer også læst til
bygningskonstruktør. På denne
baggrund kan Tyge Tolstrup A/S
tilbyde en komplet løsning, der 

sikrer bygherre en kontrolleret
byggeproces.

Firmaet bestræber sig på at kunne
udføre alle former for byggeri,
både nybyg samt til- og ombyg-
ning. Geografisk arbejder tømrer-
firmaet meget i lokalområdet, dog
med jævnlige afstikkere rundt i
Midt- og Nordjylland.

Ingen byggeprojekter er for store
eller små og tømrerfirmaet tegner
sig ofte som hovedentreprenør på
byggerier, sideløbende med der
dagligt udføres alt indenfor almin-
deligt tømrer- og snedkerarbejde.

Peter og Tyge Tolstrup har trods generationsskifte fortsat samarbejdet om
udlejningsselskabet Farsø Bymidte ApS. De har selv stået bag byggeriet af
udlejningsejendommene centralt beliggende på Storetorv i Farsø, hvor der
udbydes både private og erhvervslejemål.

Udlejningsejendommen på Storetorv, Farsø

Her en ny villa under opførelse hos Maj-Brit og Jens Andersen, Aars.
En hovedentreprise hvor der samarbejdes med mange lokale håndværkere.

Nøglen til firmaets succes er en
kombination af erfaring, udfor-
dring, stabile medarbejdere og
nutidigt materiel.

Tyge Tolstrup A/S har opbygget
stor erfaring gennem de 50 år
i branchen. Udfordringer, store
som små, løses gerne konstruk-
tivt i samarbejde med de erfarne
medarbejdere.

Hos Tyge Tolstrup A/S investeres
løbende i fremtiden i form af op-
dateret værktøj og andet materiel,
der er nødvendigt i langt de fleste
byggeprojekter i dag.

Fremtiden stiller store krav til byg-
gebranchen, herunder energiop-
timering, tilladelser og dokumen- 
tationer. Denne udvikling følger 

tømrerfirmaet tæt og de holder
sig ajour med energikrav og har
stor erfaring i byggeansøgninger
og byggesagsbehandling, så der
til kunderne kan ydes optimal
vejledning og sparring

Tyge Tolstrup A/S har stor erfaring
med renovering i parcel- og sommer-
huse. Her er en medarbejder ved at
montere en ny indvendig trappe i
en bolig, der gennemgår en total-
renovering

Her ses et hold medarbejdere i gang
med en stor udvidelse af produktions-
lokalerne hos Outline A/S i Farsø.
Til sådanne store byggeopgaver
gør Tyge Tolstrup A/S god brug af
deres kraftige grej til både løft og
montage.

Gennem flere år er virksom-
heden Tyge Tolstrup A/S
blevet ratet som 3A, hvilket
betyder højeste kreditværdig-
hed. Det er bl.a. en stor sikker-
hed for kunderne, idet det er
den økonomiske styrke der
skal til for at gennemføre ar-
bejdet som hovedentreprenør.

Firmaet er tilknyttet:

FIRMAPROFIL
Af Kenneth Hedegaard, Centerforeningen

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...
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Her finder du ikke en Bilka, Elgi-
ganten eller H&M – du finder der-
imod 12 specialbutikker, 2 spise-
steder og 2 supermarkeder, som
alle yder en personlig rådgivning,
en hyggelig oplevelse og en god
handel langt ud over det sædvan-
lige!

Butikkerne i Farsø Rådhuscenter
er kommet godt ud på den anden
side af en svær periode med ned-
lukninger og restriktioner, men den
lokale opbakning har aldrig været
større end nu. Nedlukningerne ser
ud til at have mindet alle om, hvor
meget man holder af at føjte rundt
i Farsø Rådhuscenter – og det må
være et af de få lyspunkter fra
nedlukningerne.

Men en tur i Farsø Rådhuscenter
er meget mere end bare shopping.
I løbet af året kan du deltage i
mere end 25 arrangementer,
hvoraf de fleste er i samarbejde
med den lokale Handelsstands-
forening. En stor og travl Black
Friday er netop overstået, og nu
står den på et brag af en julehan-
del – julehygge og julegavejagt på
den gode gammeldaws facon.

