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LokalNyt LokalNyt 

 

 
              De passer vores børn 

  

På billedet er det øverst fra venstre :                                                                                                                                        
Dagplejepædagog Berit Jacobsen, Helle Fugleberg, Katrin Sahr, Tina Sørensen og Tenna Rude Duedal.                 
Midt fra venstre :Susanne Jepsen, gæstedagplejer Karen Nielsen, Mette T. Wind Og Connie Søndergaard.                                                                                                                                                         
Forrest fra venstre :Karin Clausen, Lene Hansen og Karina R. Kristensen. 

Vi tænkte, at vi lige ville vise hvem vi er. Måske du møder os i Brugsen, på legepladsen, i børnehaven eller på 
skovtur - og tænker hvem er det nu lige det er….En gang ugentlig mødes vi også gruppevis i henholdsvis Huset i 
Fåborg og skolens gymnastiksal i Årre. Begge grupper glæder sig også til en spændende tur i skoven hvor alle 
sanser vil blive brugt. Det er NATUR/KULTUR VARDE der kommer ud og laver en oplevelsesrig formiddag for de 
helt små. Det ser vi frem til og håber at få viden med videre som vi kan bruge til alle vores andre ture i skoven. 
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                                                                                            LokalNyt 

 
 
 
 
 

Så er vi klar til endnu en  
Sct. Hans aften  

på 
Hjortkær Sportsplads på Gl. Kirkevej 

Mandag den 23. juni 
 

Vi håber mange vil finde vej dertil, ligesom så mange gange før. 
Vi har i år valgt at indskrænke programmet til sang og bålafbrænding.  

Bålet bliver tændt kl. 20.00  
Der vil blive serveret øl og sodavand. 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
Jeg hedder Peter Bork Jensen. Jeg er 13 år og går i 6. klasse på Årre Skole. I min fritid fisker jeg i Varde Sportsfisker for-
ening. Her mødes vi hver mandag kl. 19-21, hvor vi laver vores eget fiskegrej fx bly, wobler,  
fiskeknive og fluer. Der bliver også sommetider arrangeret ture – både endags ture og nogle med overnatning. Jeg har 
fisket lige siden jeg var helt lille, men er først startet i fiskeklubben for nogle måneder siden. Jeg har indtil nu mest fisket 
sammen med min far fra vores båd i Lillebælt.  
Går du også til en sport eller har en fritidsinteresse, som der ikke er så mange andre der dyrker på din alder, er du me-
get velkommen til at sende lidt tekst samt et billede til en fra redaktionen. Vi vil også meget gerne hjælpe dig med at 
skrive lidt til bladet.  
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Der er det rent tekniske, hvordan man får et computer-

program til at virke, så tekst og billeder fremtræder tyde-

lige og læsevenlige. Redaktøren og redaktionsudvalget vil 

løbende arbejde med, at kvaliteten i bladets udseende 

hæves.  

Allerede i dette nummer er der sket forbedringer. 

Det er også en opgave at gøre det redaktionelle stof inte-

ressant og levende, så alle aldersgrupper finder bladet 

læseværdigt.  

I dette nummer er en artikel skrevet af en af de unge, 

som henter oplevelser og er faringer langt hjemmefra. 

Charlotte Wenzel fortæller om sit ophold i USA. Vi vil for-

søge i de kommende numre at få andre unge til at fortæl-

le om deres oplevelser. 

 

 

 

 

For børnene vil vi fokusere på fritidsinteresser, specielt 

dem som ikke dyrkes af de fleste, og her fortæller Peter 

om sin interesse for lystfiskeri, og hvilke oplevelser det 

giver ham. Vi vil gerne høre om andre børn og deres inte-

resser. 

På side 31 er der oprettet en opslagstavle. Den kan man 

benytte på samme måde som opslagstavlen hos købman-

den. Har man noget at meddele eller sælge, tilbyder man 

sin arbejdskraft eller søger man en barnepige, så send en 

notits til redaktøren, og det kommer på opslagstavlen. 

 

Redaktionsudvalget 

 

Redaktionsudvalg LokalNyt 
 

Kirstine Andersen                                         75192668 
Ulla Holm                                                       50815484                                                   
Anne-Marie Søndergård                             20838434 
Torben Kirkegård                                          30425179 
Kathrine Krab                                                51944731 
Anita Blankholm Nielsen                             61684549 
Arvid Ryttergård 
Erling Vang Nielsen                                      75195014 

 

Al begyndelse er vanskelig 

  Også for amatører er der meget at lære, når et nyt blad skal 

                         Diamantkonfirmander 2014 
 
Fra venstre: Sv. Erik Nielsen, Linda Christensen, Grethe Peder-
sen, Hanne Jessen, Børge Hansen, Harry Pedersen og Viggo 
Nielsen 
Jens Peder Christensen var syg. 
 
Vi blev konfirmeret 6. april  1954 i Agerbæk Kirke. 
Fåborg kirke var under restaurering 
 
Vi syv mødtes i Lokalhistorisk og senere til middag på Fåborg 
Kro 

 

LokalNyt udkommer 4 gange årligt 
 

Marts—Maj 
Juni—August 

September—November 
December—Februar 

 
Næste blad udkommer medio maj 

Deadline for indsendelse  af materialer til næste 
blad : 

Den, 10. April  2014  
Stof til bladet sendes til: 

 
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 

  Tlf .75195014     Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller man kan henvende sig til redaktionsudval-

get, . 
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               LokalNyt 

 
  

 FOLKESKOLEREFORM PR. 1. AUGUST 2014  
– ÅRRE SKOLE. 

 

Både en ny folkeskolereform med en længere skoledag for alle elever og nye arbejdstidsregler for lærere og 
pædagoger træder i kraft den 1. august 2014.  

3 overordnede mål for reformen  
 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  
Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis  

 

Resultater af reformen: 

 

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test 
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal  
reduceres år for år  
Elevernes trivsel skal øges   

 

Reformen og arbejdstidsreglerne medfører mange ændringer – bl.a. i organiseringen af skolens hverdag.  
Lærere og pædagoger får fast arbejdstid på skolen. Der vil være lidt forskel på, hvornår lærernes og pædago-
gernes arbejdsdag slutter og også lidt forskel fra dag til dag, men som udgangspunkt slutter arbejdsdagen for 
begge grupper senest kl. 17.00. Dermed ændres mange, mange års praksis med, at forberedelse og efter-
behandling af undervisning kan foregå hjemme (f.eks. om aftenen eller i weekenden), og det vil fremover ik-
ke længere være OK, at der ringes til personalet udenfor den faste arbejdstid. Forældre får mere præcis infor-
mation om tidspunkter. 
 

ELEVERNES MØDETIDSPUNKTER BLIVER I SKOLEÅRET 2014/2015: 

0.–3. klasse:  
Mandag – fredag: kl. 8.30 – 14.30. 

4.-6. klasse: 
Tirsdag og fredag: kl. 8.30 – 14.30. 
Mandag, onsdag, torsdag: kl. 8.30 – 15.30 

Bus og taxa kører alle ugens 5 dage kort efter kl. 14.30 + mandag, onsdag og torsdag kort efter kl. 15.30.  

SFO: 
Der vil fortsat være SFO-tilbud for 0.-3. klasse både før og efter skoletid. Om morgenen er åbningstiden i SFO 
kl. 6.15 – 8.20 og om eftermiddagen kl. 14.30 – 16.45 (fredag kl. 16.00). 
 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os eller besøge skolens hjemmeside: aarreskole.dk. 
 

Venlig hilsen 
Peder Brogård 
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På arkivet i Årre prøver vi efter bed-

ste evne og energi, at følge vort 

sogns righoldige historie a jour, og 

det er i disse år en omfattende opga-

ve. Den spændende lokalhistorie, 

som vore forfædre møjsommeligt har 

samlet og registreret med pen og 

blyant føler vi en forpligtigelse til at 

videreføre, og det betyder at vi må 

genregistrere det hele digitalt. Samti-

dig vil vi jo gerne skrive historie om 

nutiden, og her går udviklingen = hi-

storien som bekendt rigtig hurtig på 

alle mulige områder, herunder regi-

streringsmetoder.  

Vi er i den lykkelige situation, at være 

en lille flok frivillige der interesserer 

sig for at tage "kampen" op overfor 

opgaverne, og må vist i al beskeden-

hed sige, at det indtil videre er lykke-

des rimeligt. Det er dog meget tids-

krævende, og vi må erkende, at per-

soner som er på arbejdsmarkedet 

ikke godt kan afse tid til denne inte-

resse, men forhåbentlig vil der stadig 

komme efterlønnere/pensionister, 

der vil fatte interesse for den lokale 

historie. 

