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LokalNyt 
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Jeg hedder Michael Maegaard Jessen, 

og er 17 år. 

Jeg er lige kommet hjem fra et efter-

skoleår på Rønde Efterskole, hvor jeg 

har fået en masse gode oplevelser og 

mange nye venner. 

Igennem efterskolen kan man komme 

til Indien via et projekt, hvilket jeg valg-

te. Projektet samarbejder med Folke-

kirkens Nødhjælp, og i Indien boede vi 

ved en organisation, der hedder 

SECMOL; The Student’s Educational 

and Cultural Movement of Ladakh, alt-

så en slags skole. 

SECMOL ligger i det nordlige Indien i 

Jammu-Kashmir-området. Skolen og 

organisation SECMOL ligger i byen Leh. 

Organisationen SECMOL blev oprettet, 

fordi skolesystemet i området var virke-

lig dårligt. 95 % af eleverne i 10. klasse 

dumpede deres eksamen.  

Undervisningen var anderledes, man 

lærte om forskellige ting i det nordlige 

Indien, end man gjorde i resten af Indi-

en, og når eleverne så skulle til eksa-

men, var opgaverne de samme over 

hele landet. Altså noget hvor eleverne i 

det nordlige Indien havde et andet svar 

til, og derfor dumpede.  

Det skulle der laves om på. 

Hele turen varede 9 dage med rejse til 

og fra. Vi tog afsted 8. april med bus fra 

Rønde til København, hvorefter det hed 

fly til Zürich, og derefter fly til New Del-

hi i Indien. I lufthavnen i New Delhi an-

kom vi omkring midnat lokal tid, og 

skulle først flyve mod Leh omkring klok 

ken 6 om morgenen. Så vi havde 6 ti-

mer i lufthavnen, der blandt andet blev  

 

 

 

 

 

 

tilbragt på Mc Donald’s og med en lille 

lur 

 Skolen er meget primitiv, og genbruger 

mange ting, især solen og dens varme. I 

det nordlige Indien er der omkring 300 

solskindsdage om året, så det er en let 

vej at få varme og energi på.  

Der er blandt andet to kæmpe spejlpar-

tier, lidt som paraboler, der spejler so-

lens stråler, så de kan få varme til mad-

lavning, og så bliver vand til bad også 

opvarmet af solen. Skolen har også en 

vandpumpe der går 30 meter ned i jor-

den.  

Under vores rejse lavede vi ting sam-

men med og uden eleverne, vi var på 

ture og vi vandrede. Vi lavede mange  

ting og fik set rigtig meget af naturen, 

den tørre og brune sandede jord, der 

nærmest er overalt. 

Vi oplevede også sne. En dag vi var på 

picnic, og en anden dag, hvor vi var på 

tur til et bjergpas i 4200 meters højde. 

Ved bjergpasset var der sne toppen og 

nogle steder på vejen, og så var det ret 

koldt. 

 

  
Bjergpasset med sne på bjergtoppe 

 

 

 

 

 

 

Man kunne nemt mærke at man var 

langt væk fra det normale. Boede i 

3500 meters høj, ingen netværk og for-

bindelse til mobil og intet kød, og så i 

en hel uge. Det kunne godt ramme psy-

ken engang imellem.  

Og det at gå fra træk og slip toilet til 

kun ”slip” var også meget grænseover-

skridende i starten. 

 
Typisk toilet i denne del af Indien. Her 

med hjemmelavet sæde.  

Noget helt specielt ved turen var de 

indiske elever på skolen. De var så ven-

lige og åbne, og havde kun i sinde at 

gøre hinanden godt. De var virkelig 

nogle rare folk. Og det mærkede vi og-

så til sidst. At man skulle sige farvel til 

nogle meget rare og interesserede folk.  

Den sidste aften var en festaften. Vi 

danskere lavede dansk mad, spaghetti 

og tomatsauce, vi sang danske sange og 

viste film med den danske natur.  

Vi gav dem også nogle gaver, herunder 

en kæmpe kasse med legoklodser, der 

var meget populær. 

