
 

36 

 

Steen Noer                Claus Brink 

Ejendomsmægler       Salg & vurdering 

 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 

 

1 

 

I  
 
Indhold 
UP-Date. Vi unge                                                                                                                                                                                     
Mig og min fritid                                                                                                                        
Børnesiden   
Hybenbo +  LokalNyt`s  bladomdelere    
Skolen 200 år                                                                                
Hanna Teglgård 
Skolefodbold 
Elevfest +  Fåborg/Agerbæk  pensionistforening 
Spejderne +  Fåborg Sogns jagtforening 
Årre Boldklub 
Kirkenyt 
Nyt fra Blomstrende Landsby Årre 
Angel Iversen Krosvinget Fåborg 
Grillaften Fåborg +  Høstfest Årre 
Sognefoged Peder Hansen Årre 
Julearrangementer i Årre & Fåborg  
Adresser mm 
Arrangementer + Opslagstavle                

 

1. Årgang  Nr.  4, Nov. 2014  

  
 2 
 3 
 4 
 5 
 8 
 9   
12  
14  
15  
16 
17-18-19-20 
22 
23 
25 
28-29 
31 
32 
33 

BILLEDET ER FRA VRENDERUP MOSE 



 

2 

 

LokalNyt 

I januar 2013 flyttede min familie og jeg til Singapore. Det 
var noget af en omvæltning. At komme ude fra landet, hvor 
udsigten var marker, til en storby hvor vi bor midt i cen-
trum på 34. etage med udsigt ud over Marina Bay. Højhu-
set vi bor i er 36 etager. Der er pools, tennisbane, fitness 
rum vi kan bruge. Det var fedt i starten, men så bliver det 
jo også hverdag. 

Singapore er på størrelse med Bornholm og der er ca. 5 
mill. indbyggere, ligesom i hele Danmark, så derfor er der 
rigtig mange højhuse.  
Jeg vænnede mig hurtigt til det og synes, det er dejligt at 
bo så tæt på alt. Vi har ingen bil, idet det er meget dyrt, for 
at holde antallet af biler nede. Vi bruger derimod MRT 
(metro), bus, taxi, som er billig i forhold til Danmark. Der er 
omkring 30 grader hver dag, og det er meget fugtigt, så det 
kan føles meget varmt.   
Vi bor 10 minutters gang væk fra skolen, som er en interna-
tional skole med omkring 3700 elever og vi er 75 forskellige 
nationaliteter. Det er lidt af en forskel fra, hvad jeg har væ-
ret vant til på Årre skole. Vi går i uniform, grå shorts og en 
hvid polo T-shirts. Det, synes jeg faktisk, er ok. Lærerne 
tiltales altid med Mr. el. Mrs.  
Vi starter klokken 9:00 om morgenen og slutter 15:30 hver 
eneste dag. Vi har mange tests, for at finde ud af, om vi har 
forstået, hvad vi har lært i timerne. Vi bliver bedømt og får  
karakter i alle fag også idræt og musik. Hvert halve år, før 
jul og sommer ferien, har vi eksamen. Lektierne skal laves 

ellers er der konsekvenser. Første gang du misser lektier, 
får man en advarsel. Anden gang får man eftersidning en-
ten i frikvarteret eller efter skoletid. Tredje gang, eftersid-
ning 2 timer en lørdag morgen på skolen.  
Jeg startede i junior high school efter sommer ferien i år, 
hvor jeg selv har været med til at ønske, hvilke fag jeg vil 
have. Det synes jeg er meget spændende, samtidig med 
at vi skifter klasse og klassekammerater til hver time, så 
man lærer rigtig mange at kende.    
Den 4. maj 2014 blev jeg konfirmeret, i den Danske Sø-
mands kirke. Hver søndag siden september 2013, har jeg 
gået i kirke, med undtagelse af et par søndage. Konfirmand 
forberedelsen foregik i kirken fra kl. 9.30 til 10.45 og fra kl. 
11.00 til 12.00 var vi så med til gudstjeneste. Det har ind-
imellem været nogle lange søndage, men det endte med 
en rigtig god konfirmation. Vi var i alt 11 konfirmander, 5 
blev konfirmeret i påsken, 1 i Danmark og så var vi også 5 
konfirmander den 4. maj. Det var meget højtideligt i kirken 
og efterfølgen-
de var vi i gård-
haven, hvor kir-
ken bød på 
kransekage og 
boblevand. Der-
efter tog vi 
hjem i vores 
“Function-
Room” et fæl-
lesrum, man 
kan leje, hvor vi 
bor. Vi var ca. 
30 gæster og 
min mormor og 
bedstemor kom 
også herned for 
at fejre min 
konfirmation, så jeg havde en hel fantastisk dag.  
Jeg har sammen med min familie været på ferie i forskelli-
ge lande såsom Bali i Indonesien, Hong Kong og Vietnam. 
Sidste jul fejrede vi i Sydney, hvor vi jo bl.a. så det flotte 
operahus og Blue Mountains. Juleaften spiste vi store 
bøffer og spareribs, så det var en lidt utraditionel julemid-
dag, men meget god. 

 

Udsigt fra vores terrasse 

Mine klassekammerater fra sidste semester 

Brev fra Mathias Søberg, Singapore 

Min konfirmation i den 
danske sømandskirke 
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Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 
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Hvem får først fat i LokalNyt? 
  

Er der også krig hjemme hos jer om hvem der først får fat i bladet?  
Hjemme hos os er ungerne jo af gode grunde varslet lidt om hvad bladet byder på, men 

trods det glæder de sig hver gang til at finde kendte ansigter eller læse historier om nogle af dem de kender. 
Nu hvor Årre skole også er begyndt at skrive i bladet, er jeg sikker på at det bliver endnu vanskeligere for mig 

at få lov til at sidde i ro og mag og nyde resultatet. 
Vi vil gerne gøre bladet endnu mere levende og ramme endnu bredere. For at opnå dette håber vi, at I alle – 

store som små, vil være med til at fortælle om de små hyggelige, pudsige, vilde og anderledes historier der  
findes rundt om i vores lokalområde. 

 

Anita   
medlem af redaktionsudvalget 

 

 

Hej til alle jer læsere. 

Jeg skal skrive lidt om hvordan det er at gå til rollespil. 

Jeg går til rollespil i Ribe i rollespilsgruppen Ripen. Jeg vil 

sige at først og fremmest synes jeg at det er rigtigt sjovt 

da man kan bruge sin fantasi, og samtidig kan man lige-

som blive en helt anden og det synes jeg er rigtig sjovt. 

Men man skal også kunne styre sit temperament, for der 

er også kedelige tidspunkter, og der er også nogen der 

snyder med at de ikke er blevet ramt. Men når man ligger 

det hele sammen så er det faktisk mest sjov. Det der sker 

er, at de fleste kommer mellem kl. 7 og 10 om morgenen, 

og får deres karakter ark. Så tager man sit kostume på og 

maler sig i ansigtet og på armene. Man skal selv have 

sværd og kostumer med, men man kan godt låne noget 

maling, som nogle forældre har doneret til rollespil. Efter  

 

 

at alle har fået deres karakter ark går alle ned i skoven. 

Nogen bliver et lille stykke tid ekstra oppe og maler sig. 

Man skal selv male sig eller få hjælp af en ven eller af ven-

nens forældre eller ens egen forældre. Spillet starter klok-

ken 12 og slutter klokken 16. og i løbet af dagen har Gmer-

ne (de voksne instruktører) planlagt en masse for os. Når 

spillet er slut, bliver alle kaldt sammen og rost for deres 

flotte spil. For det meste i hvert tilfælde, men jeg har i 

hvert tilfælde ikke oplevet at vi blev skældt ud. Der har et 

par gange været nogen der slog for hårdt med deres vå-

ben,  men ellers har der ikke været noget. 

Jeg nyder rigtig meget at gå til rollespil, og det kan sagtens 

anbefales til alle. I kan læse mere på www.ripen.dk 

Emil Wiltmann 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/tigatelu/tigatelu1403/tigatelu140300092/27166458-happy-family-cartoon-reading-book.jpg&imgrefurl=http://de.123rf.com/photos-images/9/1/couples_and_families.html&h=138&w=168&tbnid=gQsrvd6FAxR2J
http://www.ripen.dk
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  LokalNyt 

Havregrynskugler 

Julegodter børnene selv kan lave  

125g havregryn 

80g sukker 

25g kakao 

125g smør 

1 tsk. mandelessens 

2spsk kaffe 

Bland alle ingredienserne sammen i en skål. 

Tril små kugler og stil dem på en tallerken i 

køleskabet. Herefter kan man gå og småspise 

af dem uden at mor og far opdager det  

Santa Lucia   

Nu bæres lyset frem 

stolt på din krone 

rundt om i hus og hjem 

sangen skal tone 

Nu på Lucia-dag 

hilser vort vennelag 

Santa Lucia, Santa Lucia 

Her ved vor ønskefest 

sangen skal klinge 

gaver til hver en gæst 

glad vil du bringe. 

Skænk os af lykkens væld 

lige til livets kvæld 

Santa Lucia, Santa Lucia 

 

Find så mange juleord som du kan – eller få 
lidt hjælp og læs ordene nederst og find 
dem i skemaet. 
 