I året 2013 og starten af 2014 har vi 

haft god tilslutning til vore arrange-

menter, hvor vi tilstræber at give et 

lille strejf af historiens vingesus. Ved 

byfesten 2013 en byvandring med 

fortælling om de eksisterende huses 

historie, men også om en del huse 

som er forsvundet. Denne byvan-

dring,  

 

 

 

samt vor stand ved byfestens torve-

dag samlede god interesse. Vore års-

møder i forbindelse med generalfor-

samlingen, har nu i en årrække haft 

temaet "Hvor blev de af ?", og dette 

bliver vel modtaget af vore medlem-

mer, samt mange andre i sognet. Når 

LOKAL-NYT udkommer, er vi gået ind 

i arkivets lavsæson, nemlig sommer 

halvåret ,og har kun åbningstid første 

torsdag i måneden, men tager gerne 

imod såvel pr. telefon, som på mail. I 

denne periode går meget af vores tid 

med planlægning og afholdelse af 

vore aktiviteter ved byfesten. 

 I skrivende stund har vi allerede fast-

lagt, at startskuddet søndag den 3. 

august skal være en cykeltur hvori 

den nye cykelsti og tunnel indgår 

sammen med andre nyere og ældre 

historiske informationer om Årre 

sogn. Hermed er sløret løftet en smu-

le, og vi håber det virker tiltalende, 

og som sædvanlig give anledning til 

en dejlig lokal og social oplevelse.  

 

 

 

 

 

  Arkivet har i sommerhalvåret åbent 

1. torsdag i måneden 15.00 – 17.00, 

men henvendelse kan ske til tlf. 7519 

2840. 

Fra og med oktober til udgangen af 

marts har vi åbent hver torsdag fra kl. 

15.00 – 17.00. 

 

Bliv medlem af Lokalhistorisk For-

ening 

kontingent er: 50kr. pr person. 

Konto nr. 5950 5002960 

 

Mht til digital postkasse, har vi talt 

om, om det kunne være en mulighed, 

at borgere der ikke selv har mulighed 

for at klare tingene hjemmefra ved 

egen computer, kunne møde op på 

lokalhistorisk arkiv i vores åbningstid. 

Her ville vi så være behjælpelig med 

at klare tingene på stedet, borgeren 

skal blot medbringe sine egne koder 

til bank og   e-post/digitalpostkasse. 

 

Med venlig hilsen og ønsket om en 

god  sommer,  

Bestyrelsen. 

                                             Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn 
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  Så blev ansøgningen om optagelse på niveau 2 i Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby endelig 
færdig og sendt af! Ansøgningen kan ses på Årres hjemmeside: www.aarre-by.dk 
Et af punkterne var at udarbejde en vision for Årre By og opland. Visionen skal være grundlag for arbej-
det videre frem og lyder således:  
 

Visionen for Årre 
Det skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier og ældre ønsker at bosætte sig og engagere sig 

i aktiviteter. Borgerne vil ønske at bidrage til sammenholdet og trygheden med en respekt for det 
enkelte menneske.  

Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal væ-
re en god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til og fra byen både som cyklist, buspas-
sager og bilist. Desuden skal der være en god digital infrastruktur. 

Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i byen, og når man færdes rundt i byen. Private, 
offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på vores by.  

Byen skal udbygges løbende med etablering og vedligehold af institutioner samt nye boligområder til 
private.  

Byen skal være kendt for positive og kundevenlige servicefag, hvor man gerne kommer igen.  
Folk fra andre områder kender til byen gennem gode historier fortalt gennem forskellige medier.  
Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, vore nabobyer og områder, således vi i fællesskab 

skaber et attraktivt område.  

Vi håber alle sammen, at vi i snart kan hejse flagene over hele byen og få en festdag, når ”Blomsten” er i 
hus. 
 
Tovholdergruppen 
Kim Lykke, Laura Hansen, Poul Verner Christensen, Tina Astrup Søndergaard 

            Blomstrende Landsby 

http://www.aarre-by.dk
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                           www.facebook.com/Tojtorvet 
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 Fodbold  
 
Der er godt gang i træningen for både herre og dame hold. 
Serie 5 har spillet to trænings kampe 3-3 mod Nr Nebel og 
de vandt med 6-2 
over Henne. Kvinderne starter her i april med 2 trænings 
kampe. 
Har man lyst til at spille fodbold er man meget velkommen 
til at komme, herrer træner mandag og kvinder tirsdag. 
 

 

 

Kampprogram Fåborg Stadion  

 

Serie 5 herrer 

Fred.    11.04     FVI– Brørup 

Mand. 21.04      FVI—Agerbæk-Starup 

Fred.    09.05      FVI—Føvling-Stenderup 

Fred.    30.05      FVI—Jernved –Gredstedbro, 

Sønd.   16.06      FVI—IFOK 89 

 

Kvinder C2/7 

Mand.   28.04      FVI—Glejbjerg 

Mand.   12.05      FVI—Seest B 

Mand.   26.05      FVI—Agerbæk 

                Fåborg Vrenderup IF 

 

 Penque i Fåborg 
 

Petanque er blevet meget populær , uanset alder kan man  

deltage i spillet. For øjeblikket er vi  ca. 35 der dyrker kuglespil-

let i Fåborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har gode faciliteter med 11 baner og en overdækket hytter 

med bænke. 

Den 8. marts startede vi op på en  ny sæson, med træning hver 

onsdag fra kl. 18.30. 

Nye spillere er velkomne til at deltage.. Måske er det noget for 

dig. 

Til årets nering er der tilmeldt otte doublehold, og tre hold i 

fire mands turnering 

  

 

Ægte mandehørm 
 

Det er kommet redaktionen for øre, at en håndfuld fra 

”Mandehørm”, uden koner, kærester og andre, som 

kunne finde på at stille spørgsmål til indholdet af turen, 

har udfordret de Østrigske alper på ski - efter signende 

for at teste om de mange timer i gymnastiksalen med 

sved på panden havde båret frugt. Efter redaktionens 

viden kom alle 5 unge mænd hjem uden brækkede ar-

me og ben. Det har ikke været muligt, at få en kom-

mentar fra deltagerne, men et enkelt billede er vi kom-

met i besiddelse af. Rygterne lader sige, at det på ingen 

måde er udelukket at en sådan tur vil kunne komme på 

tale igen. 
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Onsdag den 9. april 

kl. 14.00 

Billeder og video fra turen til Rhinen og Mosel 2013 og 

andet.  

Vises af Thorben og Anna Dorit på Årre kro. 

 

Fra mandag den 5. maj 

Krolf på Fyrrevænget, Årre 

 

Onsdag den 14. maj, eftermiddags tur med bus 

Besøg på Nygaards Jagtmusæum i Lyne. Med udstoppe-

de Afrikanske dyr i fuld størrelse (bl.a. elefant) som Ni-

els Nygaard selv har nedlagt som jæger. Han vil fortælle 

og vise film om mange af sine oplevelser på sine jagtrej-

ser. Efter kaffen kører vi en tur ind omkring Filsø. 

Aftensmad spiser vi på Lønne Cafeterie. Tilmelding 

40349732 – 75191129 

Afg. Grimstrup kl. 13.00 – Årre kl. 13.15 

 

Mandag den 2. juni 

5 dages bustur til Belgien med Jydske Buslinier. 

Program kan fås ved bestyrelsen. 

Tilmelding tlf. 75191129 – 75192314 

 

Torsdag den 5. juni kl. 14.00 

Grundlovsmøde i Tambours Have 

 

Tirsdag den 12. august  

Heldags tur med bus til Grønhøj Kro, hvor arvingerne 

efter Morten Korch har udstillet en stor del af de origi-

nale manuskripter, møbler og minder fra de mange 

film. Gregers Laigaard ”som er femte generation på kro-

en” fortæller om Morten Korch og familiens mange år 

på kroen, ”hvor tiden har stået stille i generationer”. 

Her spiser vi middag. 

Derefter tager vi til Mønsted Kalkgruber hvor vi får en 

guided togtur i minegangene. Efter turen i minen besø-

ger vi kalkmuseet. Kaffe og kringle på Mønsted Kalk-

grubber’s cafe. Vi fortsætter til Kongenshus Mindepark 

for hedens opdyrkere, som forvandlede den hårde jord 

til frugtbart landskab. 

Afgang Grimstrup 08.00 Årre 08.15.  Tilmelding 

75191129 - 42190877                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

   

                                                                                                                            

 

 Onsdag den 10. september kl. 14.00                                                                                           

Børge Mathiesen, Grimstrup vil fortælle om sit liv med                                                                       

travheste og et arbejde indenfor offshore branchen,  

som har bragt ham rundt i det meste af verdenen 

Grimstrup Skolebibliotek. 

Medbring kaffe og brød. 

 

Onsdag den 1. oktober kl. 16.00 

Start madlavning for mænd i Grimstrup Skolekøkken 

 

Onsdag den 15. oktober kl. 14.00  

Hybenbo, Vænget 26, Årre 

Sammen med Vennekredsen Hybenbo, har vi inviteret 

Inger og Verner Nielsen, Nordenskov , som viser bille-

der og fortæller om deres trekkingtur til Nepal.  