 

 
Lego kunne bruges til lidt forskelligt 

MED RØNDE EFTERSKOLE I INDIEN 
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Storke i Jyllerup 

 
Eleverne i skolebussen fik sig, igennem flere dage  

i starten af juni, en helt speciel oplevelse, på vej 

til skole. To storke holdt til på marken ved Eskær-

dalsvej 6 og viste sig om morgenen lige når skole-

bussen passerede. Buschaufførren Bjarne stop-

pede så eleverne havde god tid til at se det sjæld-

ne syn – og flere af dem fik taget billeder af stor-

kene.   

Storken sidder på bondens tag, 
han ser over mark og enge. 
Det bliver så dejlig en forårsdag, 
nu kommer den favre tid, jeg vented' så længe. 
 
Storken flyver fra bondens tag, 
han spanker i grønne enge. 
Han kommer som gæst til skøn Valborgs dag, 
han bringer den favre tid, jeg vented så længe 
 
Storken flyver til høsten bort, 
han kommer igen ad åre. 
Du sommerens gæst, dvæl ikke for kort! 
Velkommen, du favre tid, jeg elsker så såre. 
                                                           B. S. Ingemann 

Hej jeg hedder Marie Brink. Jeg er 12 år og er lige startet i 6. Klasse på Årre 

skole. Og jeg hedder Matilde Brink. Jeg er 10 år og er lige startet i 4. Klasse 

på Årre skole.  

Vi er med i anmelderklubben på Varde bibliotek. Vi mødes den sidste fredag 

i hver måned. Vi er delt op i to grupper efter alder,  læseføl og læseheste. 

Man skal være 12 år, for at være læsehest. Man får tilsendt et brev, hvori biblioteket informerer om mødets forløb. Til 

mødet viser vores ''voksen'', som hedder Pernille, de nye bøger, film og spil. Vi har mulighed for at låne det materiale, 

som man lyster. Den sidste halve til hele time bliver vi sluppet løs, som vi kalder det. Det betyder at man kan være på 

biblioteket, eller tage hjem alt efter hvad man lige lyster. Der har også været nogle arrangementer. Vi har bl.a. haft be-

søg af børnebogsforfatteren Kenneth Bøgh Andersen, som holdt et foredrag om at være forfatter. Vi har også haft be-

søg af tegneren Jan Kjær, som var og lære os at tegne nogle forskellige ting. Han fortalte om sig selv og jobbet som teg-

ner. Der er møder hele året rundt, på nær i skolernes ferier. Det fede ved at være anmelder er, at man møder mange 

andre børn på ens egen alder, og så får man nye venner. 
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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 

 

 

 

LokalNyt udkommer 4 gange årligt: 
Marts—Maj 
Juni—August 
September—November 
December—Februar 
 
Næste blad udkommer medio august 
Deadline for indsendelse  af materialer til næste 
blad : 
Den, 10. oktober  2014  
Stof til bladet sendes til: 
 
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 

 Tlf .75195014     

 Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget. 

 Sommeren 2013 fik repræsentanter fra menighedsråd og  
nogle foreninger i Hjortkjær, Årre og Fåborg  ideen til et 
lokalblad til  uddeling  i samtlige husstande i området. 
Bladet skulle finansieres af reklameindtægter, og skulle 
orientere befolkningen om, hvad der sker i området. 
I den forbindelse fik jeg henvendelse fra initiativtagerne, 
om jeg ville påtage mig  at redigere bladet.  Jeg syntes om 
ideen med bladet, og uden at have den mindste erfaring til 
dette arbejde sagde jeg ja til jobbet.   
Det viste sig, at det var en lidt større udfordring end jeg 
havde troet, og uden hjælp fra redaktionsudvalget og an-
dre, havde jeg ikke kunnet gennemøre jobbet.   
Jeg skulle i forbindelse med  redaktion af bladet lære at 
bruge et nyt  Pc-program, det gav lidt stress og enkelte 
søvnløse nætter. Men ved hjælp fra førnævnte redaktions-
udvalg kom første nummer på gaden 15. februar 2014.  
Nu er det 3. udgaven af LokalNyt I sidder med i hånden. 
Bladet er selvfølgelig ikke perfekt, men efterhånden lærer 
man af sine fejl, og jeg prøver hele tiden, ved hjælp fra re-
daktionsudvalget, at gøre bladet bedre  og mere læsvær-
dig.   
Der  har været lidt problemer med kvaliteten på reklamer- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne, men med hjælp fra Kis,  er  disse problemer afhjulpet. 
Jeg har under hele opstartsperioden oplevet, at alle impli-
cerede har været positive og behjælpsomme når der har 
været problemer. 
Jeg vil gerne opfordre alle læsere af bladet til, hvis de har 
ideer til artikler eller forbedring af LokalNyt, at kontakte 
redaktionen  der så vil behandle forslaget. 
                                                                Erling Vang Nielsen 

