
[landsbypedel] 
Landdistrikternes Fæl-
lesråd har siden 2009 
arbejdet for at styrke
den kommunale service 
i yderområderne. Ideen
er at samle kommunens
forpligtelser over for de
små samfund i én stil-
ling. Tønder Kommune
har sammen med FOA
Sønderjylland nu lavet
en model, hvor kommu-
nen står for ansættel-
sen og landsbypedellen 
selv aftaler opgaver 
med kontaktpersoner 
i lokalområder  ne. 

Landsbyens hjerte.
Bænkene ved Skøjte-
søen i Agerskov er ikke
blevet malet siden de
blev sat op. Skøjtesøen
ligger midt i Agerskov
og er byens stolthed og
samlingssted udendørs. 

Kontaktperson.
Svegge Mathiesen kom-
mer forbi med nøglen 
til redskabsskuret. 
Han er formand for
Agerskov borgerfor-
ening og landsbyens
kontaktperson til 
Johannes Saugsted
Munksgaard. 
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Johannes er land
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Seks små lokalsamfund i Tønder 
Kommune får nu glæde af den første
kommunalt ansatte landsbypedel. 
Johannes Saugsted Munksgaard 
hjælper dem med alt det, de frivillige 
foreninger ikke selv magter. 
Tønder Kommune har planer om 
at ansætte mindst tre flere. 

Af Martin Hammer  H foto: Lene Esthave
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Det grønne. Grene skal
beskæres, hække skal
klippes og træer skal
fældes. Der er en masse
grønne opgaver på
denne årstid. Johannes
Saugsted Munksgaard
passer det grønne for
landsbyernes sports-
klubber og foreninger.  

På græs. Græsslåning
er en af de større opga-
ver på denne årstid. 
Her er Johannes Saug-
sted Munksgaard i gang
ved spejderhytterne,
Agerskov Ravne. 
“Når det øsregner, må
jeg ordne noget andet
end græsset.”
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Ønskeseddel. Terras-
sen renses for alger,
hegn repareres, hegn
males …  De frivillige 
i forsamlingshuset 
skriver ønsker på en 
arbejdsseddel. “Der er
en del på ventelisten.
Det, jeg ikke kan nå 
i dag, må jeg lave i mor-
gen,” fortæller Johan-
nes Saugsted Munks- 
gaard, der planlægger
ud fra ønskerne.

Foreningshuset. Fri-
 stedet er Agerskov og
omegns foreningshus.
“Alt her foregår på fri-
 villig basis, men mange
ting har de ikke selv
energi til, og så risikerer
det at forfalde,” fortæl-
ler Johannes Saugsted
Munksgaard og går i
gang med slibemaski-
nen på træværket.
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[seniorjob] 
Alle landsbypedeller 
i Tønder ansættes i se-
niorjob. Kommunerne
har pligt til at ansætte
ledige i seniorjob, hvis
de har opbrugt deres
dagpenge og deres 
ret til den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse
og samtidig højst har
fem år tilbage til efter-
lønsalderen. Johannes
Saugsted Munksgaard
havde været arbejdsløs
et par år, inden han blev
landsbypedel.


