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Nyt fra konsulenten
Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent
Lige inden udsendelsen af dette
blad lancerede Arkibas den annoncerede kildeviser. Den virker endnu ikke på ydersiden (arkiv.dk),
men arkiverne kan godt påbegynde arbejdet med at lægge kilder
ind. (De arkiver, som er tyvstartet
inden denne uges opdatering, skal
desværre lægge filerne ind igen
for at kildeviseren fungerer.)

Når man lægger pdf-filer i kildeviseren får arkivets brugere også
mulighed for at printe og downloade pdf-en. Det er derfor vigtigt, at
arkivet inden publicering mærker
pdf-en med arkivets navn og registreringens nummer. En teknisk
vejledning heri kommer først i det
nye år til at ligge på Sydvestjyske
Arkivers hjemmeside.

Upload og visning af kilder i Arkibas og arkiv.dk
Filformat
PDF
Filstørrelse
Max. 100 MB
Opløsning
Al tekst scannes i farve
(scannekvalitet)
Et dobbeltopslag i en protokol, som ca. svarer til
et liggende A3 format, skal være 4.000 pixels
i bredden
Et dobbeltopslag i en bog, som ca. svarer til et
liggende A4 format, skal være 3.000 pixels i
bredden
Ved dokumenter mindre end disse formater i
bredden, bør antallet af pixels tilpasses tilsvarende
Tjek altid kvaliteten af scanningen, inden du
kommer for langt med arbejdet
Hvor kan man tilknytte filerne, så
de vil blive vist i
arkiv.dk?

Registreringstype:

Filen tilknyttes på

Arkivfonde
aviser og tidsskrifter
Emnesamlinger

en indholdsblok

enkelte artikler
bøger

ny fane:
”Kildeviser”

Bemærk: Filer der uploades direkte på filfanen vil
ikke blive vist på arkiv.dk.
Må det blive vist?

HUSK de almindelige ophavsret- og klausuleringsregler, som gælder med mindre I har indgået anden aftale med ophavsmanden:
For trykt materiale som f.eks. bøger, avisartikler
mv. løber ophavsretten typisk i 70 år.
Adgang til personfølsomt materiale: 75 år
Alm. materiale: 20 år.

Selv om mange nok er trætte af at
høre om den nye persondataforordning kommer vi heller ikke
uden om den i denne omgang. På
mange måder sætter kildeviseren
sagen i et klarere lys, for her er
der ingen tvivl om, at der er forskellige frister for, hvornår vi kan
offentliggøre materiale. Her skal
der altså skelnes mellem personfølsomt og ikke personfølsomt.
Det nye for arkiverne er, at billeder også er persondata og nogen
gange ligefrem følsomme persondata – og at fristen for adgang bestemmes af personens dødsår+10
år. Mon ikke 75 år for personfølsomme arkivalier blot er en praktisk udgave af samme princip?
En egentlig afklaring på området
foreligger til dato ikke. Måske bliver vi klogere, når der en gang fo-

religger en bekendtgørelse på området. Indtil da må vi huske på, at
loven ikke er opfundet for at genere lokalarkiverne, men for at beskytte individet. Det tror jeg godt
vi kan imødekomme med en fornuftig praksis og måske også ved
at lægge en passende tekst på
hjemmesiden. Historisk Arkiv for
Brørup og Omegn har f.eks. lavet
løsningen nedenfor.
Husk, at man med samtykke gerne må offentliggøre materialet.
Man kan derfor med fordel afklare
forventningerne til offentliggørelse
allerede i afleveringssituationen –
og i forvejen ville arkivet nok
spørge ind til oplysninger om personer på billedet, herunder om de
er afgået ved døden og derved ikke længere er omfattet af persondataforordningen.