Programmet for julehandlen er
spækket med gode oplevelser og
arrangementer, herunder traditio-
nen tro den store Jule By Night
torsdag d. 9. december, som altid
er velbesøgt og hyggelig.

Vi håber, at du vil kigge forbi
Farsø Rådhuscenter sammen
med familie, venner eller
kolleger!

Velkommen til Farsø Rådhuscenter – 
Vesthimmerlands største og Danmarks hyggeligste shoppingcenter!

Du kan altid finde åbningstider og
nyt om arrangementer på vores

hjemmeside:
www.farsoeraadhuscenter.dk

og på vores Facebook eller
Instagram.

Butikkerne står altid klar til at give kompetent rådgivning og lave en god handel
På Centertorvet kan der nydes mad og
drikke undervejs på shoppingturen

Gratis ansigtsmaling er altid en stor succes blandt de mindste til
arrangementerne

Centergangen

Facade/hovedindgangVORES BUTIKKER:

Blomsterforretningen
Bog & Idé / Legekæden
Centerkiosken
Coop365
Den Gode Smag
Diamanten
Din Tøjmand
Frisør Gerner
Inge & Birthe
Kop & Kande
Matas
Rema 1000
She
Sportigan Farsø
TOPS Stil & Sko
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FIRMAPROFIL
Af Peter Møller

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

Aktuelt er der rigtig godt gang i
markedet i området. Faktisk så
meget, at virksomheden aktuelt
søger nye salgsemner til salg. 
Især efter Coronaepidemien er der
eksempelvis kommet rigtig meget
gang i sommerhusmarkedet, hvor
der det seneste år har været en
eksplosiv stigning i antal salg og
samtidigt er priserne helt i top.
Det er positivt for sælgerne, men
også området i det hele taget når
der handles ejendomme. Det giver
vækst til både håndværkere og
handlende samt liv og optimisme
i nærområdet.

Det er en dejlig fornemmelse
for både ejendomsmægleren og
køber/sælger at se de mange
”røde” SOLGT skilte rundt om i
området. 

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER I VESTHIMMERLAND

RealMæglerne i Farsø er en del af noget større. RealMæglerkæden er
en sammenslutning af 105 butikker jævnt fordelt i landet og ca. 300
medarbejdere, hvor de 4 af dem sidder i Farsø. 

Kæden har eksisteret siden 1988
og er en uafhængig kæde. Det be-
tyder for virksomhedens kunder,
at vi ikke behøver at tilbyde stan-
dardløsninger, men kan skræd-
dersy lige præcis den salgspakke,
som er aktuelt for den pågæl-
dende kunde. Forretningen i Farsø
har været RealMægler siden 2008,
og flere af medarbejderne har
mæglererfaring før denne tid også.

RealMæglerne i Farsø tæller 4
medarbejdere, hvoraf  3 er ejen-
domsmæglere  og 1 er trainee.
Alle har rigtig godt lokalkendskab,
som vægtes meget højt og i kom-
bination med loyalitet og stor
kundeservice overfor alle butik-
kens kunder, hvad enten de er
sælgere eller købere. 

Rasmus Moesgaard, der er ejer af
virksomheden, er også uddannet
advokat, og i forlængelse af mæg-
lerbutikken, er der en advokat-
afdeling, hvor der arbejder 1 sek-
retær og 3 advokater. Kombinatio-
nen af advokat- og ejendoms-
mæglervirksomhed giver mange
fordele for virksomhedens kunder,
som hurtig kan få svar på juridiske
udfordringer i forbindelse med en
handel eller andet i relation hertil. 

Solgt eller Gratis!

Som en af de få mæglere
på markedet tilbyder vi

stadig ”Solgt eller gratis”
til kunderne.

Det betyder at man som
sælger på forhånd ved,
at man ikke har udgifter 
før salget er en realitet.

Det giver kunderne en stor
tryghed og viden om, at vi alle
arbejder hårdt for at få ejen-

dommen solgt.

Alle medarbejdere er lokalkendte og sætter en stor ære i at arbejde i ”kendte”
omgivelser som også giver kunderne en god og tryg oplevelse. At handle hus
handler ligeså meget om kendskab til områderne og lokale forhold som det
handler om mursten. 

RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS, Farsø
Engvej 2 · 9640 Farsø

70 20 25 11
www.realmaeglerne.dk/farsø · 9640@mailreal.dk

Hos os får du altid:
• Realistisk og ærlig salgsvurdering
• Solgt eller gratis ( rapporter undtaget)
• Åbent hus og personlige fremvisninger
• Udarbejdelse af individuel salgsplan
• Tæt kontakt til et stort køberkartotek
• Professionel markedsføring

Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering!

12 LIONS AVISEN

FIRMAPROFIL
Af Vestjysk Bank, Marketing

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...
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VESTHIMMERLAND LOKALKOMITÉ

v/ Formand Helen Schøning
Peder Stubsvej 40 · 9600 Aars
Tlf. 21404891 · helen.pederstubs@gmail.com

Din advokat med specialistviden, 30 års erfaring og lokal indsigt. 

Har du brug for en specialist
i entreprise, 

konkurs/insolvens
rets- og voldgiftssager

så kontakt:

Advokat Svend Harbo
Hobrovej 395, 9200 Aalborg

sh@advokvadrat.dk
Tlf. 22 27 27 30

Firmaets målsætning er at levere effektiv og kompetent
sagsbehandling, såvel juridisk, kommercielt, pædagogisk som

strategisk. Der er fokus på alle forhold i kundens situation,
så der nåes den, for den enkelte, rigtige afslutning.
Svar skal overordnet være klare, korte og præcise,

noget der kan bruges.

Grundlæggende er ønsket at en bistand skal skabe en god forskel,
såvel økonomisk - personligt - forretningsmæssigt.

Møder kan efter aftale afholdes på kontoret eller hos Dem. Nytårsmarch
Lørdag 1. januar 2022
I samarbejde med Lions

FIRMAPROFIL
Af Svend Harbo

V. Gilda Maria Dinis Pereira
Lægeeksamineret

KOSMETOLOG · FODPLEJER · MASSØR

HUSK TIDSBESTILLING PÅ

98 63 27 28 · 24 63 83 28
mail@beauty-boxen.com

Gavekort kan købes.

HUSK!

Postbakken 20 · 9640 Farsø
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FIRMAPROFIL
Af Peter Møller

Virksomheder i Farsø hjælper Lions med at hjælpe andre...

GenPlast
udvider kraftigt!

En af de virksomheder i Farsø vi
vil komme til at høre mere om er
GenPlast. Genbrug af plast er
meget afgørende for miljøet idet
der er millioner af ton plastaffald
verden over der kan genbruges
og skal genbruges, hvis vi ikke
skal ”drukne” i plastaffald, både
det vi private har af affald men
også i industrien. I Danmark er der
to virksomheder der kan knuse,
male og forædle plastaffald og der
er GenPlast her i Farsø den ene.
Herover ses de nye kontorlokaler
på Svoldrupvej, hvor der også er
mange nye m2 produktions loka-
ler. GenPlast har også de gamle
lokaler på Midtager, så de råder
over mange tusinde m2, hvilket
også er nødvendigt da både rå-
materialer og halvfabrikater fylder
meget.

Det der kommer ud af knuseren
kan se ud som vist ovenfor, men
der kan være flere forskellige plast
typer i sådan en portion, så det
skal sorteres for at kunne genan-
vendes af andre virksomheder og
til det har Stig Nielsen anskaffet et
sorteringsanlæg af de mere tekno-
logiske. Maskinen sorterer de for-
skellige plasttyper ved hjælp af
laser (NIR). Det er et stort frem-
skridt for virksomheden, idet der
derved bliver flere potentielle
brugere af virksomhedens halv-
fabrikater.

Den næste forædlings proces er
at presse materialet til piller af en
sådan størrelse at GenPlasts kun-
der, ( Produktions virksomheder)
kan genanvende produktet til ny-
produktion.
For at sikre at det færdige mate-
riale har den kvalitet og type som
den pågældende kunde skal
bruge, har man nu også eget
laboratorium, hvor daglige prøver
sikrer at kunden får det rette pro-
dukt. Det næste skridt i foræd-
lingsprocesserne er en kværn der
kværner granulatet til en form for
mel der bruges til rotationsstøb-
ning.

I de nyerhvervede produktionslokaler,
er der ved at blive installeret to store
knusere, som vist på billedet herover.
De er så store at de står et par etager
under gulvniveauet i hallen.
De kan forøge knuse kapaciteten
med 10-15.000 ton om året.