Billedet på forsiden er fra Præstens Plantage i Fåborg 

Der er bid i Lokalnyt 
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Arrangementer  2014: 
 
Mandag den, 1. september 
Kl. 14.00          Banko og Kaffe 
Onsdag den, 17. September 
Kl. 17.00           Høstfest for beboere og pårørende 
Mandag den,  6. Oktober 
Kl. 14.00           Modeopvisning og kaffe 
Mandag den, 3. November 
Kl. 14.00            Borgerforeningens Banko og kaffe 
Mandag den 1. December 
Kl.14.00           Julebanko og kaffe 
Mandag den 5. Januar 
Kl. 14.00          Banko og kaffe 
Mandag, den 19. Januar 
                          Nytårsmiddag 
Mandag den, 2. Februar 
Kl. 14.00           Generalforsamling og kaffe 
 
 
 
 
 
   

  Vennekredsen Hybenbo 

                      Vennekredsens bestyrelse 
 
Formand …….............Søren Junker……………………………75192378 
Kasserer……………….. .Johannes Søndergård………….....75192210 
Sekr./personalerep…Anne Marie Frandsen………………22772702 
                                      Irene Nielsen…………………………..75192292 
                                      Jytte  Jørgensen…………………..….75192056 
                                      Søren A. Nielsen……………………..40457224 
Beboer reps…………….Verner Rexen………………………….75192295 
Supl………………………...Anny Poulsen………………………...75192151 
Supl………………………...Conny Schmidt……………………….21488012. 

         Hver torsdag kl. 10.00  
Er der højtlæsning ved Anne Marie Søndergård. 

   ALLE ER VELKOMMEN 

Hyggeeftermiddage 
 

Gennem rigtig mange år har der været hyggeeftermiddage 

i Fåborg. 

De finder sted i vinterhalvåret hver anden mandag efter-

middag, hvor vi skiftes til at lægge hus til og give kaffe. 

Vi begynder kl. 14 med en sang, hvorefter Kis læser højt fra 

en roman eller en biografi, mens nogle finder strikketøjet 

frem. Kl. 15 serveres eftermiddagskaffen, hvorunder der er 

hyggelig snak om stort og småt. Derefter er der igen højt-

læsning, og vi slutter af med en sang og kan gå hjem senest 

kl. 17. 

 

I år har vi besluttet inden jul at læse Jeppe Aakjærs 

”Vredens børn”, som udkom i 1904, og som med sin skil-

dring og kritik af forholdene for tyendet satte sindene i kog 

i Danmark. 

 

Alle er velkomne, ikke kun beboere i Fåborg. 

 

Første gang er mandag den 20. oktober kl. 14 hos Kis, 

Hegnsgårdvej 1. Tlf.: 75 19 26 68 
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Årre sognearkiv 
  

 

 

.  
   