Fra Historisk Arkiv for Brørup og Omegns hjemmeside
(www.broerup-lokalhistorie.dk).
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Ane Pedersens erindringer
Overbragt af Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

Vi havde ogsaa tykke Tællelys! I oktober slagtede vi 6-7 Faar
og Tællen af dem skulde støbes
inden Jul. Den blev afsmæltet, og
den Dag vi skulde støbe, var vi oppe før Dag. Aftenen før havde alle
Mand travlt med at lave Lysvæger.
Der var købt en stor Rulle tykt løsspunden Bomuldsgarn. Lyspindene
var lige, smalle, ens tykke ½ Alen
lange, og til hver Lys blev tagen
ca. 1 Alen af Garnrullen, lagt dobbelt om Pinden, klemt sammen
øverst ved Pinden med letsmeltet
Talg, saa dens Længde fra Pinden
var ½ Alen, Lysets længde. Paa
hver Pind sattes 10. En Stige blev
lagt paa to Stole eller Kasser, vor
Kjærne blev fyldt halvt med kogende Vand (for at holde Tællen
varm og flydende) og fyldt med
den smæltede Tælle. I hver Rum
imellem Stigens Trin kunde være
fem Pinde eller ”Spiler”; var Stigen
lang, kunde der blive mange Lys.
Der begyndtes ved den ene Ende
med en Spile ad Gangen, der hurtig dyppedes ned, saa Spilen slog
imod Kjærnens Rand, holdtes lidt,
op, saa hen paa Plads og saa den
næste. Naar alle Spilene havde
været med, var den første kold og
kunde atter dyppes og saa fremdeles til de havde den ønskede
Tykkelse. De smalle Køkkenlys
kunde snart blive færdige, saa
kom Dagliglysene og dernæst Julelysene, de skulde være meget
tykke, saa Helligtrekongerlyset,
der havde selv en Spole: tre Lysvæger vidt adskilt paa Spolen
samledes et Kvarter fra nederste
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Ane Pedersen. Født i 1860 i Plougslund, Grene sogn. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn.

Ende med lidt Krut indsvøbt i Papir
puttet i Sammenføjningen. Det
blev da et Lys med tre Arme, som
tændtes Helligtrekongersaften.
Naar Flammen naaede Kruttet,
gav det Smæld, og Lyset slukkedes til stor Moro for den yngste
Ungdom. De tykke Julelys kom ikke paa Bordet før Juleaften, da
skulde Bordet klædes med Dug,
den eneste vi havde. Lysestagerne, som alt andet hvad pudses
kunde, var skinnende blanke. Der
klippedes af hvidt Papir en lille
kruset Krave og lagdes om Lyset,

naar det sattes i Stagen. Den rigt
krusede lille Krave om Stagens
øverste Kant saa festlig ud. Bordet
prydes med tre Lys.
Den store 20 Lispund (ca.
320 Pund) tunge Gris var slagtet
til Julen, Far var selv Slagter, han
og mine to ældste Brødre og en
Karl holdt det store Dyr, Mor tog
mod Blodet; vi smaa kikkede på
Afstand i Gys og Spænding paa
den blodige Færd. Endelig holdt
Skriget op, Grisen var død; nu
skulde den skoldes og skrabes.
Mor havde sin største Gryde hængende over Ilden med spilkogende
Vand og mindre Gryder staaende
på Gløder og på Trefod ved Siderne i den aabne Kakkelovn. De blev
gjort saa fint, at en Nutidsslagter
ikke gør det bedre. Den blev parteret. En stor Portion Kød blev udtagen til Medisterpølse, som af min
Fader blev hakket fint med en Økse paa en Blok. Alle Tarmene rensede (Pølsepindene var i Forvejen
snittede), hvoraf de smalle til Medisterpølserne, de andre til Blodpølserne. Flommerne blev smeltede, dog en mindre Del snittet til at
komme i Blodpølserne, ligesom
Greverne derfra spistes til Pølserne. De tiloversblevne Grever blev
blandede med en Del af den kogte
og revne Lever, der saa spistes
varmet om Morgenen til Brød eller
den vante varme Mælkebrød og
smagte fortræffelig.
Jeg husker, at Far og Mor
samtidig med Nedsaltningen udskar ikke faa større og mindre
Stykker til Uddeling til fattige Familier til Julen, ligesom disse kom
og hentede forskjellige Fødemidler
og især Mælk til deres Julebagning, saa Mor næsten ikke havde