Nogle af de ”råvarer” GenPlast gen-
bruger er bl.a. rør, som måske bliver
til kabel bånd, der anvendes til at
lægge over stærkstrøms kabler.

Blå piller GenPlasts eget laboratorium

Ovenstående maskine er en del af
en meget lang produktionslinie der
presser de blå piller, som ses i den
lille skål.
GenPlast får snart yderligere en
produktionslinie af denne type,
og det er dette materiale alle virk-
somheder bruger direkte i frem-
stilling af nye produkter.

Mange af GenPlasts kunder, be-
gynder at få krav fra deres kunder
om at der skal være mellem
10 og 40% genbrugsplast i
deres færdige produkt.

Som et aktuelt spot kan nævnes
at GenPlast i øjeblikket er ved at
knuse nylon pumpehuse for
Grundfos, fordi deres kunde kræ-
ver at der er 25% genbrugsplast i.

VÆRD AT TÆNKE OVER!
Hver gang vi genanvender

1 kg plast sparer vi miljøet for
2.5 kg CO2. 

Potentialet i Danmark er
2.500.000 ton CO2
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filminstruktøren Edith Tvede viste
i Års Teaterbio sin kortfilm om
Margrethe I, ”Semiramis”, og af-
slutningsvis berettede forfatteren
Leonora Christina Skov – for en
fyldt foredragssal – om sin sene-
ste roman ”Hvis vi ikke taler om
det”. 

Udover de særlige arrangementer
har året som sædvanligt budt på
byvandringer i Farsø, kreative akti-
viteter for børn, litterære studie-
kredse samt foredrag med oplæg
af bl.a. Chr. Jensen, Politikens
chefredaktør, Sune Berthelsen,
Georg Brandes Selskabet og Tro-
els Laursen, sognepræst og kul-
turformidler. 

Sæsonen blev afsluttet med to
intimkoncerter på museet med
amerikansk og nordisk inspireret
folkemusik. Begge koncerter var
et resultat af vores samarbejde
med musikhuset ALFA. 

Samarbejde er alfa og omega

Realiseringen af årets alsidige pro-
gram har – som det fremgår af de
omtalte arrangementer – været
betinget af et omfattende samar-
bejde med andre kulturelle aktører
fra såvel det lokale som det regio-
nale og nationale område. Det er
museets intention at fastholde og
udbygge det netværk, som er
skabt gennem disse arrangemen-
ter. Samarbejde med en bred vifte
af kulturinstitutioner er en forud-
sætning for, at vi også i fremtiden
kan udvikle museets formidling og
skabe spændende arrangementer
på et højt kvalitetsniveau. 

Det kommende år

Med indvielsen af museumshaven
har vi – i hvert fald foreløbig – af-
sluttet de store anlægsprojekter
på museet. I de kommende år kan
vi derfor koncentrere kræfterne
om at udfylde de fornemme ram-
mer med aktiviteter, som lever op
til vores ambitioner om at være et
levende kulturhus, der på en ved-

kommende og nærværende måde
fører det berømte søskendepars
forfatterskaber ind i nutiden. 
Med den ambition in mente er
planlægningen af den nye sæson
gået i gang. Vi kan allerede nu
røbe, at 2022 også vil byde på to
særudstillinger - den ene med den
foreløbige titel ”Den Lange Rejse –
Johs. V.’s store udviklingsepos” og
den anden med arbejdstitlen
”Over stregen – Johs. V. og Thit i
satiretegnernes streg”.
Lad os afslutningsvis, som en op-
muntring i den mørke tid vi er på
vej ind i, tage forskud på forårets
komme og på den nye museums-
sæson med Johs. V.’s verselinjer
fra digtet om Kong Skjold:
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Digterruten på Louns, foredrag
og koncerter

Et sidste større projekt i det for-
gange år var åbningen af Johs. V.’s
digterrute på Louns. Digterruten er
en del af et landsdækkende net af
digterruter finansieret af Nordea
og med professor Johs. Nørgaard
Frandsen som projektleder. Under
mottoet ”Ud i naturen og ind i litte-
raturen” kan man møde Danmarks
største fortællere i de landskaber,
som har præget og inspireret dem.
Louns-halvøen var Johs. V.’s ung-
domslandskab, som formede den
unge digter og sat sig sine varige
spor i hans forfatterskab.