  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Lokalhistorien om Landssbytosser, 
Særlinge, Originaler, Sindssyge, 
Åndsvage, m. fl. betegnelser for ab-
normitet, går som oftest i glemmebo-
gen, når den generation som har 
kendt de pågældende er uddød, og 
mange vil måske sige. Lad dem hvile i 
fred. De har haft modgang nok på 
denne jord, ikke mindst i tidligere ti-
der. Vi husker, at vi morede os over 
deres særheder, og som store børn 
tænkte vi ikke over baggrunden, og vi 
morer os stadig over Holbergs ”Jeppe 
på bjerget” m.fl. Javel, men vi har dog 
også som voksne lært at tilføje. 
”Hvorfor drak Jeppe”? Det der morer 
os særligt, er nok at disse mennesker 
kunne sige og gøre ting, som 
”normale” mennesker ikke kunne få 
sig selv til. (Af børn og fulde folk, skal 
man høre sandheden). At det mange 
gange var den nøgne sandhed, om 
øvrigheden, herskabet, de lærde 
o.s.v., kan stadig få os til at trække på 
smilebåndet. 
Også i Årre sogn, har der været en del 
af disse mennesker, og vi er kun en 
lille flok tilbage, som husker dem, en 
opfrisker vore minder om dem, til stor 
morskab for os selv, og forunring  

 
 
 
 
 
 
 
blandt yngre tilhørere, som ikke mø-
der dem på samme måde. 
Ligesom vi på landsplan har haft digte-
re som Holberg, der har foreviget 
skæve eksistensers levnedsløb, har vi 
også i Årre haft en digter, som på me-
get fortrinlig vis, har opfanget humo-
ren i forskellige menneskers livsstil i 
1950erne, og videregivet det til efter-
tiden i en dejlig digtsamling, som han 
beskedent kalder ”Sange fra markve-
jen”. Digteren er Michael Nielsen, født 
og opvokset på Lindegade 17 i Årre, 
hvor han stadig har forbindelse til 
ungdomskammerater. Michael er 
valgmenighedspræst ved Nazarethkir-
ken i Ryslinge, men vender gerne til-
bage til Årre for en snak med familie 
og venner. Han har således også givet 
Lokalhistorisk forening tilladelse til at 
bringe et af hans digte her i Lokal-Nyt. 
Michael bruger i dette digt, som i flere 
andre den vestjyske dialekt, og henty-
der til, at digteren J.L. Heiberg betrag-
tede dialekten som en legems 
fejl, og fortsætter. (referat) – De vest-
jyske digte eller vers er ikke desto 
mindre ment som en hyldest til dialek-
terne. Men de er også ment  
 

 
 
 
 
 
 
  
som en hyldest til de mange menne-
sker, der, - modsat Heiberg – måtte 
nøjes med en sparsom skolegang og 
som derfor måtte tage til takke med  
dette monstrøse sprog.. 
Os der +/- nogle årgange, er ungdoms-
kammerater med Michael og hylder 
dialekten ligesom han, får det fulde 
udbytte ud af at læse versene om – 
Tunte Njels -, men måske har han for-
regnet sig med hensyn til den store 
befolkningstilvækst i hans hjemby, og 
de er jo ikke alle Vestjyder, og skole-
gangen kan ikke nøjes med 
”Dialecten” i undervisningen. Dog bli-
ver det vistnok endnu ikke betragtet 
som en legemsfejl. 
Fra Arkivet i Årre bringer vi hermed 
med stor fornøjelse det humoristiske 
digt og sender Michael en stor tak for 
en spændende beretning om en abso-
lut skæv eksistens, hvor den tids vest-
jyske betegnelse var -Tunte -. 
Med hensyn til oversættelse til rigs-
dansk, er man altid velkommen på 
Arkivet.   God fornøjelse ! 
 
                  

 

 

LokalNyt 
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                                                                                             LokalNyt 
TUNTE NIELS 
 
Om hans full navn wår der ingen der vest, 
 men a kåel sjel — han wår kjend a de flest;  
når han sån kom strygen uden o hels, 
så såe folk: der kom tunte Njels! 
 
Tunte Njels - han søjt si læ o si ly  
i en smuel hytt lidt frå a by. 
Der håd han si stæj, der od han si brø,  
inn han smed sæj i en båring hø! 
 
Tunte Njels - han loe ingen te last,  
men bøj sej te sån te løs o te fast,  
hans forståend wår jo eet mell de best,  
men han kund pukkel som nowwer hest! 
 
Skuld en buend ha ryjjet si møddingstæj  
eller fylt let holler i a vej, 
skuld han ha dækket en roerkuel,  
så kund Njels komm ud a si huel! 
 