det nødvendigste selv, men maatte spæde med Vand.
Den store Julebagning maatte udsættes til saa nær Julen som
muligt for at have alt saa frisk som
muligt. Turen til Vejle for at gøre
Juleindkøb af Svedsker, Rosiner,
Sukker, Krydderier, Ris og Flormel
m.m. (ingen Julegaver af nogen
Slags) var alt tilendebragt. Fra
Møllen var hjembragt forskellige
Gryn (Byg og Boghvede) og Melet
af en Tønde Rug. Deraf blev
”temset” til Sigtekage,
(Sigtebrød), ogsaa kaldet Rugkage, hvortil brugtes en Haarsigte,
dog lod min Far stundom noget
sigte i Møllen. Om Aftenen før
Bagningen lagdes Rugbrødsdejgen
med Surdejg til Syrning og Løftning, gjemt fra forrige Bagning. Vi
bagte al Tid Brød af en Tønde Rug.
Længe før Dag stod Moder
og søster Marie op, Sigte- og Hvedebrødsdejgen skulde lægges, løftes med Gjær, som havdes i store
Mængder fra Ølbrygningen, derefter maatte Rugbrødsdejgen æltes
op, ”væles”, og ligge et Par Timer i
store Ruller for yderligere at løftes.
Imens var saa Sigte- og Flormelsdejgen færdig til sammen Behandling, Saa æltedes Rugbrødsdejgen
lidt, til den var smidig og sej, sloges op i Brød af Størrelse 16-20
Pund Stykket. Der kunde blive ca.
16 Brød, de stod en kort Tid væde
med Kærnemælk og bragtes saa
hen til den store Bageovn nogle
Alen øst for Gaarden, hvor Far
havde den bagevarm ved en stor
Baal af Tørv og alt udstrakt og fejet med en mægtig Halmkost dyppet i Vand paa en lang Stage. Alle
Brødene var nu bragt ind i Ovnhuset på renskurede Døre. Far stod
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parat med den lagskaftede Skødsel, paa hvis yderste Bræt Mor
satte Brødene, og Far langede
dem øverst i Ovnen nøjagtig Side
om Side til Ovnen var fuld. I hast
blev der lukket tæt med vaade
Græstørv, de skulde staa i Ovnen i
tre Timer.
Nu gik det løs med at røre
Jule- og Søsterkage, ogsaa løftet
med Gær. Sigte- og Hvedebrødet
behandledes, sloges op og vædes
med Mælk blandet med pisket Æg.
Nu var Rugbrødet bagt – paa Sengene var lagt rene Lagener eller
Tæpper – Far fik sin mægtige Rage og drog Brødene ud; alle der
kunde bære et Brød maatte i Gang
med at bære hjem og lægge dem
paa Sengene. Der skulde de ligge
til de var saa afkølede, at de kunde taale at lægges sammen. Mens
dette gik for sig, fyrede Far Ovnen
passende varm med nogle faa
Lyngknipper, fejede rent, og Ovnen fyldtes saa med Sigte- og
Hvedebrød, som skulde staa en
Time. Imens fik Julekager og Søsterkager en sidste Behandling og
Kringler og Smaakager af forskellig Slags lavet og sat på Plader. I
Hast blev Sigte- og Hvedebrød taget ud, en lille indfyring med Lyng
om det var nødvendig og saa Jule
og Søsterkager med de mange
Smaakager ind til den sidste Omgang.
Endnu er der Pebernødderne, de smaa og de store, der kunde gjælde for fem og ti hver, af
dem var der ikke mange. Pebernødder var Julens egentligste Godter, hvoraf der uddeltes rigeligt, og
til Børn der kom i Besøg eller
Ærinde i Juletiden, der al Tid varede til efter Helligtrekonger, og saa
længe skulde al Bagningen vare,
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derfor de store Mængder. Af Pebernødder bagtes mange Steder
flere Fade fulde, de blev sat i Ovnen, naar det sidste Brød blev tagen ud og stod som Regel til næste Morgen, og var da som de
skulde være, smukt bagte.
Det var en uhyre anstrængende Dag, og tit blev det langt ud
paa Aftenen, før man var færdig.
Der skulde sættes til Side, alt paa
Plads og helst alt det brugte vaskes. Saa var man ogsaa for det
væsentligste færdig til Julen. Juleøllet var brygget og nu skulde alt
Træværket i Huset skures, Kakkelovnene og andet pudses. Gulvene
fejes rene, saa de var fint sorte,