 
 

AND, DANS, FLAG, GAVE, GLØGG, GRAN, GRØD, GÅS, 
 JULEMAND, KAGE, KLEJNE, LYS, NØD, PYNT, SALME, 

SANG 

S F L A G Å K G 

A P Y N T P L R 

N R S A L M E A 

G O G R Ø D J N 

J U L E M A N D 

B N Ø D M B E A 

I G G A V E H N 

K A G E K G Å S 

 

 

Du skal ikke bruge fingrene når du læg-

ger sammen, Pernille! Du skal bruge ho-

vedet! 

-Det duer ikke, for jeg har jo kun et! 

Konkurrence 
Ved deadline havde redaktionen  desværre ikke  
modtaget nogle billeder af hjemmeskåret græs-
karhoveder.  Vi håber dog at en masse børn – og 
voksne, får lyst til at skære nogle uhyggelige ho-

veder og stille dem rundt om i byen, så vi alle kan 
nyde synet af dem. 

 

BØRNESIDEN 

Du kan finde en masse sjove juleopgaver 

på: www.gratisskole.dk 
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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 
Skjern Bank 
Have Com 
Salon Karin 
Virksomheder i Agerbæk 

Tak til alle annoncører der gør 
det  økonomisk muligt at  udgive  
LokalNyt 

  Dato      Kl. Arrangement Sted Arrangør 

19. nov. 17.00 Indbetaling for snerydning  fra kl. 17.00 til kl 19.00 Årre Kro Årre Borgerforening 

10. dec. 14.00 Julehygge med : Charlotte Locht og Børge Ottesen Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

08. jan. 14.00 Nytårsgudstjeneste &  Kaffe  Årre Kro Årre Kirke Årre/Grimstrup Pensionistf 

04. feb. 19.00 Generalforsamling Årre Kro Årre Boldklub 

18. feb. 18.00 Vinterfest Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

21. feb. 14.00 Fastelavnsfest Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

22. feb.. 10.00 Fastelavnsfest  fra kl. 10.00 til kl. 12.30 Årre Kro Årre Borgerforening 

26. feb. 19.00 Generalforsamling Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

04. mar. 14.00 Generalforsamling Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

     

     

 

 

Rengøringshjælp søges 

Ønsker du at supplere din indtægt ved at gøre rent – eller 

kender du en som gør, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

Vi er en familie på 5, der godt kunne bruge en hånd til 

noget ugentlig rengøring. 

Vi håber at høre fra dig. 

Anita tlf.: 61684549 

Pasning af hus og dyr 

Skal I på ferie, men mangler nogle til fx at passe Jeres 

kæledyr mens I er af sted, så er I velkomne til at ringe på 

tlf.: 61684548. 

Venlig hilsen 

Frede 6. klasse Årre skole Emil BP 6. klasse Årre skole 

OPSLAGSTAVLEN 

 
 
Årre Borgerforening holder  
Indbetalingsdag  
for snefejning  på Årre Kro, 
onsdag d. 19.nov. 
 fra kl. 17.00 til 19.00 
 

 

Alle der har arrangementer der skal i kalenderen bedes i god tid sende  
oplysning til redaktøren om tid, sted og hvad der skal ske. 

http://www.gratisskole.dk
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen          hh@landsyd.dk                         75192380 
Næstfrm:   Thorben Østergaard   adth@bbsyd.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  
mail: aarrelokal@hotmail.com     web-adr.: www.aarrelokalhistorie.dk 
Konto  5950 5002960 

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
  Formand:     Jørgen Sidelmann                                               61764540 
  Næstfor:       Anna M. Østergård Pedersen                          24811709                                                  
  Kasserer :     Børge  Hansen                               20287539   75196647 
 Skriftfører :   Hans Karl Østergård                     21798150   75195180 
 Medlem :      Grethe Søndergård                                            75195219 
 Arkiv  :            Svend H. Kristensen                                          75195208 

 

mail adresse: faaborglokalarkiv@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

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

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Brian Nielsen               vestervang19@yahoo.dk       75195119 
Næstform.    Ulla Sørensen               moster@os.dk                         51225435  
Kasserer:       Michael  Jepsen           hmjepsen@gmail.com           22389111  
Sekretær:      Flemming Bott             dotbot@gmail.com                42336844 
Medl..:           Claus Hygum                hygum.claus@gmail.com      20433875 
Medl.:            Maud Østergård          fridkan@gmail.dk                    40735295 

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. Marie 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  formand.aab@outlook.dk          24659603 
Næstform.      Michael Larsen     kosovohold16@hotmail.com    51842379 
Kasserer:         Lenette Sánden    kasseraab@hotmail.com            28706257                   
Sekretær:        Ulla Holm              ullaholm@bbsyd.dk                     50815484  
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                         7519 1129                             2480 1760 
Solvej Jensen               7516 9348                             4219 0877 
Inger Sørensen               7519 2148                               4034 9732 
Anna Dorit Østergaard         7519 2314                             2493 9299 
Marius Hansen               8817 7576                             2440 7510 

Foreningsadresser 

 

 

LokalNyt 

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
Fåborg:    Anette Vind Nielsen                                                 30324347 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                           61722927 
Kunne du tænke dig at  være behjælpelig ved FED FREDAG 
arrangementer, eller spørgsmål vedrørende dette, kan du  
henvende dig til en af ovennævnte  

             Fåborg/Agerbæk Pensionistforening 

Formand:          Arne Pedersen                                              75196834 
Næstformand: Viggo Hansen                                                76778030 
Kasserer:           Anne Kirstine Lund                                      75196121 
Sekretær:          Henry Brandt                                                75196438 
Øvrige:               Bent Kristensen                                           75196479 
                            Sonja Pilgård                                                75195112 
                            Elva Christensen                                          75195064 

  Redaktionsudvalg LokalNyt 
Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Ulla Holm                                                                                   50815484                         
Anne-Marie Søndergård                                                         20838434 
Torben Kirkegård                                                                     30425179 
Kathrine Krab                                                                            51944731 
Anita Blankholm Nielsen                                                        61684549 
Arvid Ryttergård                                                                      40415220 
Erling Vang Nielsen                                                                 75195014 

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  
Pris for et helt år 350.- pr. hund.  
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  Vennekredsen Hybenbo 

I Fåborg og Vrenderup er det Rita og Johannes 
Mortensen, der kommer LokalNyt i postkassen. 

I Årre og Hjortkær er opgaven overladt til KFUM-Spejderne Grimstrup Årre Gruppe. I Årre by har Lene Vodder og 

Henrik Madsen ansvaret for udbringningen, og i Årre opland og i Hjortkær er det Ingrid Sand Simonsen.  

  

  Mandag   1. Dec:  Kl.14.00   Julebanko og kaffe 
  Mandag   5. Jan:   kl 14.00    Banko og kaffe 
  Mandag  19. Jan :                   Nytårsmiddag 
  Mandag   2. Feb: Kl. 14.00   Generalforsamling og kaffe 
   

I sol og blæst, i regn og slud, LokalNyt skal ud. 

Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med udbringningen af LokalNyt, så henvend dig til: 
I Fåborg: Brian tlf.: 75 19 51 19     I Årre: Poul Verner tlf.: 22 96 57 90 

Her er det de to spejdere, Astrid Vodder Mad-

sen og Frida Viuf Koefoed, der deler LokalNyt 

ud. I vognen med ryggen til sidder Alfred 

Næste blad udkommer februar 2015.  Deadline for indsendelse af materialer til  bladet:   Den, 10. januar 2015  
Stof til bladet sendes til: 

Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31  Tlf .75195014     Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget. 

 

 

         Hver torsdag er der højtlæsning 
              Ved Anne Marie Søndergård 
                  ALLE ER VELKOMMEN 

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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Flffyttet til 
Torvegade 28 
ESBJERG 

Flyttet  til 
Torvegade 28 
Esbjerg 
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Der afholdes "Julemarked" på Årre Kro, søndag d. 23. nov. fra kl. 12.00 til 17.00 
    

     Samme dag vækker byens børn ” Julemanden ” på Ældrecenter ” Hybenbo ” kl. 15.00  
     Herfra køres der i juleoptog op til juletræsfest på Årre Kro, hvor man starter med at danse 

rundt om juletræet på ” Torvet ”, inden man skal indenfor og nyde æbleskiver, varm chokola-
de og gløgg.  

      Her er der  underholdning med Tenna & Anders  
   
      Der afholdes "Julefrokost" på Årre Kro, fredag d. 12. dec. 2014 kl. 18.30.  
 