Grete Jensen’s smukke globus - 
en gave til Johs. V. Musset

Leonora C. Skov signerer bøger på
Museet

Lysfyldt Morgen, til Marven kold,
med Rim paa Tage og Træer!
En Fuglestemmes Vellyd fornemmes –
Eja, den første Stær!

Fuldt hus på Museet til Syberg-frokost

... Museet
Af Hans Støttrup Jensen, Bestyrelsesformand, Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet www.jensenmuseet.dk

Forfatterne
Johannes V. Jensen
og
Thit Jensen
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Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet
Af Hans Støttrup Jensen, Bestyrelsesformand, Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet

Johs. V. og Thit Jensen Museet er blevet et af landets store forfattermuseer
2021 blev atter en sæson på mu-
seet præget af coronarestriktioner.
Vi skulle langt hen i maj, før vi igen
kunne slå dørene op for gæster,
der skulle forevise coronapas eller
gyldig coronatest - og først fra
starten af august måned blev re-
striktionerne endeligt ophævet.
Men trods alle vanskeligheder blev
2021 alligevel et travlt år på mu-
seet med et højt aktivitetsniveau
og en stor publikumstilstrømning,
ikke mindst fordi de store grupper
efter halvandet års fravær igen
bookede besøg hos os. Målt på
antal gæster og omsætning tegner
2021 derfor til at blive et rekordår. 

Museets nye haveanlæg

Et af årets højdepunkter var indvi-
elsen af museets nye haveanlæg.
Beskedenhed er en himmerlandsk
dyd. Men ved indvielsen af anlæg-
get måtte bestyrelsesformanden i
sin velkomsttale dog modstræ-
bende indrømme, at museet efter
en lang periode med mange udvi-
delser og knopskydninger nu
hører til blandt landets store for-
fattermuseer.
Indvielsen af haven fandt sted
søndag d. 19. september. Forin-

viklingsepos ”Den Lange Rejse”
udsmykker den sydvendte mu-
seumsfacade ud mod haven. Her
kan man med mobiltelefon via QR-
koder logge sig ind på frisens illu-
strationer og høre uddrag fra ”Den
lange Rejse”. På en anden facade
er de to forfatteres ”himmerland-
ske steder” markeret på et egns-
kort, der på lignende vis giver
muligheder for med mobilen at
lytte til de historier, som Thit og
Johannes har knyttet til stederne.

Som en påmindelse om Johs. V.’s
store interesse for den nordiske
istid, der efter hans opfattelse var
civilisationens fødested, rummer
haven også en stensamling med
ledeblokke ført hertil af istidens
store gletsjere. Ved hjælp af en
vægplanche kan man bestemme
ledeblokkenes type, herunder
deres oprindelse i det skandinavi-
ske grundfjeld, og på denne måde
følge de store gletsjerfremstød,
som har formet nutidens danske
landskaber. Endelig finder man i
læ af havens birkeskov ”Thits Cor-
ner” med en iøjnefaldende taler-
stol, som står til rådighed for alle,
der vil afprøve deres retoriske ta-
lent.

Men man kan også slå dig ned i et
af havens små intime opholdsrum,
nyde solen og en kop kaffe og
bagefter se en af museets særud-
stillinger i havens baghus, der er
indrettet som nyt udstillingslokale.

Udstillingens scoop var det ikoni-
ske maleri ”Frokosten” udført af
Fritz Syberg og inspireret af Johs.
V.’s frivole og erotiske digt ”Ved
Frokosten”. Når det var muligt at
præsentere dette pragtstykke på
udstillingen, skyldtes det stor vel-
villighed fra Johs. V.’s familie, der
i årenes løb engageret har støttet
museet med donationer og lån af
en lang række effekter til vores
udstillinger. 
Udstillingen blev suppleret med
et foredrag af afdelingslederen fra
Johs. Larsen Museet, Jeppe Pri-
ess Gersbøll, der med stor indsigt
fortalte om Johs. Larsens kunst-
og natursyn.