 

Onsdag den 5. november kl.  14.00 på Årre Kro 

Kirsten og Alex Pedersen, Starup, fortæller om deres 

udfordringer og oplevelser, som soldaterhjems ledere i 

Camp Bastion i Afghanistan. 

 

Onsdag den 10. december kl. 14.00  

Årre Kro Julehygge. 

  

Torsdag den 8. januar 2015 kl. 14.00 

Nytårsgudstjeneste i Årre Kirke. Derefter kaffe på Årre 

Kro 

 

Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.00 

Vinterfest på Årre Kro. 

Tilmelding 75191129 - 75192314 

 

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 14.00 

Årre Kro Generalforsamling 

 

Bestyrelsen 

 

Henry Schultz                  7519 112 2480 1760 

Solvej Jensen               7516 9348 219 0877 

Inger Sørensen               7519 2148           4034 9732 

Anna Dorit Østergaard   7519 2314 2493 9299 

Marius Hansen  8817 7576 2440 7510 

 

 

 

 

 

Årre Grimstrup Pensionistforening 
                 Arrangementer 2014-2015 
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Mælkevejen genopstår! 

 

Så sker der atter noget positivt i År-

re, idet vi med en stor opbakning fra 

to lokale lodsejere har fået mulighed 

for at reetablere en gammel sti som i 

tidernes morgen delvis har fungeret 

som en mælkevej med to hjulspor 

igennem terrænet, og som igennem 

mange år ikke har været tilgængelig 

til fods. 

Det drejer sig om en ganske kort 

strækning som delvis går parallel 

med et læhegn som strækker sig fra 

gården "Engholm" ved den Gl. Ting-

vej og som i dag ejes af Inge og 

Svend Mose Poulsen  og videre ud til 

markstien som tilhører Stine Friis og 

Jacob U. Andersen som bor på 

Eskærdalsvej. 

 

Positive lodsejere 

Begge disse lodsejere har lige fra 

starten været meget positive over 

for projektet, især har Svend Mose 

Poulsen bistået med at få fældet 

nogle gamle grantræer som stod i 

vejen for at stien kunne anlægges på 

denne strækning, og hvor beboerne i 

området har været i gang med fjerne 

nedfaldne grene og buskads. 

Siden har vi fået fræset og grubbet 

stien for gamle trærødder og fået 

ryddet op på strækningen så den er  

 

 

klar til at kunne anlægges hen over 

forårs perioden. 

Denne sti vil, ved etableringen kom-

me til at indgå som en naturlig del af 

de øvrige stier som omkranser byen, 

og  samtidigt opnår man den fordel 

at byen og landet på den modsatte 

side af Tingvejen i den østlige ende 

endelig bliver forbundet med  den 

nyanlagte cykelsti  ved tunnellen og 

herved sikrer vi at børnene og de 

voksne ikke udsættes for unødig fare 

og kommer  til skade ved at krydse 

den tæt befærdede Tingvej. Det gæl-

der uanset  man er gående eller fær-

des på cykel på strækningen. 

Men endnu engang har vores lokale 

afdeling af Andelskassen Agerbæk 

været gavmilde og har stillet sig til 

rådighed med et flot økonomisk til-

skud til projektet som vil blive brugt 

til leje af  fræse og grubemaskinen 

samt øvrigt udstyr og materialer som 

skal anvendes i forbindelse med an-

læggelsen af stien. 

Ligeledes har vi fået tilsagn fra Entre-

prenørfirmaet Svend B. Thomsen i 

Varde som vil stille sig til rådighed 

med levering af de naturlige bund-

materialer som vi skal bruge. Det er 

vi utrolig glade og  taknemmelig for, 

og som gør at vi kan holde os inden  

 

 

 

 

for budgettet for opgaven. 

 

Frivilligt arbejde 

Alt det praktiske arbejde i forbindel-

se med anlæggelsen af stien vil som 

altid foregå ved hjælp af frivillig ar-

bejdskraft, som er et kendetegn når 

vi skal gennemføre noget i Årre. Bå-

de frivillige fra byen samt  de berørte 

lodsejere og beboerne i området vil i 

fællesskab stå for gennemførelsen af 

opgaven og  vi håber at indvielsen 

kan finde sted sammen med indviel-

sen af tunnellen og den nye cykelsti 

langs Tingvejen som vi i Borgerfor-

eningen har drøftet måske kunne 

finde sted omkring tidspunktet  for 

Sct. Hans eller byfesten. 

Så nu trækker vi i arbejdstøjet og 

glæder os over at vi atter kan marke-

re at i Årre står vi sammen og skaber 

resultater i fællesskab  sammen med 

vore bidragsydere og lodsejerne, 

som alle skal have en stor og varm 

tak for deres positive  indstilling og 

flotte opbakning til projektet. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

 

 

        Årre Borgerforening 
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NR.69    JUNI-JULI-AUGUST 2014 

Søndage uden gudstjenester  
 

Som man kan se i gudstjenestelisten er der søndage, 

hvor der hverken er gudstjeneste i Fåborg eller Årre. 

 

I forbindelse med sammenlægning af Agerbæk og Starup 

til et pastorat og ansættelse af ny præst, er der på 

opfordring af provsten indført en ny model for 

præsternes afløsning af hinanden. Når præsten i 

Agerbæk/Starup har fri, skal vores præst ikke varetage 

en gudstjeneste i en af disse kirker og kan dermed holde 

gudstjeneste i begge vore kirker. Til gengæld kommer 

der heller ikke en afløser her, når Michael Bergerud har 

fri, men begge kirker ”lukker” den pågældende søndag. 

Kirkelige handlinger såsom begravelser er ikke omfattet 

af ordningen, men varetages altid af en nabopræst under 

præstens ferier og friweekends. 

Sogneudflugt 
 

Onsdag den 20. august 

 

 

Sogneudflugten går i år til Glud Museum mellem Horsens 

og Juelsminde. 

Museet er et frilandsmuseum, der viser landbrug og 

landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600-

tallet til midten af 1900-tallet. Udstillingerne består af 14 

oprindelige huse fra området forsynet med indbo, der 

viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 300 år. 

Derudover bliver der en 1½ times guidet tur i bus rundt 

på Juelsmindehalvøen.  Her fortæller guiden egnens 

historie krydret med anekdoter og sjove historier. 

Læs i annonce i Ugeavisen Ansager-Helle om tilmelding, 

tidspunkt for afgang og pris. 

Ordningen er foreløbig et forsøg, som skal evalueres 

efter et år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillykke til konfirmanderne den 4. maj 
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Bordtennis 

Vi har i det år der er gået været 6-8 spillere, og vi har 

haft et hold i serie 4, hvor vi i den grad kom efter 

det efter jul, hvor vi kunne noterer os 1 nederlag i tur-

neringen og dermed klarede frisag i forhold til nedryk-

ning. Vi var også deltagene traditionen tro til landsdels-

mesterskaberne i Helle Hallen, hvor vi hev 3 sølvmedal-

jer hjem, et pænt resultat af en klub af Årres størrelse. 

Det var også året, hvor vores formand for bordtennis-

udvalget Christian Bach valgte at takke af efter mere 

end 20 år som træner og formand, en stor tak skal ly-

de herfra. Vi vil også takke vores sponsor Kvist Industri-

es, for at gøre det muligt at få nyt spilletøj.  

På vegne af Bordtennisudvalget 

Henning Emil Hein  

 

Årre Boldklub 

 

 

 

 

         ÅBs  Drenge Jysk/Fynsk mesterskaber nr. 7 

       ÅBs  U18 piger Landsmesterskaber nr..2 

                                  Badminton ÅB 
 
Tak for god opbakning 2013/14 til alle U 9 og U 11 
spillere. 
Vi glæder os til næste sæson og byder nye spillere 
velkommen, især piger og drenge fra 1. og 2. klasse 
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FRILUFTSGUDSTJENESTEN I TAMBOURS HAVE 
 

Vi fastholder traditionen og holder friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 31. august kl. 14.00.  

Gudstjenesten er fælles for Øse og Næsbjerg, 

Grimstrup og Rousthøje, Agerbæk og Starup, Fåborg 

og Årre samt Thorstrup og Horne.  

Organist Flemming Skov spiller. 

Der er fri adgang, også til haven.  

Kaffe og brød kan købes! Velkommen til en dejlig 

gudstjeneste i det fri!  

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR INDRE MISSION 
Juni: 

4. juni: Møde i Grimstrup missionshus ved Charlotte Locht. 

20.-23. juni: Indre Missions årsmøde på Mørkholt.  

Nærmere program kan fåes. 

Juli: 

Ingen møder. 

August: 

15. august: Grillaften i Grimstrup. 

20. august Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30 Årre 

28. august: Kredsmøde i Agerbæk ved Jens Mortensen. 

 

Alle er velkommen  

Hvis ikke andet er nævnt begynderne møderne kl. 19.30 

Evt. henvendelse til Mads Najbjerg 75 19 24 59  

 

 

 

PRÆSTENS FRIDAGE: Den17.-18. juni 

er præsterne til stiftspræstemøde, og 

der er ingen kirkelig betjening. Præsten 

har fri den 19.-31. juli og 1.-3. august. 