      Julebal på Årre Kro 5. juledag  29. dec. dørene åbnes kl. 22.00 til  kl. 02.00  entre 80 kr 
   
      Se Infoskærmen i Dag-Li Brugsen eller på hjemmesiden  
      www.aarre-by.dk   eller annonce i  Ansager /Helle Ugeavis  
 

 

Jul i Årre 

                                                                                        

 
       

               

           Julemanden skal findes og vækkes, julebelysningen tændes,   
          Lørdag den 29. nov. Kl. 14.00 til ca. 16.00  
 
           I forbindelse med ovenstående, er der som noget nyt, julemarked på   
           Fåborg Kro´s parkeringsplads. 
           Alle der har noget at sælge er velkommen til at åbne en stand, ( det er gratis ) 
           Markedet vil være åben i samme tidsrum som julemandsjagten 
 
           Julebanko på Fåborg Kro, onsdag d. 3. dec. Kl. 19.00 
 
           Se hjemmesiden www. faaborgby.dk 

Jul i Fåborg 

LokalNyt ønsker alle læsere og annoncører 
God JUL og GODT Nytår 
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 LokalNyt 

 

SKOLEN 200 år 
I år har skolen 200 års fødselsdag. Det fejres på alle landets skoler  
med en fælles tema-uge i uge 41. På Årre skole har vi arrangeret en  
uge, hvor børnene prøver at gå i deres oldeforældres skolefodspor.  
Hver morgen starter børnene med at stille op udenfor deres  
klasselokale. Når læreren har hentet dem går de ind i samlingsalen,  
hvor børnene stående har salmesang, morgenbøn og bibellæsning. 
Derefter leges der gamle lege udenfor, store og små elever sam-
men. Børnene leger blindebuk, tre mand høj, tårnbold og mange 
andre lege.  
Eleverne prøver også at gå i skole som i gamle dage. På skemaet står 
der tegning, skrivning , gymnastik, husgerning, håndgerning, træ-
sløjd, musik, læsning og regning. 
Desuden har vi haft besøg af Jul og Margrethe Larsen, som har for-
talt børnene om, hvordan det var at gå i skole under krigen og hvor-
dan det var på Årre skole, da de kom til skolen for mange år siden. 
Lokalhistorisk arkiv har lavet en lille udstilling foran biblioteket med 

gamle bøger og hæfter. 
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I maj 1885 blev jeg gift med Herman 

Hansens Enke i Aarre Mine (Rasmine) 

Andersen, efter at hun havde været 

Enke i 7 Aar. Hun var jævnaldrende 

med mig, ogsaa født i 1847 og var en 

Datter af Gaardejer Anders Christen-

sen og Hustru Jakobine Hansdatter, 

begge fra Svendborgegnen. Han var 

en sjælden dygtig Landmand, vidt 

kjendt og agtet i Omegnen og var Re-

præsentant i den vest og sønderjyd-

ske Kreditforening i 18 Aar.  

Mine Svigerforældre var et Par hæ-

derligere gamle Folk, der boede hos 

os til deres Død, og jeg der ikke den-

gang var fuldblods Landmand har ofte 

hentet Raad og Vejledning hos ham. 

De oplevede den Glæde at holde de-

res Guldbryllup den 11. Maj 1890. Da 

jeg i 1885 fik min Hustru og hendes 

Gaard var der Arbejdsfelt for mig i 

flere Retninger. Hun havde i sit første 

ægteskab 2 Børn, en Søn paa 11 og en 

Datter paa 8 aar som jeg nu skulde 

søge at være Fader og Opdrager for 

og Gaarden var på ca 100 Td Land, 

hvoraf 1/3 var uopdyrket Hede og 

Mose eller Kjærjord.  

Jeg gik straks igen med at faa det bed-

ste deraf opdyrket og merglet og Re-

sten, den daarligste, tilplantet med 

Hedeselskabets Vejledning som Fred-

skov, og da Markerne havde tilbøjelig-

hed til Sandflugt blev de beplantet 

med levende Hegn som Læbælte, dels 

Naaletræer dels Hvidtjørn. 

 Men ret længe varede det ikke at jeg 

fik Lov til blot at varetage mine egne 

Sager; thi ved det første efterfølgende 

Valg blev jeg indvalgt i Sogneraadet og 

var dets Formand og Kasserer i 11 Aar 

indtil 1904.  

Indtil 1893 var der i Aarre Sogn en Kro 

midt i Byen der var Samlingsplads for 

gamle og unge og hvor Tonen ikke 

altid var  god, men da Afholdsbevæ-

gelsen  paa  dette tidspunkt gærede, 

var vi 3 Mand der tog Initiativ til at  

 

 

 

 

danne et Interessentskab og købe  

Kroen med den deri  daværende Køb-

mandsforretning og faa Spiritussen 

ud. Dette lykkedes og det var den før-

ste Afholdskro her på Egnen. Kroen er 

nu Brugsforenings Ejendommen. Ene-

ste Handelsplads i Sognet, helt nyop-

bygget med Forsamlingssal, der sam-

ler hele Sognet og alt  forhandles og 

afgøres uden Spiritus og for disse fo-

retagender har jeg været Kasserer i 

over 20 Aar og for Andelsmejeriet i 15 

Aar  

Som Nabo til Kirken saa jeg med Ve-

mod paa Kirkegaardens elendige Til-

stand, der var Bakke op og ned, hvor 

der blev slaaet græs om Sommeren og 

Faarene havde Tilhold om Vinteren. 

Jeg talte da med min gamle Svigerfa-

der og en anden gammel kirkelig inte-

resseret Mand, om vi ikke skulle hjæl-

pes ad og faa en anden Ordning paa 

dette. De paatog sig da at gaa rundt til 

Sognets Beboere samle Underskrifter 

og Bidrag og vi fik saa Kirkegaarden  

reguleret og  beplantet saa den nu 

efter 20 Aars Forløb fremtræder som 

en af de skønneste Landsbykirkegaar-

de her paa Egnen.  

Da jeg saa i 1917 kunne holde 25 Aars 

Jubilæum som Sognefoged besluttede 

jeg og min Hustru at det helst skulde 

gaa hen uden Omtale, vi syntes ikke at 

Tiden var inde til at holde Festligheder 

og vi besluttede da at udsætte en Le-

gat paa 2.000 kr, hvoraf Renterne  

hvert Aar skulde være Kommunen en 

Hjælp til Kirkegaardens Renholdelse.  

Jeg er Kirkeværge. Af andre offentlige 

Hverv som jeg kan anføre: Jordbonite-

ringsformand (?) i Aarre sogn siden 

1897. Vurderingsformand for Land-

byg. Alm. Brandf, siden 1912. Vurde-

ringsmand til Ejendomskyld hele Ti-

den og endnu som 70 aarig slap jeg 

ikke fri for at blive Kasserer i den ny 

Andelskasse for Aarre Sogn oprettet i 

1918. 

 

 

 

 

Nu da Alderdom melder sig, begynder 

jeg at udtræde af de mange Tillids       

hverv der har været mig betroet. Hu 

kommelsen svækkes og Synet forrin-

ges; men naar jeg ser tilbage paa mit 

liv, glæder jeg over at jeg har vundet 

mine Sogneboeres Agtelse og Tillid i 

saa rigt Maal, skønt jeg mangen Gang 

føler  at om Villien var god saa har 

Evnen ofte syntes at mangle. Jeg agter 

derfor om at gøre Regnskaberne op 

en efter anden og søge at blive af med 

dem saaledes at jeg kun faaer et tilba-

ge, det eneste store. Regnskabet over 

Livet overfor Gud og lever saa i Haa-

bet om at han i sin Naade ikke vil gaa 

for strengt i rette mod mig. Jeg og min 

Hustru har levet 35 Aar lykkelige med 

hinanden. Hendes 2 børn af første 

Ægteskab er bosiddende i Sognet og 

af de to Sønner vi har sammen, har 

den ældste Gaarden og vi boer sam-

men medens den anden Søn for 2 Aar 

siden har nedsat sig som Sagfører i 

Ølgod. 

Dette skulle være mit Livshistorie til 

Dato og jeg bringer nu til sidst min 

underdanigste Tak til  Hans Majestæt 

Kongen og Ordenskapitlet for den mig 

tildelte Hædersbevisning og Hæders-

tegn, som jeg godt føler at have faaet 

uden Fortjeneste og Værdighed over-

for mine Medborgere; men som jeg 

dog har modtaget af et glad Hjerte og 

hvorfor jeg Føler Taknemmelighed 

 

Underdanigste 

Peder Hansen 

Aarre pr. Varde den 6. April 1920.      

 

Oversat fra original dokument  

af Harry Hansen,  

oldebarn af Peder Hansen 
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 Dannebrogsmand 
 Sognefoged og Lægdsmand Peder Hansene 

Ofte har man hørt en smule om sine 

oldeforældre, men når deres liv og le-

vevis skal beskrives er det ofte svært. 

Det er ikke tilfældet, når jeg skal skrive 

om Peder Kristian Hansen. Dels har 

hans bror Karl Hansen beskrevet deres 

hjem i Gjesing ved Esbjerg, dels har 

min far Peder Hansen fortalt, hvorle-

des han huskede Peder som en ældre 

mand , og endelig er der et familie-

medlem ved navn Søren Peder Ber-

tram, som har beskrevet forholdene 

omkring Stigård i Gjesing. Jeg har dog 

en anden og meget værdifuld kilde at 

trække på. Peder Kr. Hansen var nem-

lig sognefoged i Årre sogn i mere end 

25 år. Han blev derfor Ridder af Dan-

nebrog, og blev i den forbindelse an-

modet om at lave en såkaldt levneds-

beskrivelse. Jeg har ved Ordenskapitlet 

på Amalienborg fået en kopi af denne 

skrivelse, og  derfra vil jeg lade Peder 

Kr. Hansen fortælle om  sit liv:    

Jeg er født i Gjesing, Bryndum sogn 

ved Esbjerg den 11 Oktober 1847, og 

Søn af daværende Gårdejer Hans Han-

sen Jørgensen og Hustru Ane Christen-

sen og var den ældste af 7 søskende. 