Valkyriens kamp

Som et nyt og spændende indslag
bød året også på teaterforestilling.
Forestillingen med titlen ”Valkyri-
ens kamp” skildrer Thits storm-
fulde liv splittet mellem kærlighed
og arbejde. Samarbejdspartnerne i
dette projekt var Vesthimmerlands
Teaterforening og turnégruppen
Det Flydende Teater, der med in-
spiration fra bl.a. besøg på mu-
seet producerede den nye
forestilling om Thit.
Forestillingen fik turnépremiere på
Farsø Hotel d. 24. august – i øvrigt
ledsaget af hotellets fornemme
teaterservering – og er efterføl-
gende blevet opført 80 forskellige
steder i landet. 

I tilslutning til forestillingen blev
der på museet afviklet en fore-
dragsrække med fokus på de
stærke kvinder i historien og litte-
raturen. Anne Lise Marstrand-
Jørgensen fortalte om sin anmel-
derroste roman ”Margrethe I”, 

www.jensenmuseet.dk

Forfatterne
Johannes V. Jensen
og
Thit Jensen

den havde museets gæster alle-
rede haft glæde af haven som et
rekreativt opholdssted og som et
museumsrum, der med sin nordi-
ske birkeskov og sin bambus af
fjernøstlig oprindelse anslår den
kosmopolitiske stemning, som er
knytter sig til Johs. V.’s og Thits
forfatterskaber. 

Haven giver både børn og voksne
mulighed for at opleve de to for-
fatterskaber på en ny og anderle-
des måde. En smuk frise med
tableauer fra Johs. V.’s store ud- Fritz Syberg “Ved Frokosten”, 1906

Vægfrisen i den nye have

Baghuset - det nye udstillingslokaleMarkante særudstillinger

Museets gæster har i årets løb
kunnet fornøje sig med et stort
og varieret udbud af aktiviteter,
heriblandt årets to særudstillinger.
Sæsonen første særudstilling –
”Fra Den Nye Verden” – var fra
sidst i april måned tilgængelig i
havens baghus, som dermed fik
sin debut som udstillingslokale.
Udstillingen er blevet til i et sam-
arbejde med Udvandrerarkivet i
Ålborg. Med fotos fra arkivets
store samlinger, akkompagneret af
tekster fra Johs. V.’s mange besøg
i USA, gav udstillingen et levende
indblik i det ensomme og barske
udvandrerliv for de ca. 300.000
danskere, der tog turen over At-
lanten til det forjættede land.

Temaet for sæsonens anden sær-
udstilling var Johs. V’s livslange
venskab med de fynske malere
Johs. Larsen, Fritz Syberg og
Peter Hansen. Til udstillingen var
der fra Johs. Larsen Museet og
Johs. V.’s familie indlånt malerier
og keramiske arbejder, som sam-
men med udstillingens pjece tegn-
nede billedet af et dybfølt venskab
forankret i et fælles overordnet
kunstsyn.
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Af Finn Larsen

Internationalt Hjælpearbejde

Markedsrådgivning for byggebranchen

Jens Alsøer ·  ja@beto-tech.dk ·  4030 2260

Det kan være hjælp til uddan-
nelse, rentefri mikrolån etc., så
man måske kan etablere en lille
virksomhed og dermed skabe
en indkomst for sin familie,
forbedre livskvaliteten og
dermed tænde håbet for en
bedre fremtid for sig selv, sin
familie og samfundet.

FARSØ MASKINHANDEL AS
Finn Aagesen

www.finnaagesen.dk

MASKINER TIL HAVE/PARK, LANDBRUG OG INDUSTRI
Ring 98 63 32 22 og lav en god handel!

Dansk håndværk produceret på stolte traditioner

D E S I G N  O G 
P R O D U K T I O N

I  T H Y

D A N S K 
H Å N D VÆ R K 
S I D E N  1 9 3 9

Se vores 

åbningstider 

på www.

danbofarsoe.dk
Nørregade 72-74, 9640 Farsø

Telefon 98 63 24 88 · www.danbofarsoe.dk

Spar op til 50%

Farsø Boligmontering
egade 72 74 9640 Farsø • T

Svoldrupvej 13-15 · 9640 Farsø
E-mail: ls@bilmessen.dk · www.bilmessen.dk

Tlf.: 98 63 16 00

De fleste Lions klubber i landet
har et IR - udvalg, også Lions
Farsø. IR står for Internationale
Relationer, og dækker områder
som internationalt hjælpearbe-
jde, venskabsklubber, og også
en global indsats mod blindhed.
Udvalget i klubben foreslår hvor-
dan man vil fordele den sum
penge der er til rådighed for
disse indsatser.