Jen daw sku Njels så ud te en gormand,  
der soed o manne tønder land. 
Han wår glå ve jor såwålsom pæeng  
o håd samlet o begge diel læeng! 
 
Han håed en kuel så stuer mæ roer,  
den sku Njel no dækk - mest mæ jor,  
a pris bløw så sat o Njels gik igång,  
han swång si grev og han fløjtet o sang! 
 
.Da Njels wår færr, wår a daw snar te æend, 
 rundt omkring begyndt a lys o brænd, 
Njels wår træt no - hans arbej wår lidt stræeng,  
no skuld et blyw rår o fo si pæeng! 
 
Han tråt mæ a cykel hen te a gormand  
o  såe - da han håd fån lidt wand: 
"Ja, no er a færr, no hår a gjor mit,  
no er et dæj te o betåel dit! 
 
Men a gormand håd spekuliret læeng  
for da o spåer lidt o all det pæeng.  
Han tindt:"Njels ka a ves rolle draal, 
a behøver kun o betåel ham det haal! 
 
Si tunte Njels" - såe han - "a hår tindt,  
så manne pæeng hår do eet fortjent, 
her er den hall sum pæeng, så får dotak,  
o kom så ud af mi gor - di sølle pak!" 
 
Da tunte Njels høer det, bløw han som stum,  
han stod som wå han lammet - båed blind o dum,  
så drøen han a e goer, så stien og grus 
røg hiel op o a tag å a hus .                                                                                                                     
  
No ku han snakk igjen, han ga en brøl,  
som en viking der mangler hans øl, 
han bandet o lyend mæ en tordenrøst,  
der farvet hans ansigt båed hwid o lyst. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så stad der jen i a kant å a vej 
 han rovt ham an: "Njels er et dæj - 
hwem er det da, der hår gjor dæj så gal, 
 do brøøl jo som nower tyrekai?" 
 
"Det er den goermandssnued, hvis roer 
 a skuld fo dækket te mæ jor. 
A pris wår bestemt, men no vel han draal, 
 o så vil han kun betåel mæ det haal!" 
 
"Men Njels - det ka do nem regolier, 
 sjel i mørk ka do jo nem sier, 
kjør du ud igjen o fjern det jor,  
do hår smet gratis o hans roer!" 
 
No bløw Njels så glå igjen: 
 "Åh manne tak, mi allerfinest ven!" 
Han fløjtet o klukket o skrannergriend, 
o kjor så rask te a dækk de hwiend. 
 
Njels op o a kuel - gang i a grev,  
han pukkeld lie så a swed den drew, 
hans lemmer de værket, men holdt han ind, 
så wår et no allermest for o griend 
 
No kom a gormand så ud o a vej,  
han gik sån rejti o gasset sæj, 
det passet ham godt, han håd spåer lidt pæeng, 
 sån noed kan en glææd sej ve læeng! 
 
No møtt han a man, der stod ve a vej, 
 han hælset i mørk: "Nå det er dæj - 
hwo sku tunte Njels da hen i sån en hast,  
hans kjæed kund jo snar ha sat sæj fast?" 
 
"Ja — do vill jo knap betåel ham hall, 
 derfor bløw han ow så tunte gall. 
No tar han det hall jor aw derhenn,  
så passer a pæeng præcis igjen!" 
 
No ska a low for a gormand fik trawl,  
han spænet som søjt han ly for hawl,  
han tavt den jen træesk - o rænd så uden  
hen te Njels under brøl o hujen: 
 
"Njels - do tunte kåel, ka do kom nie,  
a troww da alle det ku skie, 
a ska ee prøew o drell dæj no i læeng,  
vil do ee komm o fo de sist pæeng?" 
 
No ligger Njels o sower i si hø,  
så rolle som wår han næsten dø,  
men så begynder han o klukk i søwn,  
så han er alså liegodt løwend! 
 