Alle dage incl. Præsten har desuden fri 

alle mandage.   

Den 19.-22. juni, 28.-31. juli og 1.-3. 

august varetages embedet af 

sognepræst Søren Pedersen tlf. 

75196703 sop@km.dk.  

Den 19.-27. juli varetages embedet af 

sognepræst Charlotte Locht tlf 

75191090 cloc@km.dk.  

 

STOF TIL NÆSTE NUMMER: Stof til 

Kirkenyt skal være redaktionen i 

hænde senest den 1. juli. 

 
 
 
 
KIRKELIG VEJVISER: 
Sognepræst 
Michael Bye Walus Bergerud, Få-
borgvej 15 
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 368 378 
fbb@km.dk; 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.faaborg-aarre-kirker.dk 
 
Kirkenyt redigeres af: 
Michael B.W. Bergerud (ansv.) 
Anne-Marie Søndergaard 
Kis Andersen  
 
 

 
FÅBORG SOGN 
Menighedsrådsformand 
Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 
Tlf. 75 19 26 68 Mobil: 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 
 
Kirkebetjent 
Henning Kristensen, Vestervang 18 
Graverhuset: 75 19 51 41  
Mobil: 23 28 51 87 
faaborgk@mail.dk 
 
Kirkeværge: 
Villy Pilgaard, Vestervang 6 
Tlf. 75 19 50 61 Mobil: 40 89 50 61 
vp@garagen-faaborg.dk 

 
ÅRRE SOGN 
Menighedsrådsformand 
Anne-Marie Søndergaard, Lindegade 
12 
Tlf. 75 19 22 10 Mobil: 20 83 84 34 
lindegade@hotmail.com 
 
Kirkebetjent 
Tina Brix, Tranbjergvej 7,  
Mobil: 23 47 22 71 
aarre.kirke@live.dk 
 
Kirkeværge: 
Thyge Nielsen, Vardevej 5 
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24 
thni@varde.dk

 



 

19 

 
 

 

STRØTANKER I SOMMERVARMEN    
 

 
 

 
 

 
 

 

Tro er ikke noget, man holder ferie fra, som man holder ferie fra arbejdet.  

Sommer i kirken 

Sommeren er den bekymringsløse tid, hvor børnene lø-

ber halvnøgne rundt på græsplænen og hvor der er gang 

i grillen på terrassen. Det er feriens og fornøjelsernes tid, 

hvor vi nyder den kolde øl med vennerne under parasol-

lens skygge i den lune eftermiddagstime.  

Men også kirken har en ”sommertid”, hvor vi slapper af 

fra de kirkelige højtider jul, påske og pinse. Det er i det 

kommende halve år, der ikke byder på en eneste kirkelig 

højtid bortset fra de ugentlige søndage med den almin-

delige højmesse.  

Perioden kaldes også ”trinitatis” – der betyder treenig-

hed – og i denne tid kører kirken så at sige på frihjul i en 

evindelig gentagelse af, at Gud er Fader, Søn og Hellig-

ånd, altså den treenige Gud. Og det kan vi godt holde lidt 

ferie fra med den kolde øl. Eller kan vi? 

X-Faktor 

I et interview i fjernsynet for ikke længe siden kom Blach-

man fra X-faktor med en interessant udtalelse, der bely-

ser noget væsentligt omkring det at tro:   

 

 

 

 

Det gode ved en begivenhed som X-Faktor er, at vi her 

lader de unge få lov til at springe ud og være kreative.  

Blachmans tanke kan godt sige os noget om den kristne 

tro - for også her gælder det om at få fat i ”faktor X”, 

hvor man træder lidt til side i forhold til sig selv. 

 

Tro holdes der ikke jo ferie fra  

For det er netop meningen med troen på Gud, at den 

skal være noget levende. At tro er at turde springe ud og 

være sig selv – at starte forfra som Adam og Eva overfor 

Gud.  Det er altså ikke noget, man parkerer til om sønda-

gen. Eller parkerer på sidelinjen på ubestemt tid. Men 

det er noget, man bærer med sig i ud i selve livet – umid-

delbart. 

Så mens børnene springer halvnøgne rundt i sommervar-

men, kan vi tænke på, at sådan begynder vi alle overfor 

Gud – med kun et figenblad på kroppen og som Han har 

skabt os.  

Så troen er altså ikke noget, vi holder ferie fra, som vi 

holder ferie fra arbejdet. Og det er ikke kirkens opgave at 

stille sig imellem det enkelte menneske og Gud. - God 

sommer! 

Michael BW Bergerud 

 

 

Årre menighedsråd forventer, at der startes på renoveringen af kirkerummet i 

Årre kirke d. 19. maj 2014. 

Kirken bliver derfor lukket efter gudstjenesten d. 18. maj 2014, hvor kirkesøl-

vet vil blive båret ud. 

Der henvises til gudstjenesterne i Fåborg kirke. Kirkebil kan bestilles ved den 

lokale taxa og betales af menighedsrådet. 

Årre kirke forventes åbnet igen 1. søndag i advent i år. 

Renoveringen vil blive meget omfattende. Prædikestolen og lydhimlen skal 

tages ned og sendes til konservator for at blive repareret for udtørringsskader. 

Loftet skal males, væggene skal kalkes, bænkene skal males og varmeanlæg-

get skal skiftes ud - plus meget mere. 

Når vi er færdige, håber vi at den nyvalgte biskop Elof Westergaard vil foreta-

ge genindvielsen i forbindelse med en festgudstjeneste. 

Efter gudstjenesten d. 18. maj vi der være kirkekaffe, og menighedsrådet vil 

orientere om det forestående arbejde. 

Årre Menighedsråd 

PÅBEGYNDELSE AF INDVENDIG RENOVERING ÅRRE KIRKE 

         STRØTANKER I SOMMERVAMEN 
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GUDSTJENESTER 
Dato  Fåborg Kirke Årre Kirke Tekst 

29. maj Kristi Himmelfart 10.30 Lukket Luk 24,46-53 

1. juni 6. søn. e. påske 09.00 * Lukket Joh 17,20-26 

8. juni Pinsedag 10.30  Lukket Joh 14,15-21 

9. juni 2. pinsedag 10.30 Lukket  Joh 6,44-51 

15. juni Trinitatis 09.00 Lukket  Matt 28,16-20 

22. juni 1. søn. efter trin. Ingen  Lukket  
Henvisning til 
nabokirker 

29. juni 2. søn e trin 10.30 Lukket  Luk 14,25-35 

6. juli 3. søn e trin 09.00 * Lukket  Luk 15,11-32 

13. juli 4. søn e trin 10.30 Lukket  Matt 5,43-48 

20.juli 5. søn e trin Ingen Lukket 
Henvisning til 
nabokirker 

27. juli 6. søn e trin 09.00 CL Lukket  

3. august 7. søn e trin Ingen Lukket 
Henvisning til 
nabokirker 

10. august 8. søn e trin 10.30 Lukket Matt 7,22-29 

17. august 9. søn e trin 09.00 * Lukket Luk 12,32-48 

24. august 10. søn e trin 10.30 Lukket Matt 11,16-24 

31. august 11. søn e trin 
Friluftsgudstjeneste  
14.00 ** 

Lukket Tambours Have 

                       
 CL = Charlotte Locht. Kol = kollekt. *Kirkekaffe. ** = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. 
 

 

 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Der er gudstjenester på Hybenbo 11. juni (v. Charlotte Locht), 9. juli (v. Michael Bergerud) og 13. august (v. Charlotte 
Locht) – alle dage kl. 10.15. Alle er velkomne. 
 

PINSEDAG  

den 8.juni vil Fåborg kirke være pyntet med blomster,  

og organist Kristian Nøhr spiller på guitar under gudstjenesten.  

 

 

KOLLEKTER: Ingen 

KIRKEBIL 

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

menighedsrådene 
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Helge Toldevar Sørensen 

27. juli 1907 - 18. august 1993 

Sammendrag af skrift om ”Tolde” 

af Peder V. Thellesen, Hjortkær.  

 

På en ejendom i det yderste nord-

østlige hjørne af Hjortkær boede i i 

årene 1937-1993 Karla og Tolde. 

Tolde var nummer 12 (deraf nav-

net) i en søskendeflok på 18. Fade-

ren var Mikkel Sørensen. 

Familien flyttede d. 10. februar 

1908 fra Klelund Plantage til Rode-

bæk (Fåborgvej 105) hvilket blev 

Toldes barndomshjem. Efter dati-

dens skik kom Tolde tidligt ud at 

tjene Allerede som 5-6 årig fik han 

plads hos en gårdmand i Rodebæk, 

som ”Hjøverdreng”. Han har efter-

følgende tjent på flere gårde, både 

på Fåborgegnen, men også på Var-

de og Ølgodegnen. Hvor han havde 

plads, gik han også i skole.  