Lions Danmark deltager sam-
men med islandske, finske,
norske og svenske Lions i
Nordisk Samråd (NSR). Hvert
land er på skift i en toårig peri-
ode tovholder for et fælles 
nordisk projekt. Det nytter når 

over 40.000 nordiske Lions står
sammen! Sverige er p.t. i spid-
sen for, "The Forgotten Chil-
dren", et projekt hvor NSR i
samarbejde med tyrkiske Lions,
hjælper syriske flygtningebørn.
Dette sker ved at etablere en
sundhedsklinik i en flygtningelejr
i Adana, Tyrkiet tæt på den
syriske grænse. Næste periode
er Danmark tovholder i et
fælles projekt med det formål
at etablere en børneafdeling
på et landsbyhospital i Heri,
Tanzania. Afdelingen kommer
til at gøre en afgørende forskel
for regionens 2,1 millioner ind-
byggere samt flygtninge fra 3
lejre i området.

Det internationale hjælpearbe-
jde er vigtigt, og tit er projek-
terne meget sammensatte.
Derfor har vi stort samarbejde
klubberne imellem. Gennem
årene har vi gennemført en
række projekter uden for lan-
dets grænser, alle drevet og
forankret i en klub eller Lions-
distrikt. Projekterne er samlet i
et såkaldt, "Miniprojektkatalog"
der tilgår klubberne en gang
om året. Den enkelte klub kan
så vælge at støtte et projekt
med et bestemt beløb. Projek-
terne er mange og forskellig-
artede, bedre sundhedsvæsen,
nye skoler, rent vand etc. I vores
klub støtter vi også gerne ud fra
devisen, "hjælp til selvhjælp". 

GÅR DU MED SALGSTANKER?

Bestil en gratis og helt
uforpligtende salgsvurdering

af din bolig!

Kontakt os allerede i dag på
tlf. 98 67 81 32
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Lions Club Farsø, Thit Jensen
Af Irma Jakobsen, Præsident

2021 blev et år, hvor vi forsat var
lukket ned de første måneder,
grundet corona situationen, men
blev også året, hvor vi igen kunne
begynde at se lys for enden af tun-
nelen. Vi har i den lange nedluk-
ningsperiode ikke kunne foretage
os nogle af de aktiviteter som vi
plejer. Eks. i starten af Juni måned
plejer vi at have stor tilslutning til
vores arrangement, ”smagen på
Farsø”. Dette var ikke muligt, og
derfor har vi desværre ikke kunne
donere penge til de projekter som
vi plejer, eksempelvis ”Det blå
hus”, Jes Diges ”skygge børn” og
sorg-grupper.

I foråret kom vi i gang igen i klub-
ben med vores møder, som vi hol-
der hver måned. Vi fik afholdt
vores generalforsamling nogen-
lunde planmæssigt, og fik besty-
relsen på plads. Vi fik holdt
sommerferie afslutning for med-
lemmerne, som blev en hyggelig
aften hos Event og Gastronomi
som altid er en god oplevelse. Det
blev en meget hyggelig aften, hvor
vi mødtes efter meget lang tid. Det
er dejligt at se alle igen og at alle
har holdt ved og er parate til at
tage aktiviteterne op i efteråret
2021

Thit Jensen

Nu da vi er kommet godt i gang
igen, er vi ved at se på nye projek-
ter og nogle at de mere velkendte,
så vi kan tjene penge til nye dona-
tioner, det kommende år.

Vi vil igen i år donere julekurve til
trængende familier i Farsø områ-
det i samarbejde med Kommunen.

og om hvordan familien støttede
hende, så hun ikke kom ud for
samme skæbne, som andre unge
kvinder desværre oplevede. Inger
fortæller også om hvilket liv hun
har haft, og hvordan hun, sent i
livet, har søgt og fundet den
ukendte far som hun er vokset
op uden. En meget gribende for-
tælling til os der kun har læst om
de frygtelige skæbner.