Han drømmer, han stor op o a kuel  
o swinger a grew som en møllhjul, 
o a gormand må tej ham re ja læeng,  
inn han vil ta imued de sist pæeng! 
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Græskarskib 
Vil du prøve at lave et græskarskib, skal du bruge et græskar og flække det på langs. Udhul græskarret med en 
ske – ikke for meget. Der skal være noget ”kød” tilbage. Det kan pyntes som du selv har lyst til. Masten laves 
af en pind, og herpå kan sættes sejl af papir, pap eller stof. Pynt gerne dit sejl rigtig flot. Prøv skibet i et ba-
debassin eller i en lille sø.  
I stedet for græskar kan man bruge squash. 

  

  Suduko – sværhedsgrad 1 

 
 

  Suduko – sværhedsgrad 2 

 

2   3   5   

 3       6 

1 6   4   2 

3   2   6 4 

6       1   

  1   3   5 

3 6   4   2 

    1 6   5 

          
 
 

            

4   3 5   
 
 

1   6   5 4 

 

Læreren: Hvad får du, hvis du lægger 255 sammen med 1150, 
trækker 39 fra og dividerer resten med 3? 
Søren: Hovedpine. 

-Skriver du med højre eller venstre hånd? 
-Ingen af delene. Jeg skriver for det meste med kuglepen. 

Hvad kaldes numsen på et egern? 

-Nødudgangen! 
Konkurrence 

Skær et uhyggeligt ansigt af et 

græskar. Tag et billede og send 

det til bladet. Så kårer redaktio-

nen en vinder som får sit navn 

og billede i det  næste blad. 

 

 

    Børnesiden 



 

12 

  

LokalNyt LokalNyt 

 

 

 

 
 

Sct. Hans i Årre. 

Selv om det småregnede lidt i Årre, stod der små 
200 mennesker på Lene og Niels Jørgen’s mark 
og lyttede på, da Formanden for Udviklingsrådet 
i Helle Øst ,Jens Peter Christensen holdt årets  
båltale  ,som tog udgangspunkt i de traditioner 
der er forbundet med en Sct. Hans aften. 
Imens kunne publikum betragte heksen, der var 
kommet til verden ved hjælp af dagplejere i Årre 
og Fåborg, som sad på sin kost på toppen af bå-
let 
Efter båltalen lød midsommervisen ud over mar-
ken og bålet blev tændt,  heksen fik ild i rum-
petten og forlod Årre med raketfart som sjæl-
dent er set, og tog retning mod Bloksbjerg 
Derefter  fortsatte festen med  gratis snobrød til 
børnene, samt pølser og kaffe med kage. 
Bestyrelsen kunne atter i år konstatere god op-
bakning til arrangementet, både borgere fra by 
og land var mødt op og hyggede sig i fællesskab. 
En tak til alle der hjalp til og skabte en god aften. 

Sct. Hans i Fåborg 
Som det er sædvane hvert år, blev der igen i 
år afholdt Skt Hans på Kresten Søndergårds 
mark bag Vestervang kvarteret. 
Vejret var ikke for godt, så var lidt spændte 
på hvor mange der ville dukke op. Vi blev ik-
ke skuffet – der kom ca. en 100 stykker – 
samme som sidste år, og det er rigtig godt 
med denne store opbakning fra byen. 
Som sædvanlig var Borgerforeningen vært 
med gratis kaffe, te, kager, pølser og brød. 
Formanden bød velkommen, og herefter 
sang Arvid Ryttergård for på Midsommervi-
sen, mens bålet blev tændt og snobrød blev 
lavet. 
Camilla og Trine fra Fåborg havde lavet en 
rigtig flot heks og der går rygter om at Heidi 
Jepsen havde stået model men det står vist 

 

   

Sct.Hans i Hjortkær                          

Der blev vanen tro afbrændt Sct. Hans 
bål på sportspladsen i Hjortkær, hvor 
alle aldersgrupper var repræsenteret. 
Da fotografen ankom, var bålet dog næ-
sten brændt ned. Der var til gengæld 
godt gang i at riste skumfiduser over 
den medbragte grill, hvad både store og 
små deltog i.  
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FVI`s 7-mands Damer iført deres nye spilletøj 
sponseret af :  

  

Comtec. 
 