Et lille minde fra min tidligste Barn-

dom er, at min Fader blev indkaldt 

som Dragon til (ulæselig) under 3 Aars 

krigen og at jeg som en lille Purk sad 

paa en Grøftevold og saa en Afdeling 

danske Soldater marchere forbi i røde 

Uniformer. Dette Minde staar saa le-

vende for mig, at jeg endnu som gam-

mel Mand kan paavise Stedet, hvor jeg 

sad. 

 Min Undervisning fik jeg i en af de 

saakaldte Biskoler af en ueksamineret 

Vinterlærer. Om Vinteren var der Sko-

legang hver dag, men om Sommeren 

slet ingen Undervisning. Jeg var meget 

lærenem og en stor del af det lærte 

satte sig fast og har herved øvet sin 

Virkning i mit Liv. Jeg mindes at i Skri-

vetimen havde vi nogle Forskrift -

Tabeller at se efter og paa et af disse 

stod der: Lad fornuft( ulæseligt) gå 

forud for ethvert Foretagende, enhver 

Handling, lad dig nøjes med at gøre 

Ret og lad saa andre sige hvad de ville!  

Disse Ord sammen med nogle andre: 

At gavne og fornøje, hav stadig det for 

Øje! Har stedse staaet for mig som 

Leveregler. Efter Konfirmationen stod 

min Hu til at blive Seminarist og Lærer, 

hvortil maaske også bidrog at Folk sag-

de, at jeg havde en meget god Sang-

stemme. Det modsatte mine Forældre 

sig af følgende Grunde 1) fordi min 

Fader som Efterslet fra Krigen1849 - 

50 var blevet meget svagelig og som 

den ældste af Børneflokken bedst kun-

de og hårdt tiltrængtes at hjælpe til 

ved Gaardens Drift og 2) fordi han var 

saa forgældet at han ingen Udvej saa 

til at skaffe Midlerne til min Uddannel-

se tilveje.  

Jeg maatte saa slaa mig til Ro med mi-

ne Planer en Tid; men fik endelig ud-

virket, at en Farbroder i Tjæreborg 

Sogn tilbød mig Kosten gratis en Vinter 

og kom derpaa til at gaa hos en Lærer 

der udenfor sin Skolegerning gav sig af 

med at undervise og uddanne unge 

Mennesker til Vinterlærere som For-

beredelse til Seminariet. Efter et Aars 

Forløb mødte jeg saa til Prøve hos 

Provsten i Varde og fik til Karakter: 

"Kan antages som Vinterlærer for beg-

ge Klasser ved en Biskole her i Provsti-

et". Hvilken Glæde! Alligevel fik jeg 

ingen Plads denne Vinter, jeg var jo 

ogsaa for ung, kun godt 17 aar, kun 

selv en stor Dreng til at undervise og 

opdrage andre Drenge.  

Imidlertid kom Krigen 64 og jeg blev 

saa antaget som Lærer ved Raunsø 

Fattiggaards Skole fra 1. Maj 64 til 1. 

Maj 65 for en Løn af 120 kr og Kosten. 

Der var kun 12 Børn, men jeg skulde 

saa foruden Skolen føre Gaardens 

Regnskaber og passe Haven om Som-

meren.  

I Efteraaret 1865 søgte jeg saa forskel-

lige Vinterlærerpladser og blev saa 

antaget som Vinterlærer ved Rovst 

Biskole, Grimstrup Sogn; men samme 

Pastoret som Fattiggaardsskolen. Her 

skulde jeg  undervise begge Klasser 

sammen, i alt 36 Børn,36 Timer ugent-

lig fra 14. Oktober til 1. Maj; men 

mødte straks Modstand fra Befolknin-

gen. Lønnen der hidtil havde været 7 

Td. Byg efter Kapiteltakst og Kost og 

Logi gratis paa Omgang efter Beboer-

nes Hartkorn var blevet forandret til 

14 Td.Byg imod at Læreren saa selv 

sørgede for Kost og Logi; men en saa-

dan forandret Lønningsmaade syntes 

Beboerne at være imod da der skulde 

udbetales flere Penge i Kommune-

skatter. Følgen deraf blev at jeg ingen 

Kost og Logi kunde faa nogensteds og i 

Skolen der kun var lille var intet Værel-

se .Omsider var dog det stedlige Med-

lem af Sogneforstanderskabet saa 

medlidende at jeg kom til at bo hos 

ham.  Ikke tænkte jeg mig da, at blive 

der i denne Gerning i 20 Aar, især da 

de i forudgaaende 11 Aar havde skiftet 

Lærere 7 Gange. Jeg tilbragte altsaa 

der 20 lykkelige Vintre, var glad ved 

min Gerning, vandt Børnenes og For-

ældrenes Kærlighed og Agtelse og mi-

ne Foresattes Tilfredshed, hvorpaa jeg 

modtog mange Beviser og fik flere 

Gange Lønnen forhøjet. Om Somren 

var jeg hjemme hos mine Forældre og 

hjalp dem ved deres Landbrug eller 

tog ud som Daglejer.  

Da jeg var 22 Aar gammel mødte jeg 

på Session som en velvoksen Karl 71" 

høj og blev udskrevet til Militærarbej-

der, 4. Klasse, paa grund af en overlig-

gende Taa, men blev aldrig indkaldt til 

tjeneste.  

 
Lokalhistorisk 
Arkiv Årre 
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Vi mødtes i Ølgod. Aksel var lærer i Gen-
tofte og gik på lærerhøjskolen om efter-
middagen. Måske var det mig, der gerne 
ville hjem til Jylland. Skolekommissionen 
tog til København, for at se på den nye 
lærer. Det kunne de ikke begribe på 
Gentofte skole, der var noget af det 
mest moderne og bedste i landet.  
Pastor Holdt, Thomsen Sørensen og Kri-
stoffer Jørgensen ville også se konen an, 
så de var hjemme hos os at få kaffe. 
 Vi kom til Slebsager i 1951. Jeg kan hu-
ske vi kom med rutebil fra Varde. Det 
regnede og Marie Skjødt var også med 
rutebilen. Hun kunne se det var frem-
mede folk, fandt ud af det var de nye 
lærerfolk, så hun fortalte at hendes 
mand var vejmand, fast vejmand. Der 
stod en blomst på gulvet i stuen, da vi 
ankom.  
Vi blev straks budt på kaffe hos Inger og 
Karl, følte her var vi velkomne. Vi havde 
været på skolen for at se på lejligheden, 
den var noget mørk, mørkt tapet med 
lidt guld, spisestuen var især mørk, fordi 
en veranda tog lyset og verandaen var 
utæt.  
Kamma og Arne Kjeldbjerg kom samtidig 
med os og blev i to år. Efter dem kom 
Mejlhede, en fætter til Kjeldbjerg. Fru 
Kjeldbjerg havde første, anden og tredje 
klasse og Kjeldbjerg fjerde og femte 
klasse, Aksel sjette og syvende. Vi var 
faktisk en slags pedel.  Maren Bevense 
gjorde rent om eftermiddagen og lagde 
tilrette i kakkelovnen. 
Om morgenen skulle Aksel tænde op. 
Jeg kan se ham gå med de store spande 
formbrændsel over gården, det kunne 
godt varme, men det gav en masse 
aske, så man måtte ud med askeskuffen 
midt på dagen. Jeg havde et flot sølvfad. 
Det fik jeg for at fyre i gymnastiksalen 
og for at spille til gymnastik. Gården 
skulle rives, der var perlegrus. Det dagli-
ge arbejde i skolen er jo en selvfølge, 
men man forventede også, at vi udadtil 
tog del i foreningsarbejde. Det havde vi 
bestemt også mod på, tiden på Ølgod 
havde præget os  . 
Det blev blandt unge, et par år var det 
aftenskole. I alle 19 år var der aftensko-
le, Johanne Hørmann lavede kaffe på 
den store blå kaffekande. Vi hørte man-
ge spændende talere. Når der skulle 
spilles dilettant, var der bud efter Aksel. 

Det kunne han godt lide. De første 7 år 
havde han også instruktion med hoved-
kredsens spil i præstegårdshaven grund-
lovsdag, pastor Holdt var her med om-
kring det praktiske. Aksel var også me-
get ude og læse og holde foredrag i ung-
doms og foredragsforeningen, samt 
aftenhøjskole. Medens vi var i Køben-
havn, gik han til oplæsning hos Ellen 
Malberg. Formskrift kom i 1954 – 1955. 
Her var en måde hvor alle børn kunne 
lære at skrive, så både de selv og andre 
kunne læse det.  
Det skete at Aksel, når han rettede dik-
tat m.m. havde virkelig svært ved at 
læse hvad der stod, her var formskrift 
en hjælp for dem der havde svært ved 
at skrive. Der var en del protest, den gik 
vel mest på, at man ikke fik en personlig 
skrift, men det kan man godt få. På en 
måde er det forståeligt, at skrivning var 
en hjertesag for Poulsen. Der lå jo bøger 
med, hvad man kan kalde kunstskrift, 
der var skrevet med f. eks. Dobbeltpen 
og mange kruseduller på de store bog-
staver.  
Skolehjem samarbejdet var en hjertesag 
for Aksel og der blev sluttet godt op af 
forældrene. Eksamen var en stor dag, de 
første år, til april. Om formiddagen var 
det de store børn med forældre til kaffe, 
skolekommissionen til middag og igen 
kaffe til dem der kom om eftermidda-
gen. Engang havde vi så meget brød, så 
vi inviterede 7 klasse om aftenen, jeg fik 
påskeliljer af Mandfred.  
Da skoleåret bliver til sommerferie, 
slutter vi med en fest, jeg tror den første 
blev holdt, for at samle ind til en bånd-
optager. Juletræ 4 juledag, var en af de 
helt store dage. Alle årene spillede 6-7 
klasse dilettant og der skulle synges og 
danses om juletræet. Så kom den herli-
ge kamp om at få en plads til sin mad-
kurv. Aksel havde ikke megen stemme 
tilbage, men fest var det for alle famili-
er. 
Aksel holdt af at være kirkesanger, det 
giver forbindelse til mennesker. I kirken 
opleves de store ting i livet, de glædeli-
ge og der, hvor der skal tages afsked. 
Det var ret almindelig at kisten stod i 
hjemmet og så skulle der synges ud .Vi 
har været til mange gode gilder på kro-
en, degnen havde jo en funktion med at 
synge for, eventuelt tale og læse tele-