og bestrøes paa en særegen Maade med snevidt Sand, som var
hentet til Julen (et helt Læs). Hvor
var der hyggeligt og rent inde som
ude; Stenbroen fejet og bestrøet
med det hvide Sand, dersom der
ikke var Sne, Kreaturerne et extra
godt Foder og Fuglene Kjærner fra
Laden.
Saa kom Juleaften. Klokken i
den lille Landsbykirke kimede og
ringede Julen ind, hvilken højtidelig Stemning det satte os alle i!
Det var kun Højtidsaftener, der
ringedes.
Hvor mange Aar min Mors
yngste Broder Kristen var hos os,
ved jeg ikke, jeg mindes ikke, at
han havde Hjem hos os. Han og
hans ældre Broder Peder handlede
sammen på Fyn med sorte Jydepotter og Revlingrislimer i mange
Aar, begge ugifte. Til Julen kom de
hjem for at holde Jul med os, og
denne Juleferie kunde vare ind i
Februar Maaned. Det var med stor
Forventning og Glæde, vi imødesaa deres Ankomst, de var som
store Brødre for os, og for Far og
Mor som kære Sønner. Der var
meget Forskjel paa de to Brødre:
Den ældste Peder var ikke høj, lidt
førladen stilfærdig og vist lidt
tungsindig, Kristen var høj, meget
livlig, legede gerne med vi Børn,
han havde en smuk og ren Sangstemme.
Vi samledes om det lange
hvidskurede Bord i Dagligstuen,
der bugnede af kogt Grisehoved,
Ribben, Pølse og letsaltet afskaaren Tunge, ost, Smør og Hvidkaal
stuvet i Fløde og Smør, dertil
Snaps og Juleøl. Far bad Bordbønnen og Bordet sluttedes med Takkebøn og Julesalmer. Morbrødrene
kom fra Odense, der havde de
Standkvarter; de gik al Tid i Kirke

til Pastor L. Helvig, en varmfølende
Mand, besjælet af Grundtvigs Livssyn, og i Kirken brugtes Grundtvigs Festsalmer. Med liv og Glæde
sang vi mange dejlige Salmer, som
Morbroder lærte os Melodierne til.
Saa kom Pebernødderne frem, store og smaa legede Ponne, Effen
eller Ueffen osv. Juletræ kjendtes
ikke. Saa kom Kaffen med alle
Slags lækre Kager, og der sluttedes med Fadervor og Salmer.
Julemorgen var vi tidlig oppe, det nødvendige Morgenarbejde
i Hus og Stald skulde være færdig
til Morgenandagten og til at gaa i
Kirke. Suppen til Middagen var
kogt Dagen før. Juledag fejredes i
Familiens Kreds; siden gik vi til Julebesøg og havde Fremmede. Vi
sang, legede med Pebernødder,
læste Fortællinger, legede Danselege og Ordsprogslege, som til Tider blev til smaa Skuespil i flere
Akter, der var dem iblandt, der
havde gode Anlæg. Saa maatte
Far og Mor med, Skabe og Skuffer
maatte afgive Dragter, ja selv Porcelæn og andet maatte benyttes.
Alle var med med Liv og Lyst.
Mange Samtaler om Dagens
Spørgsmaal, men især om alvorlige Livsspørgsmål fandt Sted, og i
disse var Mor den varmhjærtede,
klartseende og forstaaende Deltager. Mangt et Ord faldt derfra dybt
i vore Barnesjæle og gjorde sin
stille Gerning i Underbevidstheden,
selv om vi tilsyneladende kun passede vor stille Leg.
Uddrag fra Ane Fog f. Pedersens erindringer. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
A662
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En julekalenderidé