Nielsens Malerfirma. 
 

Snedkermester Allan Hansen. 
  
Holdet har selv været ude og finde sponsorer. 
Flot gået piger! 

                                                                                                                                                     

Uge 38 nærmer sig og det betyder at gymnastiksæsonen snart starter op 

igen. Vi er stolte af igen at kunne præsentere et stort og stærkt hold af lede-

re, som glæder sig til at komme i gang. Har du lyst til at lege, lave rytme eller 

springe, så find det hold der passer til dig og kom ud i Helle Hallen i uge 38.  

Hold 
  

Træningstid og sted Ledere 

Forældre/barn Tirsdag kl 18.00 – 19.00 HH 
Hal 3 

Anne Marie Sørensen  

Puslingespring Onsdag kl 17.00 – 18.00 HH 
Hal 3 

Mette Skovbjerg, Berit Egelund, Jimmy Rasmussen, Lon-
nie Andersen, Camilla Jensen, Simone Ørskov, Dorte Ma-
thiasen, Mathilde Hansen, Laura Skovbjerg, Kasper Ras-
mussen, Katrine Lund, Emil Skovdal Holm 

Lillespring            0. – 
2. kl. 

Onsdag kl 17.00 – 18.15 HH 
Hal 1 

Vita Guldberg, Svend Axelgaard, Anette Vind, Peter Kirke-
gaard Jensen, Heidi Andreasen, Torben Nielsen, Lærke K. 
Jensen, Tilde Marquardsen, Tobias Skov Nielsen, Sebasti-
an Ørskov, Nicolai Hybenfryd. 

Mellem spring          3. 
– 5. kl 

Onsdag kl 18.00 – 19.15 HH 
Hal 3 

Søren Ibsen, Johanne Skovbjerg, Julie K. Jensen, Simone 
Ørskov, Jan Nielsen, Lone Ladefoged, Mille Ladefoged, 

Juniorspring              
6.kl  - ?? 

Onsdag kl 19.15 – 20.30 HH 
Hal 3 

Stine Mathiasen, Maja Hermansen, Peter Ibsen, Jimmy 
Rasmussen 

Rytmepiger 7. klasse 
og opefter 

Mandag kl 18.00 – 19.00 HH 
Hal 3 

Sara Mathiasen, Trine Juul, holdleder Anette Dam 

Rytmepiger          3. – 
6. klasse 

Mandag kl 18.00 – 19.00 HH 
Mødelokale 1 

Emma Skovdal Holm, Melanie Andersen, holdleder Anette 
Dam 

Motionsherrer Tirsdag kl 19.30 – 20.30 HH 
Gymnastiksal 

Svens Axelgård 

Motionsdamer Mandag kl 19.30 – 20.30 HH 
Gymnastiksal 

Anita Ibsen 

Glad Motion Agerbæk Skole         Start uge 
40 

Vera Sørensen 
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Fiskedag i jagtforening 

 
Store og små fra Grimstrup/Årre/Roust jagtforening 

samledes igen i år i starten af juni til fiskedag hos Anita 

og Mads i Hjortkær. Efter en times tid brød solen frem 

og der blev afprøvet forskellig madding for at få ørre-

derne på krogen. Der blev hygget om bålet, røget fisk 

og snakket til hen på eftermiddagen. Formanden Jørgen 

Buhl havde sørget for præmier til de to heldige fiskere 

der fangede de største fisk. Om mændene holdt lidt 

igen eller om de har oplært deres efterfølgere for godt 

er ikke til at vide. Men dagens vinder blev Mai Blank-

holm Pedersen (datter af Mads Pedersen) mens num-

mer to blev Laura Lykke Hansen (datter af Jan Lykke). 