Ser vi på medlemstallet, så har vi
stort set fastholdt vores medlem-
mer, selv efter en lang Corona
krise. Vi er forsat en lille klub og
kunne ønske lidt flere medlemmer
i fremtiden, men vi er en stabil lille
gruppe som gerne vil gøre en for-
skel og brænder for de projekter
vi planlægger.

Glædelig Jul & Godt Nytår
Irma Jakobsen
Præsident

D. 28/10-2021 havde vi stor fornø-
jelse af at være med til RUS arran-
gement i Farsø Dr. Ingrid hallerne,
hvor vi i Thit Jensen, hver andet år
donere 5000,- , samt lidt forfrisk-
ninger til deltagerne. Det er en dag
for de ældste elever på skolerne i
Vesthimmerlands kommune. 

Arrangementet er en del af RUS
middel kampagnen som skal være
med til at oplyse de unge menne-
sker om de skadelige virkninger
rusmidler som alkohol og stoffer
kan have. Det er en dag vi deltager
i sammen med mændenes Lions
klub i Farsø.

I år var der ikke mindre end 275
unge deltagere, som meget inter-
esseret lyttede og deltog i dagens
program. Et af højdepunkterne var
Julius Myginds foredrag om unge
og stoffer, hvordan man havner i
et misbrug og hvordan man kan
komme ud igen. Det var tydeligt
at se, det påvirkede mange af de
unge skoleelever at høre om Ju-
lius, oplevelser på egen krop. 

Der er flere forskellige workshops i
løbet af dagen bl.a.  besøg af Politi
og Falck som giver relevante infor-
mationer om alkohol, hash og
andre stoffer. Barnets Blå Hus og
Misbrugsafdelingen, fortæller om
gratis behandlings- og støttetil-
bud, til børn og unge og deres for-
ældre. Samt et foredrag fra Center
for Digital Pædagogik hvor det
handler om skærmvaner, brug af
digitale medier m.m. En helt igen-
nem spændende og lærerig dag
for skoleeleverne.

Plakaten er fra 2019 hvor vi havde
en fantastisk aften - Vi håber meget
at kunne afholde arrangementet i
2022 - datoen er endnu ikke fastsat.

RUS arrangement i Dr. Ingrid Hallerne

Ser vi ind i 2022, forventer vi at
kunne få gang i tulipansalget i for-
året, hvor overskud går ubeskåret,
til forebyggelse af misbrug. Vi vil
igen arrangere ”Smagen på
Farsø”. Arrangementet er en gåtur
gennem vores smukke by, Farsø,
hvor der bydes på mad oplevelser
fra vores spisesteder i byen, som
har doneret forskellige spæn-
dende madoplevelser til delta-
gerne, desuden er der også
mulighed for at smage øl/vin do-
neret af Farsøs dagligvarebutikker,
og Hessels Øl/snapselag . 

Virksomhederne i byen donerer
forskellige beløb til det valgte for-
mål, eks. Børn i sorg. Vi sælger
billetter ca. 1-2 mdr. før, arrange-
mentet. 

I 2019, hvor vi sidste gang kunne
afholde denne fantastiske ople-
velse, kunne vi donerer knap
100,000,-  til ”sorggrupper”, 
”Barnet Blå Hus” og Jess Diges
“Skygge Børn”. Der er endnu ikke
fastsat en dato, men den meldes
ud så snart udvalget har aftalt det.

Vi holder et møde, for medlem-
merne hver måned, hvor der er
arrangeret forskellige aktiviteter.
D. 9/11 2021 har vi haft besøg af
sygehuspræst Troels Laursen, og
vi har på et tidligere møde haft
besøg af Inger Pedersen fra Nør-
halne, som holdt et lille foredrag
om at være født som tyskertøs.
En kærlighedshistorie fra det vir-
kelige liv om en ung kvinde som
forelskede sig hovedkulds i en
tysk soldat under 2. verdenskrig 

BESTYRELSEN 2021-22

Præsident: Irma Jacobsen
Vicepræsident: Bodil Nymark

Past Præsident: Karen Marie Bjerregaard
Sekretær: Helle Dinesen
Kasserer: Birthe Sørensen

Klubmester: Conni Finnerup
Tail Twister: Karin Havemose

I perioden efter sommerferien i år,
har nogle af vores medlemmer, le-
veret hjælp til flere arrangementer i
Farsø Rådhus Center, når der har
været fødselsdage og andre fest-
ligheder.
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