grammer op sammen med pastor 
Holdt .Vi har været til mange konfirma-
tioner, det var hyggeligt at komme i 
hjemmene, følte at vi var tæt på foræl-
drene.  
Der skete forandringer undervejs. Der 
blev indlagt centralvarme og der blev 
bygget et klasseværelse og en lærerbo-
lig. Det blev også til 4 lærere. Der var 
mangel på lærere i halvtredserne. Anni 
og Lorenz Schmidt gav stabilitet, Gun-
hild van der Horst og Lisbeth Ilsø var 
også gode folk. Omkring 1960 manglede 
de at få en lærer til 10-12 timers gymna-
stik og sangtimer, senere håndarbejde, 
det fik jeg så lov til. Jeg havde mange 
gode vikartimer.  
Min erfaring var fra de fire år på efter-
skolen. I tresserne blev mange skoler 
lagt sammen, på grund af faldende bør-
netal, sådan gik det også i Slebsager. 
Der blev holdt utallige møder for at be-
holde skolen, kommunalfolk har vel 
kunnet se tallene. En skole med 50 børn 
er svær at drive. Der var heller ikke no-
gen form for faglokaler. Børnene kørte 
til køkkenskole i Agerbæk. Nogle laver 
friskole. Men det kræver meget af for-
ældrene.  
Den gode støtte omkring skolen havde 
vi jo i alle årene, så det var svært, da vi 
ikke vidste hvad der skulle ske, da det 
blev bestemt, at skolen skulle lægges 
sammen med Årre. Aksel kunne jo ikke 
vide, om han kunne blive skoleleder, 
men sådan gik det jo, da Jakobsen gik af. 
Jeg var også heldig, da jeg fik lov til at få 
timer.  
Naboerne var enestående for os og vo-
res børn. Vi kom med to piger og fik tre 
drenge og hver gang blev vi passet godt 
af Johanne, Karl og Inger, samt Arne og 
Gerda. Arne har fortalt, for ikke så læn-
ge siden, at engang skulle han se til en 
griseso. Han syntes at det puslede lidt 
ekstra ved de små. Det viste sig, at Peter 
lå og snakkede med grisene. Peter har 
vel været 3-4 år. Han må have hørt, at vi 
snakkede om juletræ i Fåborg. Sine Jør-
gensen ringer og fortæller, at hun har 
set en lille gut på trehjulet på vejen. 
Peter kom hjem og jo, han havde været 
oppe på kroen, men døren var låst. Så 
man kan sige, at jeg skulle holde øje 
med mine børn, men vi var jo så vant til, 
at de var meget hos naboerne. 

Hanna Teglgård    Om tiden i Slebsager skole fra juli 1951 til juli 1970 
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Skole fodbold 2014   
 

Hele klassen tog fredag d.12/9 af sted til Tistrup for at spille fod-
bold sammen med 1800 andre børn. Op til dagen havde hele 
klassen taget del i, at fremstille bannere og pom poms til heppe-
koret, samt øve forskellige råb og selvfølgelig træne fodbold. Vi 
havde en fantastisk god dag i solskin og med højt humør.  
Drenge holdet 
Første kamp var mod Tistrup skole – Årre skole: 0-0. 
Anden kamp Årre skole – lykkegårds skolen: 2-0  
Rasmus scorede  begge mål.  
Tredje kamp Næsbjerg skole – Årre skole: 0-4    
Rasmus 2 ,Oliver1 ,Mads N.1  mål. 
Fjerde kamp Årre skole – Lykkegårds skolen: 3-0     
 Mads N.1  Rasmus 2. 
Finale runde 1: Årre skole – Ølgod skole: 1-1     
 Rasmus scorede målet. 
Finale runde 2: Næsbjerg skole – Årre skole: 0-1  
Mads N. scorede målet 
Samlet point i puljen:  
Top scorer på holdet Rasmus Jepsen  med 6 mål i alt 
Ender som nr. 1 ud af 15 hold.   
 
Mix holdet 
Ølgod skole – Årre skole: 0-1   
Mads C.  scorede målet 
Årre skole – Skovlund friskole: 0-2 
Billum skole – Årre skole: 0-3  
Klara- Marie 1, Philip 1, Nicklas 1   var  målscorerel 
Årre skole – Nordenskov skole: 0-1  
Thorstrup skole – Årre skole: 0-4  
Klara-Marie 2, Philip 1, Mads C.1 var målscorere 
Ender som nr. 3 i puljen                                                                    

Top scorer på Mix holdet Klara-Marie med 3 Mål  

Vores fantastiske heppekor vandt desuden også  
                   heppekorskonkurrencen! 
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Grillaften på Fåborg stadion  
den 12. september. 

 

Fåborgs aktivitetsudvalg inviterede til grillaften for 
byens borgere på en dejlig sensommeraften, hvor 
vejret var med os. Menuen stod i år på pulled pork, 
grill-pølse, samt diverse salater. Leverandøren var 
Fåborg kro, der leverede noget meget lækkert mad. 
Også i år var det lykkedes os, at få Jørgen Madsen til 
at levere vinen til maden og vi må konstatere, at det 
er populært. Efterfølgende blev der serveret kaffe og 
hjemmebagt kage. Snakken gik og folk hyggede sig. - 
Dejligt at der bare er go stemning lige fra starten. 
Efter maden var der er kort orientering fra forman-
den for borgerforeningen Brian Nielsen om hvad 
bestyrelsen arbejder med for tiden. 
I aktivitetsudvalget er vi utrolig glade for, at der er så 
stor opbakning til vort arrangement. Der var  
omkring 130 tilmeldte og det er en rigtig fin tilslut-
ning. Vi håber selvfølgelig på, at byens borgere vil 
støtte op om fremtidige arrangementer. 
På aktivitetsudvalgets vegne 

Lene Strandvig Frederiksen 

Høstfest  i Årre 
Fin fest med 100 deltagere 
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Tilmelding til Faaborg Kro 
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Årg. 1942: 

Alma Hansen, Mie Kristensen, Søren Pedersen, 

Kresten Søndergård. 

Årg. 1943: 

Sonja Pedersen, Lise Thomsen,  Jens Thøstesen, 

Hans Hansen. 

Årg. 1944: 

Søren Jefsen Nielsen, Per Broch Adsersen, Vilfred Holm 

Thomsen, Vagn T. Christensen, Inga Hansen,  Tove 

Jeppesen, Bodil Thorlin, Emma Rasmussen,  Grethe 

Irene Pedersen, Gurli Nielsen. 

Årg.  1945: 

Ingrid Schultz, Anne Grethe Jensen, Karen Marie Han-

sen, Olav Christensen, Harry Schøtt, Harry Hansen. 

Årg. 1946Rita Knudsen, Åse Jensen, Britta Christensen, 

Winnia Andersen,  Gunnar Hansen, Anders Sørensen,  

Manfred Nielsen , Regnar Knudsen, Kaj Christensen 

LokalNyt 

Lørdag d. 10. august 2014 holdt årgangene 1942 – 46, fra 
Slebsager skole klassefest. 
Der var tilmeldt 26 deltagere + påhæng. 
Dagen startede med kaffe på Fåborghus, 
Derefter var der åbent arkiv. Her var der muglighed for at 
se billeder fra Slebsager skole, skolebilleder, konfirmand-
billeder, brudebilleder og andre arkivalier af interesse. 
Det gav anledning til megen snak, der dukkede gamle min-
der frem fra skoletiden og ungdomsårene her i området. 
Nogle af deltagerne havde selv gamle billeder med, som 
arkivet fik dels til opbevaring, eller til at kopiering.  
Andre deltagere gav udtryk for, at de havde billeder og  
andre arkivalier, som arkivet måtte låne til kopiering eller 
få til opbevaring. Det er arkivet meget interesseret i. 
Arkivets formål er bl.a. at indsamle arkivalier, billeder og  

 
 
andet til opbevaring og fremvisning på et senere tidpunkt 
for interesserede. 
Når man bliver ældre, opstår der ofte spørgsmål om ens 
rødder, eller andre ting fra fortiden. De der kunne give 
svar, er ofte ikke mere. Så komme arkivet bl.a. ind i bille-
det, men for at kunne hjælpe med at give et svar, behøver 
arkivet materiale i form af arkivalier og billeder. 
Derfor, hvis nogen ligger inde med noget af interesse for 
fremtiden, modtager arkivet det meget gerne til opbeva-
ring eller kopiring. 
Arkivet har åben den første tirsdag hver måned fra 14,00 
– 16,00 eller efter aftale med arkivlederen/bestyrelsen. 
På forhånd tak. 