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, formand for SVA
I dag er der ligefrem konkurrence
om julekalendere: Hver TV-station
sin kalender. Eller kalendere. Og
dertil kommer andre former for
kalendere, f.eks. en skrabekalender med mulighed for at vinde
»cool cash«.

minder hos jævnaldrende, forklarede meget for hans børn og skabte dyb forundring hos hans børnebørn, som blev ført ind i et helt
fremmed univers. »Gamle dage«
var dengang, man hverken havde
varme eller toilet i husene!

En helt speciel kalender besluttede
den dengang 73-årige Harry Olander i Esbjerg sig for at lave i 2016
– nemlig hver dag at sende en A4side ud til børn, børnebørn, venner
og bekendte med en fortælling fra
hans barndoms jul på Fanø. Noget
han kunne huske fra han var ca. 7
-14 år gammel. Det vakte mange

Harry Olander har givet tilladelse
til, at SVA-Nyt bringer en af hans
fortællinger – som inspiration for
andre, der har lyst til at fortælle
om deres barndoms jul. Ideen kan
jo ikke nå at blive gennemført i år,
men det var måske noget til efterfølgelse til næste år.

2. December
Der var ikke så meget julehysteri
i gamle dage. Men den første julepynt kom frem af gemmerne.
Det var nu kravlenisserne skulle
op. Det var papfigurer af nisser i
sjove situationer, der kunne hænges op over billedrammer og i
gardiner. Det var altid genbrug,
så der var en vis genkendelse
over at se de gamle nisser. Men
der var også ofte nye, der skulle
klippes ud til erstatning for de
slidte.

En årlig tradition var julekataloget
fra Daells Varehus i København.
Det blev sendt ud til alle husstande. Her var alt, hvad man kunne
ønske sig og drømme om. Tøj til
herrer, damer og børn. Legetøj,
dukker, spil mm. Der var billeder,
numre og priser på alle varer,
som kunne bestilles som postordre. Det kunne lade sig gøre i
gamle dage, da vi endnu havde et
postvæsen, der fungerede. Det
var datidens nethandel.
Kataloget blev studeret forfra og
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bagfra, og der blev sat mange
krydser på de ønskede varer. Når
de så nåede frem før jul, var vi ofte overraskede over, hvordan de
så ud i virkeligheden.
Der var ikke legetøjsforretninger
på Fanø. Der var kun et meget lille
udbud af legetøj. Der var en del
trælegetøj bl.a. fra Lego. Man kunne få små Teknobiler, som senere
blev samleobjekter bl.a. for Jørgen
Johan, som var tosset med biler.
Der var brandstationer og bondegårde med dyr. De var meget populære. Det mest avancerede var
små dampmaskiner med tilbehør.
Men op til jul købte Flensborglage-

ret, der solgte tøj og tekstiler til
daglig, legetøj hjem. Det blev
solgt fra kælderen, så kunne vi
nysgerrige børn ligge på maven på
fortovet og stirre på de spændende varer. I Boghandelen midt på
Hovedgaden kunne der købes julegaver i form af årbøger, Svikmøllen og spil af enhver art. De havde også legetøj mellem bøgerne.
For at markere julen havde de fleste butikker pyntet op i udstillingsvinduerne med lidt gran og elektrisk julelys.
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Glimt fra studieturen i september
Årets studietur fandt sted 10. september 2018. Morgenkaffen blev
indtaget på parkeringspladsen ved
Nymindegab strand. Her kunne
man fornemme det gamle udløb
fra Ringkøbing Fjord, inden køreturen over Hvide Sande gav et kig
på det nye.