Ved konfirmationsalderen tjente 

han på en gård ved Varde og blev 

konfirmeret i Sct. Jacobi kirken i 

Varde. Der hvor Ide´ Møbler ligger, 

har Tolde pløjet med hest. I 

1930erne havde han en plads, hvor 

Karla var tjenestepige. Karla var 

født i Ølgod d. 19. marts 1912.  

 

Karlas brudefærd: 

D. 1. april 1937 købte Tolde ejen-

dommen ved Hjortkær og Karla 

blev ansat som husholder. De blev 

gift d. 4. maj 1944. Karla og Tolde 

blev viet på Varde Rådhus. Til tu-

ren havde de lånt en tandemcykel. 

For at ingen naboer og især Dagny 

skulle få mistanke om deres planer 

for dagen, cyklede de nogle omve-

je. Efter vielsen cyklede Karla selv 

hjem, idet Tolde havde et ærinde 

og kom hjem på anden vis. Karla  

 

oplevede i årene efter, at Tolde af 

og til udsatte hjemkomsten. 

Få dage efter brylluppet blev 

datteren Anne Marie født. Karla 

havde fra et tidligere forhold søn-

nen Egon.  

 

Landmanden Tolde: 

Karla og Tolde drev  et alsidigt, 

meget ekstensivt  landbrug, med 

heste, kvæg, svin og fjerkræ. Det 

meste foregik ved håndkraft, dog 

havde de i de senere år en traktor 

og havde lidt hjælp til markarbej-

det. Som supplement til udkom-

met kørte Tolde mælk til Endrup 

mejeri.  De fik aldrig lagt strøm ind. 

Radio og fjernsyn var batteridre-

vet. På det sidste fik de telefon.   

                                  

  Livskunstneren Tolde                                                                                                

Tolde var ikke noget helt alminde-

ligt menneske. En    kendt skikkelse 

i Hjortkær, Fåborg og Agerbæk, 

Bramming og Vardeegnen.                                                                                                                                                

 Tolde var en slagfærdig mand, 

altid parat med en spydig bemærk-

ning. Han havde et lyst sind og et 

godt humør, dertil kom en fabel-

agtig hukommelse. Ved festlige 

lejligheder holdt han muntre 

taler, også, til forargelse for nog-

le, til begravelser. På ejendom-

men var Karla, både ude og in-

de, den drivende kraft. Tolde 

havde en sjælden evne til at 

undgå al slid og slæb, på trods 

af,  

at hans praktiske evner var ude-

mærkede. Men en ting tog han 

sig altid selv af, nemlig når der 

skulle sendes kreaturer på mar-

ked. Så fulgte med og nåede 

måske først hjem den næste  

 

 

 

dag. Han var et selskabeligt men-

neske, skabt til fest og farver. Det 

var ikke kedeligt at besøge Karla og 

Tolde. Toldes å grænsede op til 

Sneum å, med gode fiskemulighe-

der. Utallige har fået lov til at fiske 

i Toldes å. Betalingen bestod ofte 

af en håndfuld øl eller en flaske 

snaps. Besøgte man Karla og Tol-

de, blev man godt beværtet, oftest 

med våde varer. Når stemingen var 

høj, parodierede han ofte andres 

danseegenskaber.  

En kold dukkert: 

Der blev talt meget om, da Tolde 

faldt i Sneum Å en kold internat i 

januar 1982. Det var i den periode, 

hvor det frøs ned til 25-30 grader. 

Tolde var havnet i godt selskab i Ny 

Hjortkær. Der opstod klammeri og 

poliiet blev tilkaldt. Tolde forføjede 

sig til en nabo, hvorfra han iagttog 

politiets indtog, hvorpå han begav 

sig hjemad. Hos Dagny og Søren 

Chr. forsøgte han forgæves at  

Fortsættes næste side 

 

 

               Fåborg Lokalarkiv 
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låne en lygte, da han havde svært ved 

at orientere sig i mørket og tågen. 

Ved solopgang traf Gunnar Jensen på 

Hjortkær fiskeri Tolde. Han var driv-

våd og da det frøs kraftigt, havde Tol-

de istapper på ører og kasket. Gunnar 

fik ham i bilen og kørt hjem, hvor han 

blev tøet op. Han har formodentligt 

tumlet om i 6-7 timer. Men han und-

gik helst at tale om hændelsen, så 

turen står lidt hen i tåger. Det eneste 

men han fik, var lidt forfrysninger i 

tæerne. 

 

På sygehus: 

I foråret 1986 blev Tolde syg og ind-

lagt på Varde Sygehus. Hans situation 

var kritisk og den trivelige mand 

skrumpede en del. Vel hjemme fik 

han hurtigt sit gode humør igen. Der  

blev fortalt historier fra sygehusop-

holdet. Nogle ad dem sikkert opdig 

tede. Til Charles Jepsen for sagde 

han:” Det var godt nok skidt med mig, 

jeg var endda oppe og banke på hos 

Sct. Peter. Da han åbnede døren ud-

brød han: nå – er det dig Tolde, et er 

da lidt for tidligt du kommer, smut du  

 

 

 

ned og tag 10 år mere”. 

 Da Peter V. Tellesen besøger ham  

beretter han om sygehusopholdet, 

om sygeplejersker og andre gode ting 

han har oplevet. Men en ting var han 

utilfreds med. 

 Han var sikkert på, at det blod han 

havde fået under transfusionen, 

stammede fra en kvinde, for når han 

skulle lade vandet, ville det ene knæ 

bøje sig. Senere måtte han igen på 

sygehuset, da han havde fået grå 

stær og kunne næsten intet se. Det 

fortælles, at da han fik forbindingen 

af og det viste sig, at han havde fået 

synet igen, greb han af lutter glæde 

om sygeplejersken og tog en svingom 

med hende. Selv da helbredet be-

gyndte at svigte, formåede han at 

finde de lyse sider af tilværelsen. 

 

Munter afsked  med Tolde: 

Sct. Peters lovede 10 års livsforlæn-

gelse blev dog kun til 7 år. Tolde døde 

d. 18. august 1993, uden forudgåen-

de sygdom. Karla havde kort  

forinden fået det ene ben amputeret 

og var kommet på plejehjem. Da Tol-

de nu boede alene, sygnede han gan 

 

 

 

ske enkelt hen. Efter bisættelsen fra 

Grimstrup Kirke, var der mindesam-

menkomst i Grimstrup forsamlings-

hus. Her blev, helt i Toldes ånd, for 

talt muntre historier.  

Sognepræst E.Paabøl Andersen kun-

ne berette, at han som hjælpepræst 

ved Fåborg Kirke havde truffet Tolde, 

som havde sagt ”Det var en god præ-

diken du holdt” og spurgt hvor han 

var præst. Ved oplysningen om, at 

det var han i Grimstrup, havde Tolde 

udbrudt: Jamen for skam, så er du jo 

min præst”. Mindesammenkomsten 

var munter, hvilket ville have glædet 

Tolde. 

 Tre måneder senere døde Karla. 

Ejendommen blev solgt og bygninger-

ne revet ned. Stedet er svært at ken-

de. En farverig person er borte og 

hans hjem ses ikke længere i landska-

bet. Men historierne om Tolde for-

tælles stadig. 

 

Tak til Hans J. Hansen for oplysninger.  

  Fåborg Lokalarkiv 

 

På Fåborg arkivs generalforsamling d.20. februar, 

udtrådte Hans Hansen af bestyrelsen.  

Hans har siddet i bestyrelsen i 20 år. De første 18 

år som formand. Hans blev takket, for det store 

bestyrelses arbejde til gavn for Fåborg arkiv, af bå-

de den nuværende formand og arkivlederen. 

Hans tog også ordet fortalte, at der var sket store 

forandringer med arkivarbejdet i de 20 år han hav-

de været med, han mente forandringen var nød-

vendig, til gavn for arkivarbejdet.  

 

 

 

Valgt i stedet for Hans Hansen, blev 

 Anna Marie Østergaard Andersen. 

 

Bestyrelsen har siden konstitueret sådan. 

Formand. Jørgen Sidelmann  

Næstformand Anna Marie Østergaard Andersen. 

Kasser Børge Hansen. 

Skriftføre Hans Karl Østergaard. 

Medlem Grete Søndergård. 
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Forskønnelse af p-pladsen ved Fåborg Stadion 

Fåborg Borgerforening fik i 2013 bevilliget 33.333 kr. til 

landsbyforskønnelse og bestyrelsen valgte at bruge pen-

gene på en forskønnelse af p-pladsen ved stadion, da 

den i mange år har set kedelig og misligeholdt ud. 

Efter nogle møder med kommunen hvor Borgerforenin-

gen havde fået lavet en tegnings forslag, er arbejdet nu 

godt i gang og forventes færdiggjort inden byfesten star-

ter i uge 20.  

Kommunen startede med at fjerne udgåede træer og 

buske rundt om p-pladsen og SE (Syd Energi) opsatte ny 

lysstander for at forbedre belysningen på p-pladsen. Lo-

kale kræfter har været i gang med at fjerne eksisterende 

belægning.  