Gamle elever fra Slebsager skole årgang 1942– 1946 har holdt klassefest 

 
 

     
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag, den 20. nov. Kl. 14.00 Bankospil 
Torsdag, den 27. nov. Kl. 13.00 Præmiewhist 
Torsdag, den 04. dec. Kl. 14.00 Bankospil 
Torsdag, den 11. dec. Kl. 13.00 Præmiewhist  
Torsdag, den 18. dec. Kl .14.00  Vi synger sammen med  
 ” Husorkestret ” og Margrethe læser historier. Gratis kaffebord. 
Møder holdes på ” Fristedet ”. Brød og kaffe medbringes. 
Kontingent: 75 kr. kan betales ved vore møder 
 

 
     Som medlem af foreningen er du også medlem 
af Danske pensionister, du får pensionistbladet 10 
gange om året og kan deltage i alle vore arrange-

menter som er omtalt i denne folder.                                  
   Nyhed ! 

               Vi har oprettet datastue i kælderen på          
”Fristedet” 

      på nuværende tidspunkt er der undervisning 
        mandag formiddage :  

Spørg bestyrelsen. 

Pensionistforening 
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 Angel Iversen bor på  Krosvinget i Fåborg. Det er en gam-
mel gård, som blev købt til selveje fra Endrupholm i 1801, 
og som har været i slægtens eje i fire generationer fra 
1875. 
For få år siden boede tre generationer sammen på gården, 
nemlig Angels mor Esther, kaldet Mormor, Angel og hans 
søster Kirstine, der var gift med Villy Hansen, samt deres 
børn Søren, Lasse, Klaus og Jesper. 
Nu bor kun Angel og hans søstersøn Jesper på gården. An-
gel er født i gårdens stuehus den 9. november 1929.  
Han gik i Slebsager skole, men da Angel var ordblind, fik 
han ikke meget ud af danskundervisningen. Dengang blev 
der ikke taget hånd om ordblinde elever. 
Det blev Angels arbejde at stå for landbruget på gården og 
hjælpe på de omliggende gårde, når der var brug for en      
hjælpende hånd. Han var en dygtig landmand, men han                                              
 
 

 
 
siger, at han hellere ville have været kok eller tjener i ste -   
det, for han elsker at lave  mad og at dække et fint bord. 
Angel har ikke været gift, og har aldrig haft en kæreste. Det 
var der ikke tid til, for han levede og åndede for sit arbejde 
og for den store familie. 
Angel har kørekort. Det fik han ved at lære teorien udenad, 
når han fik den læst op af sin søster Kirstine. Nu kniber det 
med bentøjet, så nu foretrækker han at køre på sin 3-
hjulede el-scooter. 
Han har levet hele sit liv i Fåborg. Han blev ikke soldat, da 
han blev kasseret på session i Varde på grund af, at han var 
ordblind. Det passede ham godt, for så kunne han fort-
sætte sit arbejde på gården. 
Angel nyder at bo i det store stuehus, omgivet af masser af 
minder og mange billeder af nulevende og tidligere familie-
medlemmer. 

Arvid Ryttergård 

           Krosvinget 3 

Angel med passager på sin Massey Ferguson 

Angel Iversen Krosvinget 3 
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LokalNyt 

Årre  Nyt fra den Blomstrende landsby 

Sommeren er nu gået på hæld, men sikke 

en sommer, en sommer med masser af 

spændende aktiviteter og afsluttede op-

gaver, men også en tid med igangsætnin-

gen af nye og spændende projekter som  

nu skal føres ud i livet. 

Ser vi lidt tilbage i kalenderen havde vi jo 

den store glæde, at kunne indvie den nye 

cykelsti og tunnel under Tingvejen, samt 

den nye sti mellem den gl. Tingvej og 

Eskærdalsvej, dette foregik som opstarten 

til byfesten i uge 32 i et dejligt solskinsvejr 

og i et tæt samarbejde med Lokal Histo-

risk arkiv i Årre og med en meget stor og 

flot opbakning fra rigtig mange borgere, 

samt med en stor og flot støtte fra lokale 

lodsejere og sponsorer, bl.a. Andelskas-

sen, Dagli -Brugsen samt Årre Kro til dette 

arrangement. 

Selve byfesten var som altid årets højde-

punkt med masser af spændende aktivite-

ter og underholdning hele ugen igennem. 

En byfest som knytter borgerne sammen 

fra både land og fra by, en uge hvor fæl-

lesskabet er i højsædet og hvor der var 

tilbud til alle i alle aldre, så herfra skal der 

atter lyde en stor og varm tak til byfestud-

valget og til alle de frivillige som både 

forud og under selve byfesten yder en 

fantastisk indsats til stor glæde for os alle. 

 

”Rådhusets” fremtid. 

Vi har i Borgerforeningen valgt at sætte 

fokus på opgaven om at finde noget at 

bruge vores "Rådhus" til på Toften, da den 

i sommeren 2015 vil blive tømt for både 

mennesker og inventar, og hvor alt bliver 

flyttet ud i det nye Rådhus, som er under 

opførelse på Bytoften i Varde. 

Det er en opgave som vi har valgt at ned-

sætte en lille arbejdsgruppe til at vareta-

ge, som sammen med forvaltningen på 

Kommunen løbende skal drøftes parterne 

imellem, det er en opgave som kræver 

mod og opfindsomhed, og til sidst nogle 

personer eller virksomheder som har lidt 

på kistebunden.  

Alle idéer er velkomne, så hvis nogle har 

lyst til at involvere sig i denne opgave er 

man meget velkommen til, at kontakte en 

fra bestyrelsen i Borgerforeningen. 

Vi står klar til at lytte og vil gerne have 

nogle flere til at hjælpe med løsningen af 

denne opgave, alternativt er at bygningen 

skal  

saneres væk, og det vil vi jo nødigt skulle 

blive resultatet, men hellere det end at 

bygninger skal stå gabende tomme og 

løbende forfalde. 

 

Trafik og infrastruktur. 

Et af de sidste nye tiltag er, at vi har 

afholdt et møde i starten af september 

måned med  vores " Trafik og infrastruk-

turgruppe i Årre" samt med flere frivillige 

borgere og her var ligeledes repræsentan-

ter fra Skolen, Udviklingsrådet i Helle Øst, 

Kommunen, samt fra trafikgruppen i 

Roust. Årsagen til dette møde var at vi 

ønskede at fremsende en fornyet henven-

delse til Vejdirektoratet, som en opfølg-

ning på vores ansøgning fra dec. måned 

2013, omkring en forlængelse af cykelsti-

en fra Bryndumsager og frem til Roust, 

samt senere en videreførelsen helt frem 

til Korskroen. 

Ligeledes har vi afholdt et møde på Årre 

kro d. 2. oktober hvor vi sammen med 

Borgerforeningen i Fåborg og sammen 

med ovenfor nævnte grupper har valgt at 

sætte spotlyset på at få anlagt en ny cy-

kelsti fra Fåborg og frem til Tingvejen, og 

herfra videre frem til den nye tunnel ved 

Årre. Formålet med dette er at fremme 

trafiksikkerheden for de børn som skal 

frem til Årre Skole, og ligeledes for de 

voksne som kunne benytte muligheden af 

cykle til Årre fra Fåborg eller for at fort-

sætte ud i den store verden på cykel. 

Her skal vi både have taget Varde Kom-

mune og Vejdirektoratet i ed, så det kræ-

ver at vi nu kommer i en tæt dialog med 

disse parter, samt få afklaret muligheden 

herfor med enkelte lodsejere på stræknin-

gen. 

Hvis dette projekt kunne blive gennemført 

vil det især styrke og fremme bosætnin-

gen i begge byer, samt styrke det tætte 

samarbejde mellem borgerne i Fåborg og 

Årre, og medvirke til at sikre skolen med 

nogle glade og friske børn på cykel fra 

Fåborg. 

 

”Oasen” 

En meget glædelig nyhed dukkede op i 

postkassen d. 15. september 2014 hvor vi 

modtog et brev fra A.P. Møller og Hustru 

Chastine McKinney Møllers fond til alme-

ne formål, hvor vi var blevet bevilget et 

tilskud fra Fonden på 400.000,00 kr. til 

brug i forbindelse med projektet "Oasen" 

på P. Pladsen mellem Kirsebærvænget og 

Skolegade. 

Det er et meget stort og ambitiøst projekt 

som kommer til at involvere masser af 

frivillige mennesker, og som vil være med 

til at fremme og give området et enormt 

kvalitetsløft og skabe et smukt grønt om-

råde i byen, som vil blive et åndehul og 

være med til at binde bydelene sammen, 

og skabe et rum som bruges af alle aldre, 

især for skolen vil det blive område som 

kan anvendes til udendørs læring og leg. 