Videre til turens første egentlige
stop i Thorsminde, hvor to guider
ventede os på det renoverede
Strandingsmuseum Sct. George.
Et spændende museum, som ikke
mindst lever i kraft af sine guider.

Morgen kaffe ved ishuset ved Nymindegab Strand. Foto:
Jørgen Dieckmann Rasmussen.

Rundvisning
på
Strandingsmuseet.
Foto: Jørgen Dieck-

14
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Et besøg i messen—dog uden forplejning til gæsterne.
Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen.

Er der mon strandinger i
nærheden af arkivet?
Foto: Karen Jermiin Nielsen
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Parat til frokost og oplæg
hos Frivillighedsakademiet.
Foto: Jørgen Dieckmann
Rasmussen.

Museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen i
aktion. Foto: Jørgen
Dieckmann
Rasmussen.

Herfra gik turen til Bundsbæk Mølle, hvor vi fik både frokost og kaffe.
Museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen gav et spændende oplæg om
Frivillighedsakademiets arbejde med frivillighed inden for det kulturhistoriske felt. Som afslutning fik vi lov at se en dygtig historieformidler i
aktion, da Lisbeth viste os rundt på Bundsbæk Mølle. Turen endte, hvor
den begyndte, nemlig ved Korskroen.
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Planlagte kurser
ARKIBAS-kurser i Esbjerg
Mandag den 21. januar 2019 – GRUNDKURSUS BILLEDER
Mandag den 25 februar 2019 – GRUNDKURSUS ARKIVALIER
Desuden tilbyder konsulenten at undervise på Arkibas-kurser hos arkiver
eller samvirker, som ønsker selv at arrangere et lokalt kursus. Kontakt
konsulenten for nærmere aftale.

Efterlysning
På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse oplysninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlinger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksomheder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentificerede fotografier eller jeres efterlysning til e-mail:
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk
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Børsen
På denne side kan medlemmer af SVA tilbyde forskelligt til gavn for andre. Henvend jer til SVAs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk
Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man
ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler,
skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.

Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 1 - 2019
Indlæg til næste nummer indsendes til:
Sydvestjyske Arkiver
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Telefon: 76 16 39 07
Fax: 76 16 39 10
E-mail: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk

INDEN den 1. juni 2019

Arkivkonsulent
Sydvestjyske Arkiver
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 07
E-mail:
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk
Træffes normalt
mandag 8.30-15.30
fredag kl. 8.30-13.00
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SVAs bestyrelse
Formand:
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00
E-mail: jd@esbjergkommune.dk
Fax: 76 16 39 10
Privat:
Grønlandsparken 58C
6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 15 56 30
Kasserer:
Linda Nielsen
Lokalhistorisk Arkiv, Billund
Billund Centret
Hans Jensens Vej 6
7190 Billund
Tlf.: 21 35 44 22
E-mail: bln@bbsyd.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Nanna Iversen
Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og
Omegn
Biblioteket
Stadionvej 6
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 16 70.
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com

Linda Vesterbæk
Nordby Sognearkiv
Fanø Skole
Midtbjergevej 2
6720 Fanø
Tlf.: 75 16 62 60
E-mail: chrilind@fanonet.dk
Anni Skov Christensen
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl
Tlf.: 75 27 15 48.
E-mail: asc@turbopost.dk
Suppleanter:

Karin Berg
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Sverrigsvej 20
7200 Grindsted
Tlf.: 20124208
E-mail: karin.helene.berg
@hotmail.dk
Karen Riisager
Varde Lokalhistoriske Arkiv
Torvet 7
6800 Varde
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Kommende aktiviteter
ARKIBAS-KURSER

Mandag den 21. januar 2019: Grundkursus billeder
Mandag den 25 februar 2019: Grundkursus arkivalier

SVAs ÅRSMØDE
Torsdag den 28. februar 2019
Mødeindkaldelse med dagsorden
udsendes primo februar 2019.

For kurser (program & tilmelding) - se hjemmesiden
www.sydvestjyskearkiver.dk