Herefter gik kommunen i gang med at sætte kantsten. 

Oprindelig var det ikke meningen at kantstenene ud 

mod Fåborgvej og Møllevej skulle skiftes men det er  

 

 

 

     

 

 

 

 

taget med som ekstra. Kommunen sørgede for ny belæg-

ning og muldjord i de nye bede. Status pr 2014-04-04 er 

at ny belægning mangler at blive lagt ud, bedene plantet 

til, marksten i bedene og herefter dækket med skærver. 

Ny lysstander skal sættes i drift inklusive forbedring af 

lyset fra de 2 eksisterende lysstandere. 

I starten af byfesten den 10. maj kl. 9.30 vil Formanden 

for plan og teknik udvalget Preben Friss Hauge komme 

og indvie p-pladsen.  

 

    Fåborg Borgerforening 

 
 

 

 Udflugten går i år til Slesvig og A.P. Møller skolen tirsdag 

den 3. juni der bliver i bussen serveret kaffe til en oste-

mad. 

Første stop ved Danevirke Museum hvor vi ser lidt af det 

gamle fæstnings værke og ikke mindst Arkæologerne sid-

ste nye store fund som er Danevirke - voldanlæggets seks 

meter brede port, der i 450 år gjorde Hærvejens passage 

mulig. 

Efter besøget kører vi til byens højest beliggende restau-

rant, 26 etage i Wikingeturm Her nyder vi vores middags-

mad, og nyder samtidig udsigten over Slien og Schleswig 

by. Vi går en lille bytur i den gamle bydel Holmen, som 

engang var en ø i Slien . Derefter besøger vi Domkirken 

Skt. Petri med sit klenodie Bryggemans altertavle.                                                                                                                                            

Vi ser derefter byens seværdighed A.P. Møller Skolen, en 

gave fra A.P. Møllerfondet til Sydslesvig. Der bliver en 

rundvisning på skolen blev indviet af Dronning Margrethe  

1. september 2008. Bygningen er 120 m lang og 60 m 

bred. Arkitektfirmaet     C. F. Møller har tegnet bygningen 

samt indrettet den i Skandinavisk tidløst design.  

 

 

Byggeriet er udført af Maersk Construction, byggemateria-

lerne er bl.a. gule specialsten fra Egernsund, taget er af 

kobber  

 

Pris 600 kr. som dækker kaffe i bussen, middagsmad, 

eftermiddagskaffe, let aftensmad ved grænsen. Mulighed 

for indkøb.  

    

Tilmelding til Grethe Søndergård 75195219 

 Der bliver annonceret i Ugeavisen med tid og sted.  

Fåborg og Agerbæk Lokalhistorisk Arkiv 
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En beretning fra verdens navle   
 

Generalforsamling Fåborg Borger-

forening 

Der blev afholdt generalforsamling 

sidst i februar og den nye bestyrelse 

består af Maud Østergård, Mikael 

Jepsen (nyvalgt) , Claus Hygum 

(nyvalgt), Flemming Bott (sekretær), 

Jeannett Moesgård (nyvalgt og ud-

nævnt til kasserer), Ulla Sørensen, 

(næstformand), Brian H. Nielsen 

(formand).  Ud af bestyrelsen gik 

Finn Hansen, Thomas Holm og Anne 

Wenzel - Borgerforeningen siger tak 

for deres indsats. 

 

Byrengøringshold. 

På generalforsamlingen havde Bor-

gerforeningen foreslået at der etab-

leres et ’byrengøringshold’ så byens 

grønne områder bliver holdt rene 

og pæne. Det blev positivt modta-

get og holdet er sat og gået i gang 

med opgaverne.  

 

Cykelsti mellem Fåborg og Ager-

bæk 

Efter flere års ønsker er det endelig 

lykkedes at få bevilliget midler til  

 etablering af ny cykelsti mellem     

 Fåborg og Agerbæk langs Fåborg 

 

 

 

 

vej. Fåborgvej er en meget trafike-

ret vej med dårlige oversigtsforhold 

så det er glædeligt at cykelstien 

lang om længe bliver etableret. Det 

er meningen at cykelstien skal føres 

på nordsiden af Fårborgvej og hvis 

alt går vel skulle den være færdig-

etableret inden årets udgang. Det 

første møde mellem Varde Kommu-

ne, Agerbæk Borgerforening, lokale 

drivkræfter og Fåborg Borgerfor-

ening har været afholdt.                                          

                                 

 

Byfest   

 Fåborgs byfest afholdes som sæd-

vanligt i uge 20 med start fredag 

aften d. 9.maj i uge 19. Det bliver en 

fantastisk uge for børn, unge og 

voksne mennesker med en masse 

spændende aktiviteter. Pga. Bede-

dag fredag den 16. maj bliver revy-

en torsdag den 15. maj i stedet.                                                                                                                             

 

 

Andre spændende opgaver 

Af andre spændende opgaver er der 

reparation af borde og bænke på  

 

 

 

 

 

 

stadion som Møllehøjen vil tage sig  

af, vedvarende forbedringer af 

hjemme siden, forskønnelse af me-

jerigrunden, få bedre busforbindel-

ser gennem Fåborg som vi mener, 

er nødvendig og der burde være 

god grundlag, da der er meget fokus 

på lokal samfundene,- fjerne det 

slidte rækværk på stadion, der er 

blæst omkuld i stormen Bodil, opg 

hvad skal vi gøre med julebelysnin-

gen osv. 

Vi har desuden søgt om bygninger-

ne på Møllevej 19 kan blive fjernet, 

søgt om at gøre Vrenderupvej mere 

trafiksikker indenfor byskiltet, ved 

at undersøge om chikanerne på     

Fåborgvej og Vrenderupvej kan gø-

res bedre da vi ikke mener de har 

den rette virkning.                                               

Vi kan i Fåborg være stolte af at vi 

har et godt sammenhold og rigtig 

mange gerne vil give en hånd når 

der skal udføres opgaver.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Fåborg Borgerfor-

ening. 

 
Gadefest i Vestervang 

Der er blevet afholdt gadefest for Vestervang/Fåborgvej lørdag d. 29. marts 2014. Festen startede om eftermiddagen 

med en tur i Præsteskoven, hvor der blev afholdt konkurrencer. Der blev startet med tovtrækkeri, dernæst sækkeløb 

og til sidst sanseleg med diverse dufte, som skulle gættes. 

Om aftenen mødtes gaderne til fest i garagen på Fåborgvej 19, hvor der var dækket op til 45 personer. Arrangørerne 

havde fået mad udefra og så blev der ellers hygget til langt ud på natten. Især mændene havde det sjovt med at slå 

søm i søm-blokken. Der blev startet udenfor i en gammel hård bøgestub med pandelampe og fyrfadslys. Dysten varede 

1-1½ time inden det sidste sømhoved var slået i. Der var hurtig enighed om at rykke indenfor, da temperaturen uden-

for stadig var under det tocifrede. Borde blev flyttet og træblokkene blev slæbt indenfor i garagen, hvorefter søm-

legen kunne fortsætte. De sidste gæster gik hjem ved 5-tiden om morgenen og lyset blev slukket for en hyggelig og 

dejlig fest.  

  Fåborg Borgerforening 
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Arbejdstøjet er fundet frem! 

Efter en veloverstået generalforsam-

ling på Årre Kro d. 27 marts er besty-

relsen og vore udvalg samt arbejds-

grupper igen trukket i arbejdstøjet og 

er klar til nye udfordringer. Der fore-

kom en enkelt udskiftning i bestyrel-

sen, idet Jesper Jensen ikke ønskede 

at modtage genvalg, så i stedet blev 

Flemming Christensen valgt ind i be-

styrelsen. 

På generalforsamlingen fremkom der 

et forslag om at bede Politiet om at 

foretage nogle uanmeldte fartkon-

troller på indfaldsvejene til byen, 

især blev der givet udtryk for at man-

ge valgte at overse vore fartmålere  

specielt på vejen ind til og frem til 

skolen. Det vil vi naturligvis drøfte 

med politiet og håber at de vil priori-

tere opgaven, især for at højne sik-

kerheden for vore skolebørn. 

 

Brug af hjertestarter 

Ligeledes blev der forespurgt om mu-

ligheden for at afholde endnu et kur-

sus i brugen af hjertestarten og der 

blev givet tilsagn om, at hvis der kom 

et konkret ønske ville et sådant kur-

sus blive gennemført men vi skal op 

på et antal på 10 -12 personer til så-

dant et kursus før det vil blive gen-

nemført både af praktiske og økono-

miske grunde. 