Det vil samtidigt være medvirkende til at 

Pladsen ikke længere kan bruges til op-

samlingsplads for gamle campingvogne og 

diverse containere, og falder perfekt in-

denfor rammerne af projektet "De blom-

strende landsbyer" 

Lige så snart separat kloakerings arbejdet 

er afsluttet og Svend B. Thomsen har ryd-

det pladsen, skulle vi gerne være klar til at 

igangsætte projektet, som vil blive udført i 

et tæt samarbejde med Varde kommune 

så allerede nu kan alle godt begynde at 

glæde sig, vi vil løbende orientere om-

kring forløbet. 

 

Super Miljøstation. 

En anden af de store projekter som skal 

gennemføres i byen, er opsætningen af en 

Super Miljøstation og her afventer vi pt. 

et klart udspil fra Forsyningen og Varde 

Kommune, og når de endelige planer om 

placeringen er på plads vil vi sammen 

med Forsyningen indkalde til et Borger-

møde og her vi vil samtidigt præsentere 

oplægget til Oasen. 

 

Krydset ved Lindegade/Skolegade 

I forbindelse med ændringen af krydset 

ved Lindegade/Skolegade, har vi valgt at 

flytte "Rosenbedet" op til det grønne om-

råde på hjørnet af Lindegade og Kirsebær-

vænget. De 3 byfestflag bliver flyttet ud til 

det grønne område ved Byfestpladsen. 

Blomsterbedet vil blive anlagt til foråret 

og her skal vi have Varde kommune med 

ind over, idet vi har et ønske om at få an-

lagt 2-3 P. Pladser på dette område. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

 

 

 

15 

                                                                                             LokalNyt 
 

Før sommerferien var alle i cirkus ” Caseus”  på Terp Spej-
dercenter i 3 dage. Her oplevede vi mange sjove ting sam-
men med en masse andre spejdere. 
Vi har nogle rigtig dejlige omgivelser i skoven ved Spejder-
hytten. De giver gode muligheder for udendørs aktiviteter 
og lege. En dag lavede vi for eksempel fladbrød over bål og 
hjemmelavet marmelade. Det var ”GUF”! 
Vi skal hjælpe vores medmennesker. Derfor har vi Spejder-
hjælpsuge hvert år, en uge i september. I år har vi arbejdet 
for at tjene penge til skolegang for børn i Burma, hvor man-
ge ikke har råd til at gå i skole. For 16 kr. kan et barn gå i 
skole - og det er jo ikke mere end prisen på en enkelt cola i 
Danmark. Vi har brugt et møde til at finde ud af hvor Bur-
ma/ Myanmar ligger, hvordan man lever der - og hvad vi 
kan gøre for at hjælpe. 
I 2013 støttede vi 72 børn, som så kunne gå i skole et år! 
Resultatet i år er ikke optalt endnu, men børnene har igen 
været meget opmærksomme på opgaven, og vi regner med 
at det igen bliver til et pænt beløb. 
Første lørdag i oktober mødtes 27 personer ved Nysø  i Sdr. 
Plantage ved Varde, hvor vi travede ad den røde sti. Solen 

skinnede fra en skyfri himmel og vi fandt en masse forskel-
lige spor, svampe og myretuer. 
Vi hyggede os og spiste madpakker i grillhytten, legede på 
naturlegepladsen og kørte hjem efter en kop kaffe og nogle 
gode timer sammen.. 
Kom og vær med - der er plads til mange flere i vores grup-
pe!  Du kan læse mere på hjemmesiden:                                                                                        

www.spejdernet.dk/grimstrup. 
Ingrid Sand Simonsen 
Gruppeleder 
   

Hvad sker der hos KFUM-spejderne i Grimstrup - Årre gruppe? 

Juletræsindsamling i Årre  
Lørdag d. 3. januar 2015 fra kl. 10.00 
Som  vi ”plejer” indsamles juletræer i Årre by. Pri-
sen per træ er fortsat 20 kr, som går til at støtte vo-
res lokale spejderarbejde. 
KFUM-Spejderne  

Grimstrup - Årre Gruppe 

 
 
 

Fåborg Sogns Jagtforening tæller 119 medlem-
mer, og medlemmerne er fordelt i både Få-
borg og Agerbæk + opland. 
 
Fåborg Sogns Jagtforening forsøger at samle 
de lokale jægere omkring deres fælles interes-
se ved at arrangere fælles jagter, tilbyde jagter 
gennem Danmarks Jægerforbund, Varde Kom-
mune, fælles indskydning af rifler, flugtskyd-
ning   + arrangementer af social karakter,  som 
fisketure og en tur til Varde skydesimulator. 
Vores årlige bukketræf den 16. maj er altid et 
tilløbsstykke, hvor de særlige heldige præsen-
terer deres trofæ på dagen. Alle deltagere kå-
rer årets trofæ, og vinderen får æren og den  
eftertragtede vandrepokal.                          
Hvert år kåres årets jæger, som indstilles af 
foreningens medlemmer. 
 
Foreningens bestyrelse består af: 
Formand:       Aksel  Thomsen, Fuglsigvej 5, 6818 Årre – mobil 21661441 
Næstformand:       Jørgen Bo Nielsen, Gettrupvej 29, 6752 Agerbæk, mobil 61383872 
Kasserer:       Jens Henrik Sørensen, Fåborgvej 177, 6753 Agerbæk, mobil 28720874 
Bestyrelsesmedlem:  Henning Kristensen, Præstebrovej 24, 6818 Årre , ansvarlig for flugtskydning og Kommunejagter) mobil 23285187 
Bestyrelsesmedlem:  Dennis Nielsen, Blåbærvej 7, 6753 Agerbæk (repræsentant Helle Jagtforeninger) – mobil 31246463 
 

Email:  faaborgsognsjagtforening@gmail.com f                        Find os på Facebook ” Fåborgsogns Jagtforening” 

Fåborg Sogns Jagtforening– jægernes lokale samlingspunkt 

mailto:faaborgsognsjagtforening@gmail.com
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Håndbold 
 
 I foråret 2014 har vi haft fornøjelsen 
af have børnehåndbold igen på Årre 
Stadion. Desværre var det ikke uden 
udfordringer. De håndboldmål, der var 

på stadion var i en miserabel stand. Heldigvis kunne vi låne 
et par mål fra borgerforeningen og fra Helle-Hallen, indtil 
vore dejlige ” ÅBs Venner” havde renoveret de gamle mål. 
Der blev indkøbt nyt træ, og målene blev malet i de rigtige 
farver, stålstellet blev monteret, og vi havde de nye mål klar 
til byfesten. Tusind  tak til alle der var behjælpelige  og tak 
for de nye  håndboldmål 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Helle kommunemesterskab i kroket 
               De dygtige vindere fra ÅB: Britta og Aksel i C1 

   Klubdragt:  

Årre Boldklub 

 
Så er der igen mulighed for at bestille en klubdragt 
af mærket Hummel 
Prisen er for 
Børn: 385,00 (str. 6-16 år) 
Voksen: 490,00 (str. Xs-xl) 
Hvis du er interesseret i dragten skal du tage ned på  
Tøjtorvet i Agerbæk, der ligger en bestillingsseddel  
og der er mulighed for at prøve dragten.  
 
Klubben giver ÅB logoet og hvis man ønsker at få 
navn på skal man selv betale for det. 
 
Betaling skal ske på Tøjtorvet og sidste mulighed for 
at bestille dragten er : 
lørdag den 6. december 2014. 

Nyt fra Bordtennisafdelingen 
 

Vi er startet op på den nye sæson, og spiller hver tirs-
dag og torsdag mellem 19 og 21 i Aulaen på Årre Sko-
le, vi håber, da vi har 2 hold med i turneringen, at der 
er er nogle nye som gamle spillere der kunne tænke 
sig at komme og spille bordtennis, da vi sagtens kun-
ne bruge et par spillere mere til vores hold. 
Hvad er der sket siden sidst: D. 5. oktober i Hadsten 
deltog bordtennisklubben i Jysk Pokalturnerings fina-
ler for hold, hvor det for første gang lykkedes at 
hjemføre pokaltitlen til Årre, en fantastisk præstati-
on . 
En tak skal lyde herfra til Allan Jepsen, Mikkel Kvist, 
Søren Andersen og Henning Emil Hein for at hjemføre 
titlen. 
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GUDSTJENESTER 
Dato  Fåborg Kirke Årre Kirke Tekst 

30. november 1. s. i advent Ingen 14.00 Kirken genåbner 

7. december 2. s. i advent 10.30 Kol 09.00 * Kol Luk 21,25-36 

14. december  3. s. i advent 09.00 
Se arrangement  
inde i bladet 

Matt 11,2-10 

21. december 4. s. i advent 09.00 * 10.30 Joh 1,19-28 

24. december Juleaften 14.00 Kol 15.30 Kol Luk 2,1-14 

25. december Juledag 10.00  11.15  Luk 2,1-14 

26. december 2 juledag 9.00 SP Ingen    Matt 23,34-39 

28. december Julesøndag Ingen 10.30 Luk 2,25-40 

1. januar Nytårsdag 14.00 ** 15.30 ** Luk 2,21 

4. januar Hellig 3 Konger 09.00 Ingen Matt 2,1-12 

8. januar   14.00 *** Pensionistforeningen 

11. januar 1. søn. e. H3K Ingen 09.00 * Luk 2,41-52 

18. januar 2. søn. e. H3K 09.00 * 10.30 Joh 2,1-11 

25. januar Sidste s. e. H3K 10.30 09.00 Matt 17,1-9 

1. februar Septuagesima 9.00 Ingen Matt 20,1-16 

4. februar  Se Årre  19.30 Salmesangsaften 

8. februar Seksagesima 09.00 *  10.30 Mark 4,1-20 

15. februar  
Henvisning til  
nabokirker 

Henvisning til  
nabokirker 

 

22. februar 1 søndag i fasten 10.30 09.00 * Matt 4,1-11 

1. marts 2 søndag i fasten Se Årre 10.30 Konfirmand-gudstjeneste 

*Kirkekaffe. ** Vi ønsker godt nytår med champagne og kransekage. *** Gudstjeneste for                          
pensionistforeningen – alle er velkomne. Kol = Kollekt. SP = Søren Pedersen.  
 

 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Der er gudstjeneste på Hybenbo 10. december (v. Michael Bergerud), 14. januar (ved Charlotte Locht), og 11. 

februar (v. Michael Bergerud) – alle dage kl. 10.15.  

Alle er velkomne. 
 

PENSIONISTFORENINGERNES NYTÅRSGUDSTJENESTE 
Torsdag den 8.januar 2015 kl. 14.00 i Årre kirke 

 

KOLLEKTER: 7. december til Indre Mission og juleaften til Kirkens Korshær. 

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

menighedsrådene 
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Der udgik en gang en befaling fra kejser Augustus. Be-

falingen var, at alle i riget skulle lade sig tælle – for 

kejseren ville vide, hvor mange undersåtter der var i 

riget og hvor mange penge han kunne forvente at ud-

skrive i skat. 

Navnet Augustus betyder den ophøjede, den øverste, 

den højeste magt. Kejser Augustus blev da også kaldt 

”gud”. Hans befaling udgik fra Rostri – en slags prædi-

kestol på en forhøjning i Forum i det gamle Rom, der 

kan ses endnu. Her blev kejserens vilje forkyndt, og 

alle måtte bøje sig, i himlen og på jorden. 

Også Josef og Maria måtte ydmyge sig for den kejserli-

ge vilje. Derfor vandrede de den lange vej fra Nazaret i 

Galilæa til Betlehem i Judæa, hvor Jesus blev født. Vid-

ste man ikke bedre, kunne man tro, at kejser Augustus 

var en virkelig ”fredsfyrste”. For med hans styre kom 

den lange fredsperiode, historikerne kalder for Pax 

Romana – den romerske fred. Men mens kejseren ud-

foldede sin vilje og plan med verden, kom der en an-

den fredsfyrste til – i stalden i Betlehem, mens hyrder-

ne var ude på marken. 

”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys”, 

spåede allerede profeten Esajas mange år tidligere. Og 

det fantastiske skete, at lyset kom – med ”fred for 

dem der er langt borte og fred for dem, der er nær”. 

”Min fred giver jeg jer” – siger Jesus – ikke som verden 

giver, men som kun den eneste sande Gud kan give. 

Hvor vigtigt er ikke dette budskab i vor tid, hvor den 

voldsomste ufred og uro hærger mange steder! Urolig-

hederne kommer ikke mindst, fordi man blander reli 

gion og politik sammen – fordi man forveksler den  

 

 

 

 

 

 

kejserlige, menneskeskabte magt og den eneste sande  

Guds magt. ”Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud 

hvad Guds er”, lyder et andet kendt ord fra Jesus. Med 

ham kom det sande lys til  

verden. Det bliver mere og mere tydeligt, jo mere man 

ser, hvad menneskelige forehavender kan føre til. 

Jesu ord til os i vor tid er, at vi skal samle os om ham 

og ingen anden som fredsfyrsten. Det gør vi ikke ved 

at fascineres af Augustus eller andre magthavere, men 

ved at tage den ånd til os, som troen på Jesus Kristus 

bringer – vi kalder ham ”vældig Gud, evigheds fader, 

fredsfyrste”. Ham samler vi os om i advents- og juleti-

den.  

Glædelig jul! – Michael BW  Bergerud 

 

 

NR.71   

 DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 2014 

 

    NR 71                                                                                                                      DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 2014-15 

FREDSFYRSTEN 



 

18 

 

”Minikonfirmander” bliver til ”Skolen i kirken” 
 

Den nye skolelov har mange steder medført overvejelse om, hvordan og hvornår eleverne i 3. klasse med den længere 

skoledag får mulighed for at deltage i minikonfirmandundervisning. 

Hos os er det afhjulpet ved, at Årre skole har tilbudt et samarbejde med kirken, så undervisningen af minikonfirmander 

kan foregå i skoletiden som en del af den understøttende undervisning. 

Betingelsen er, at der ikke er nogen forkyndelse, og derfor skiftes navn fra ’minikonfirmander’ til ’skolen i kirken’. 

Ordet minikonfirmander antyder noget med dåb og tro, men udtrykket ’skolen i kirken’ indicerer viden og kundskaber. 

Indholdet i undervisningen bliver stort set den samme som hidtil. Børnene gøres fortrolig med kirken og dens inventar, de 

får fortalt bibelhistorie, de lærer fadervor og synger salmer og sange. Formålet med det er, at børnene får øget kendskab 

til kristne værdier og traditioner, uden at der forkyndes tro og kristne budskaber. 

 

Eleverne i 3. klasse og deres forældre får besked om tidspunkt og tilmelding gennem skolen. 

 

 

PROGRAM FOR INDRE MISSION 
December 2014: 

3. dec. Advents møde i Grimstrup missionshus ved Peter Christian Olsen. 

17. dec. Julehygge i Grimstrup missionshus. 

29. dec. Juletræ i Grimstrup missionshus. 

Januar 2015: 

Mandslejr i Grimstrup missionshus 20. - 22. jan 

20. jan. kl 13.30, taler Peder Christensen. 

21. jan. kl 13.30, taler Jens Mortensen. 

22. jan. kl. 19.30 taler Bjarne Lindgreen. 

Februar 2015: 

Kvinde stævne i Starup missionshus den 17. - 19. 

Tidspunkt og taler bekendtgøres senere. 

 

Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt. 

Evt henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf. 20 82 24 59  

FERIE/FRI: Præsten har fri 14.-15. februar, 

hvor embedet varetages af sognepræst 

Søren Pedersen, tlf. 75 19 67 03 

sop@km.dk.  Præsten har desuden fri alle 

mandage.   

STOF TIL NÆSTE NUMMER: Stof til 

Kirkenyt skal være redaktionen i hænde 

senest den 5. jan. 2015 

  

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 
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1. søndag i advent kl. 14.00 - d. 30. nov. 2014 

genindvies kirken af biskop Elof Westergaard og sognepræst Michael 

Bergerud. 

 

Alle indbydes derefter til hyggeligt samvær på Årre kro, hvor der vises 

billeder fra renoveringen, og biskoppen vil fortælle om kirkernes og 

kirkegårdenes historie. 

Årre menighedsråd 

 

  

 

 JUL I KIRKENE 
     

  

JULEKONCERT I FÅBORG KIRKE 

Torsdag den 4. december kl. 19.00  

vil koret Wardacia give julekoncert i Fåborg kirke. 

Wardacia er Varde Musikskoles rytmiske kor for 

voksne, og også par lokale fra Fåborg synger med i 

koret. Det ledes af musikskolelærer Brian Svendsen, og 

koret synger rytmiske sange både på dansk og engelsk. 

En aften med musik for alle generationer. 

Fåborg menighedsråd 

 

JULEKONCERT I ÅRRE KIRKE 

3. søndag i advent d. 14. dec. 2014 kl. 19.00 

Hvor  "Familien Olesen" vil synge julen ind. 

Årre menighedsråd 

 

GODT NYTÅR 
Ved gudstjenesterne nytårsdag ønsker vi hinanden 

godt nytår med et glas champagne og et stykke 

kransekage. 

I Fåborg kirke kl. 14.00 og i Årre kirke kl. 15.30. 

 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE:  

 Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste og den 

afholdes i Årre kirke søndag 1. marts kl. 10.30.  Alle er 

velkomne! 

 

 

SALMESANGSAFTEN:  

Der afholdes salmesangsaften  

i Årre kirke onsdag den 4. februar kl. 19.30.  

Vi synger 8-10 salmer og der er kaffe.  

Man må meget gerne komme med et salmeønske til 

denne aften, der meddeles præsten senest fredag 16. 

januar tlf. 75 19 50 41, fbb@km.dk. 

 

Fællesforedrag med alle sogne i 

GL. Helle Kommune. 

24. februar kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg         

Med Lone Hertz, der vil holde foredraget: 

Livskvalitet- og hvad det så er.  

Hun fortæller: 

"For mig skifter dette begreb betydning hos de 

forskellige kulturer, religioner, nationer, mennesker, 

aldre, ja, sommetider fra dag til dag, nemlig når 

skæbnen griber ind i vores liv – og hvad følger så 

deraf? For Lone Hertz personligt er livskvalitet identisk 

med konstant at søge forandringen til det gode, at gro 

som menneske, at kunne skabe lys og glæde i sig selv – 

og især hos vore børn. Vi må give børnene en åndelig 

substral, så de kan blive "grønne" mennesker og ikke 

mindst præget af den kristne etik. Vi voksne kan lappe 

på os selv, men det er vores børn og unge, som 

grundlæggende kan – og må – forandre verden til det 

bedre. 

Se nærmere om info i ugeavisen i ugerne op til 

arrangementet 