I den forbindelse blev der oplyst at 

Falckredder Lars Friis som bor på 

Vænget, frivilligt har tilmeldt sig en 

ordning som går ud på at han, så 

snart der lyder en 112 alarm fra et 

sted Årre bliver kontaktet af alarm-

centralen og hvor han efterfølgende, 

hvis han er hjemme straks bringer 

hjertestarteren og øvrige livreddende  

 

 

 

udstyr ud på den adresse hvor der er 

hjælp behov. Det er med til at skabe 

yderligere tryghed og er en utrolig 

flot gestus af Lars Friis og som vi er 

meget glade for i bestyrelsen. 

 

Færdiggørelse af sti 

En anden af de store opgaver som 

står for døren, er at få færdiggjort 

den nye sti mellem den Gl.Tingvej og 

ud til Eskærsdalsvej, så det klan blive 

klar til indvielsen sammen med den 

nye cykelsti og tunnel under Tingve-

jen.    

Dette projekt er blevet muligt ved at 

Inge og Svend Mose Poulsen samt 

Stine Friis og Jacob U. Andersen som 

lodsejere har stillet sig velvilligt til 

rådighed for projektet, samt at ved at 

Andelskassen i Agerbæk har bidraget 

med et flot økonomisk tilskud hertil, 

og hvor Entreprenørfirmaet Svend B. 

Thomsen i Varde som har bidraget 

med en stor mængde naturlig bund-

materiale til stien, for at stabilisere 

stien igennem læhegnet og den gam-

le mælkevej som fandtes på stræk-

ningen.  

 

Forskønnelse af bymidten 

Lige har nu har vi ansøgning liggende 

hos Mærsk Fonden om et økonomisk 

bidrag til vores "Oase" projekt i by-

midten, men så længe Entreprenøren 

bruger pladsen, og så længe vi ikke 

har alle de økonomiske midler til rå-

dighed for projektet, kan vi ikke kom-

me i gang med opgaven. 

Vi afventer også nyt omkring vores 

ansøgning til Sekretariatet for de 

"Blomstrende landsbyer" for blomst 

nr. 2 i rækken, så det er jo spænden 

 

 

 

 

 

 

de at se hvornår vi kan markere 

dette, men vi glæder os hertil. 

 

Miljøstation 

Inden så længe skulle der gerne kom-

me et udspil fra Forsyningen i Varde 

vedr. den nye "Miljøstation i byen, 

her skal vi drøfte muligheden for an-

læggelsen af en P. Plads til de store 

lastbiler som holder rundt omkring 

på gaderne og som hverken er til-

fredsstillende for chaufførerne og ej 

heller for byens borgere. Forinden 

anlæggelsen af Miljøstationen og 

"Oasen" vil der blive afholdt et Bor-

germøde på Kroen, så alle har mulig-

hed for at blive orienteret om begge 

projekter. 

Dette var blot et lille udpluk omkring  

de opgaver der venter forude og hel-

digvis befinder vi os i Årre hvor vi i 

Borgerforeningen altid møder en stor 

opbakning fra masser af frivillige 

medlemmer og borgere både fra by-

en og fra landet, så vi skal nok nå alle 

vore mål når vi fortsat står skulder 

ved skulder. 

Ingen kan alene alt, men sammen 

kan vi meget. 

 

Med venlig hilsen fra 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

             Årre Borgerforening 
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Mit navn er Charlotte Wenzelsen. 

Sidste år i august fløj jeg til Oklaho-

ma, USA, for at gå et år på high 

school. Jeg tog af sted gennem organ-

isationen ”Into”. Det har været et helt 

fantastisk år, hvor jeg har fået en 

masse nye oplevelser! Jeg har været 

så heldig – sammen med ”Into” - at 

komme til New York, hvor vi bla. var 

oppe i Rockafeller Center og på Times 

Square. Der var også en tur til Wash-

ington D.C., hvor vi bla. så mange 

monumenter. Det var dejligt at få så 

mange spændende oplevelser og 

møde nye mennesker. Sammen med 

min værtsfamilie har jeg været i Texas 

til Thanksgiving, og i juleferien tog vi 

til Colorado, hvor vi stod på ski.  

 

Hos min værtsfamilie bor jeg sammen 

med en tysk pige, Kat. Det har været 

rigtig dejligt at have en at dele alle de 

nye oplevelser med. 

Værtsfamilien holder får, som vi går 

på udstilling med. Det er noget som 

folk går meget op i, og det har været         

                                                                      

 

 

 

 

rigtig sjovt, selvom jeg i starten ikke  

troede, at jeg ville blive glad for det.  

 

Skolen herovre er meget anderledes. 

Den største forskel er nok deres 

“school spirit” (skole ånd). Før nogle 

af football - og basketballkampene 

havde vi en “pep assembly” (pep-

samling), hvor cheerleaderne ville 

vise en ny dans eller lignende. Det var 

helt sikkert ved football kampene, at 

man kunne mærke mest opbakning. 

Der bliver råbt og skreget fra sidelin-

jen, og specielt forældre til spillerne 

råber igennem!   

 

Efter skole har jeg spillet softball og 

basketball. I efteråret og i foråret spil-

lede jeg softball, og vinteren over 

spillede jeg basketball. Det er to an-

dre sportsgrene, som de også går rig-

tig meget op i. Det giver et rigtig godt 

sammenhold! 

 

En typisk skoledag begynder klokken 

8:00 og slutter klokken 15:15. Der er  

 

 

 

 

 

 

 

 

en pause på 20 min. om morgenen,  

hvor vi spiser morgenmad, og senere 

er der en 30 minutters frokostpause. 

At spise morgenmad på skolen var i 

begyndelsen svært at vænne sig til, 

men efter lidt tid bliver det, som alt 

andet, bare normalt.  

 

Efter skole har vi dagligt træning til 

omkring klokken 17:00, hvis vi altså 

ikke har kampe. 

 

At være udvekslingsstudent gennem 

Into er en af mine bedste beslutnin-

ger! Selvom det nogle gange er hårdt 

at være så langt væk fra familie og 

venner, så har jeg bestemt ikke for-

trudt, at jeg tog afsted! Jeg syntes 

også, at jeg har udviklet mig som per-

son, og er blevet mere selvstændig! 

 

“It’s not a year in your life, but a life 

in a year” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg og tre andre danske udvekslingsstudenter foran 

Lincoln monumentet i Washington D.C.  

Jeg udstiller til fåre-show sammen med min 

værtssøster Kat. 

         One Year – One Life 
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Ordinær generalforsamling  

Årets ordinære generalforsamling i Årre Boldklub blev afholdt i 

ubhuset mandag d. 3. februar i klubhuset. Der var enkelte af 

bestyrelsens medlemmer, der var på valg og som ikke ønskede 

genvalg. Rikke Noer og Sanne Dideriksen gik ud af hovedbesty-

relsen og Lenette Sandén og Michael Larsen blev valgt ind. 

Også i de enkelte udvalg er der sket udskiftninger. 

 

Efterfølgende har hovedbestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand:  Casper Pedersen 

Næstformand:  Michael Larsen 

Kasserer:  Lenette Sandén 

Sekretær:  Ulla Holm 

Medlem:  Torben Hansen 

 

  

 Logo 

Ved sidste års byfest valgte bestyrelsen  

i Årre Boldklub af lave en afstemning om logoer. Der var det 

gamle logo samt to nye forslag. Ved afstemningen vandt et af 

de nye forslag, som Hanne Marie var kommet med idéen til. Vi 

har dog først nu officielt valgt at skifte logoet. Derfor vil de 

fremtidige nye spillersæt m.m. have det nye logo. 

I løbet af kort tid vil vi ligeledes lancere en ny klubdragt i form 

af en Hummel træningsdragt i blå og sort, hvor man udover 

klublogoet ligeledes har mulighed for at få trykt sit navn på.  

Da det ikke er alle sportsgrene i ÅB, der har interesse i en træ-

ningsdragt, så vil vi også tilbyde softshell jakker med logo og 

navn. 

 

 

 

 

EFTERLYSNING 

Er den nogen, der ligger inde med en F-nøgle til klubhuset i 

Årre, så vil vi meget gerne have en melding herom, så vi kan få 

lavet en opdateret liste over, hvem der har fået udleveret en 

nøgle. Ligeledes vil vi meget gerne have, at man leverer nøgler 

tilbage, som man har liggende og ikke længere har brug for. 

 

 

    Hanne-Marie får pokalen overrakt 

 

           Årre Boldklub 

Ved generalforsamlingen blev der traditionen tro valgt en ny 

modtager af Lene Nikolajsens mindepokal. I år faldt valget på 

Hanne Marie Lundgaard, der gennem mange år har lavet et 

stort stykke arbejde i gymnastikudvalget i Årre Boldklub, og som 

ønskede at træde ud af bestyrelsen ved dette års valg.   

 

 Kroket Årre Boldklub 
 

Der er kommet godt gang i krocketspillet , 

der er træning Mandag og Torsdag kl.  18.  

3 hold er tilmeldt til holdturneringen under 

DGI og  starter op i begyndelsen af maj. Vi er 

14-15 spillere, men har plads til flere , så kom 

endelig og prøv. 
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Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 

 

 



 

33 

                         

 

 

LokalNyt 



 

34 

LokalNyt 

 

       
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Lokalhistorisk forening Årre 
Formand:   Herman Hansen          hh@landsyd.dk                      75192380 
Næstfrm:   Thorben Østergaard   adth@dbmail.dk                    75192314 
Arkivleder: Arne Asp  Sørensen    ema@asper.dk                      75192840  
Kasserer:    Jane ottosen                janeoghenning@gmail.dk    75192529                                                              
Sekretær:   Orla Jørgensen            orla6818@live.dk                  75192139 
medlem:    Svend M. Poulsen        svendinge@cdnet.dk           75192734 
Medlem:    Børge  Duedal              duedalmail@bbsyd.dk         75192392    

Fåborg lokalhistorisk forening 
Formand:      Jørgen Sidelmann                                                      61764540 
Næstfor:        Anna M. Østergård Pedersen                                                             
Kasserer:       Børge Hansen                               20287539            75196647 
Skriftfører :   Hans Karl Østergård                    21798150            75195180 
Medlem :      Grethe Søndergård                                                   75195219 
Arkiv  :           Svend H. Kristensen                                                  75195208 
 
     mail adresse: fåborglokalarkiv@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

Formand: P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                         22965790 
Kasserer: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com      75195751 
Medlem: Flemming Christensen                                                    75192898 
Medlem: Kathrine Jahn Krab       zildendk@gmail.com              51944731 
Medlem: Niels Jørgen Pedersen  joenne@live.dk                      75192003 

Fåborg Borgerforening 
Form.:     Brian Nielsen                   vestervang19@yaho.dk        75195119 
Næst:      Ulla Sørensen                  moster@os.dk                        51225435  
Kasser.:   Jannette Moesgård        jan@esbkomm.dk                  27741370 
Sekret.:   Flemming Bott                dotbot@gmail.com                42336844 
Medl..:    Claus Hygum                   hygum.claus@gmail.com      20433875 
Medl.:     Maud Østergård            fridkan@gmail.dk                    40735295 
Medl.:      Michael  Jepsen            hmjepsen@gmail.com            22389111  
’ 
 

Fåborg Vrenderup IF 
Formand   Søren Ibsen:             sorenibsen@hotmail.dk                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. M.arie Sørensen :phhjort12@hotmail.com              40222786 
                   Daniel Nielsen :        danielnilsen22@live.dk                 26721044 
                   Stig V. Kikkenborg:  stig-kikkenborg@hotmail.dk        22743531 
 

Årre boldklub  Hovedbestyrelse 
Formand :        Casper Pedersen  cpmurer@hotmail.com             24659603 
Næstform.       Michael Larsen    kosovohold16@hotmail.com    51842379 
Kasserer:          Lenette Sánden     lenets@live.dk                            
28706257                   
Sekretær:         Ullas Holm            ullaholm@bbsyd.dk                    50615484  
Medlem :         Torben Hansen    2rben@hansenmail.dk               20749004 
Diverse udvalg 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand og referent:   Herman Hansen 
Næstformand:                Erik Egebjerg 
Kasserer:                         Leif Ventzelsen 
Øvrige:                             Claus Brink 
                                          Brian Larsen 
Årligt kontingent er fastsat til 100 kr. pr person. 
Beløbet indsættes på konto nr: 5950-1070672, Andelskassen.  
Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. 

Årre –Grimstrup Pensionistforening 
Henry Schultz                                                                                      75191129 
Solvej Jensen                                                                                       75169348 
Inger Sørensen                                                                                    75192148 
Anna Dorit Østergård                                                                         75192314 
Sv. Å. Larsen                                                                                         75191287 

       

ÅB Hundetræning  
tirsdag aften på Årre Stadion ved skolen 

Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00.         Trænere: June tlf.:50 58 89 38 & Annika tlf.: 31 60 32 48 
Rally lydighed Begynder kl. 18.00-19.00.  Træner: Søren tlf.: 22 97 79 80 
Børnehold kl. 18.15-19.00.                           Trænere: Tina tlf.: 40 74 82 29 & Michael tlf.:24 85 67 79 
Lydighed begynder kl. 19.15-20.15.           Træner Anne Grethe tlf.: 28 94 34 08 
Rally lydighed øvet kl. 19.15-20.15.           Trænere: Søren tlf.:22 97 79 80 & Annika tlf.: 31 60 32 48         
Pris for et helt år 350.- pr. hund.  
Kontakt træner på tlf.  

eller se mere på www.åbhundetræning.dk  

   

Foreningsadresser 

mailto:orla6818@live.dk
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
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LokalNyt 

Arrangementer 

Agerbæk El-forretning 
Agerbæk Spar Købmand 
Studie 9 Agerbæk 
Tøjtorvet Agerbæk 
EDC Helle Agerbæk 
Telma Agerbæk 
Bager HJ Agerbæk 
Agerbæk Ejendomshandel 
Agerbæk Maskinstation 
Bygma Agerbæk 
Andelskassen Agerbæk 

Sanne Mikkelsen Årre 
Bjarne Fanøe 
Mikael Skov 
Jøsu Jørgen Jepsen Årre 
Systuen Årre 
Salon Jette Årre 
Årre Kro 
Årre Traktor &Truckservice 
Kvist Industries Årre 
Salon Saxin Årre 
Daglig Brugsen Årre 

Bryndumsager Tømrer Årre 
Årre Vognmandsforretning 
Kim Wind Årre 
El-Løsningen Årre 
Hjortkjær Maskinfabrik 
Murer Laust Lauridsen 
Helle Hallerne Vrenderup 
Vesterland Klip &Trim Fåborg 
Jysk Skorsten  Fåborg 
Fåborg Kro 
Garagen Fåborg 

Salon Fridkan Fåborg 
Harsø Maskiner Fåborg 
Fåborg Hjemmeservice 
Fys-& Fitness Fåborg 
TS Teck Esbjerg 
Revisionsfirmaet 5r  Esbjerg 
Pe-Smed Autrup 
 
Tak til alle annoncører der gør det  øko-

nomisk muligtat  udgive 
 LokalNyt 

  Dato      Kl. Arrangement Sted Arrangør 

 06.maj 19.00 Hver tirsd. I maj. 8-10 km cykeltur Købm.torvet Fåborg  Borgerforening 

16. maj 09.00 Bukketræf  Dyrebjergej 7 Fåborg Sogns Jagtforening 

16.maj 09.00 Bukkekaffe, medbring kaffe og bukke Jagthytten Bækhede Grimstr./Årre/Roust jagtforening 

 02.Juni   Bustur Belgien bliver annonceret   Årre-Grimstrup Pensionistforening. 

03.juni  Udflugt. bliver annonceret i Ugeavisen  Fåb.-Agerbæk lokalhistorisk fore. 

23.juni 20.00 Sct. Hans bål Gl. Stadion Hjortkjær Beboere 

23.juni 19.00 
Sct. Hans bål,: Båltale >: Jens P. Christensen, 
formand for udviklingsråd Øst.  Tranbjergvej 2 Årre Borgerforening 

23.juni  Sct. Hans bål.  Med lidt godt til ganen Jens´s mark. Vestervang Fåborg Borgerforening 

4-10.aug  Byfest Årre. Program kommer i ugeavisen Årre Årre Boldklub og Borgerforeningen 

 12.aug    Tur til Grønhøj kro Besked senere Årre-Grimstrup Pensionistforening 

 4.okt  18.00  Høstfest Årre Kro Årre Borgerforening 

                 

Rengøringshjælp søges 
Vi er en familie på 5, som godt 

kunne bruge lidt hjælp til at holde 
skidtet i bund. Ca. 3 timer om 

ugen – lønnen taler vi om. 
Håber at høre fra dig. 

Anita tlf. 61684549 
Spejdertur til Island 
Vi er to drenge på 11 og 13 år som skal  på som-
merlejr med vores spejdergruppe til Island i 2015. 
Vi og vores kammerater har behov for at tjene 
nogle penge til turen, så hvis du har nogle arbejds-
opgaver vi kan hjælpe med,  event. sammen med 
vore forældre, må du meget gerne ringe på neden-
stående telefonnummer. 
Vi glæder os til at høre fra Jer. 
Emil BP (Hjortkær) og Frede (Avtrup) 
Tlf.: 61684549 

 
    Opslagstavle 

Rengøringshjælp søges 
Vi er en familie på 5, som godt 

kunne bruge lidt hjælp til at 
holde skidtet i bund. Ca. 3 timer 
om ugen – lønnen taler vi om. 

Håber at høre fra dig. 
Anita tlf. 61684549 
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HELLE 

   Danmarks største ejendomsmægler kæde 

Statsaut. ejendomsmæglere MDE. 

Steen Noer                Claus Brink 

Ejendomsmægler       Salg & vurdering 

 

 EDC HELLE, Fåborgvej 177, 6753 Agerbæk 
 

Telefon 7519 6333  Mail. 677@edc.dk 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

SOLGT ELLER GRATIS, HOS OS BESTEMMER DU SELV! 