Der lød et stort tillykke fra formanden da han overrakte 

de to stolte piger deres præmier. 
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Nyt fra Bordtennisafdelingen 

  
Vi var naturligvis til stede ved Årre byfest d. 6. august, hvor der 
var mulighed for at komme ned i aulaen på skolen og prøve at 
spille bordtennis, og finde ud af om det er noget for dig, Vi fik 
denne dag besøg af en træner fra EBTK (Esbjerg Bordtennis-
klub), som gav os tips og tricks til nye sæsonen,  
Den nye sæson starter medio september, der vil komme nær-
mere info om træningstider og endelig 
dato.  
Ellers er du altid velkommen at ringe til  
Henning Emil Hein  
På tlf. 27289275 eller på mail 
Henningpost23@hotmail.com 

Præmiespil 
 
Præmiespil er blevet solgt for 2014/15, og der er 
gang i udtrækningerne, se 
vindere på aarre-by.dk eller 
på opslagstavlen i brugsen. 
Som noget nyt er der blevet 
udtrukket 3 vindere, blandt dem som havde ind-
betalt på conventus inden 13 juni, et nyt tiltag 
som kommer til at køre igen til næste år. 

Krocket 
 
Ved sommerpausen uge. 27-31, er C2 bedst placeret i deres 
pulje, med en 3. plads, mens A2 har en 4. plads og 
M2 en 6. plads. 
Lørdag den 6 September, skal vi afholde Gl. Helle 
Kommunemesterskab i Årre, en stævne som er for 
klubber fra GHK. Der plejer at være 50-60 deltage-
re og er en rigtig god dag, stævnet går på runde imellem klub-
berne og i år er det vores tur. 

Fodboldskole 
Igen i år har DGI i uge 27 afhold fodboldskole i Årre. Der var godt 40 deltagende børn fra 0. til 5. klasse, som havde en 

fantastisk sjov uge med en masse fodbold og samvær med vennerne.  

Der var for nogle år siden forældre fra en af skolens klasser, der arrangerede madordning til fodboldskolen, men denne 

var desværre stoppet. Derfor havde forældre i 3. klasse i år tager initiativ til at genoptage den gode ordning, således at 

der kunne bestilles mad 4 af ugens dage. Det var et stort hit, og børnene fik dejlig mad – pølsehorn, pizzasnegle, lasag-

ne, boller i karry og pasta med kødsovs – hvilket var menuer, der fald i god jord i denne aldersgruppe.  

Der skal derfor lyde en stor tak til de forældre i 3. klasse, der bidrog med at lave og servere maden. 

mailto:Henningpost23@hotmail.com
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Indvendig renovering af Årre kirke påbegyndt  
Arbejdet med nedtagning af al inventaret i kirken er nu 

overstået, som ses på ovenstående billeder. 

Dog er orglet og døbefonden på sin "vanlige plads", 

men indpakket i luftvenligt materiale og krydsfiner 

udvendig - især er det meget vigtigt at indstøvning ikke 

sker til orglet. 

De forskellige håndværkere og arkitekten er vant til 

dette arbejde, hvilket vi i menighedsrådet hurtigt 

fornemmede - og de giver udtryk for, at det er et 

spændende og specielt arbejde. 

Inddækningen af loftsbjælkerne er medtaget, og de 

oprindelige egetræsbjælker fremstår nu - om end de 

bærer præg af "tidens tand". De renoveres efter behov 

og sprøjtemales. 

Vedrørende den indvendige kalkning er der opstået et 

problem med løstsiddende pus og kalklag. 

Nationalmuseets sagkyndige på dette område vil se 

nærmere derpå snarest muligt. 

I juli måned ligger arbejdet stille pga. håndværkernes 

ferier. 

Som tidligere meddelt er kirken lukket indtil 1. søndag i 

advent - 30. nov. 2014.  

Årre menighedsråd. 10. juli. 

Babysalmesang 
Har du lyst til at tage dit barn med til babysalmesang, 

kan du læse nærmere om tid og sted på kirkernes 

hjemmeside: www.faaborg-aarre-kirker.dk 
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HØSTGUDSTJENESTE  
Der er høstgudstjeneste søndag den 21. september kl. 10.30 i Fåborg kirke.  

Gudstjenesten er fælles for Fåborg og Årre og alle er velkomne.  

Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. 
MENIGHEDSMØDER 
Menighedsrådene skal én gang om året indkalde til et menighedsmøde, hvor der redegøres for regnskab og budget, 

og hvor der berettes om arbejdet i det forløbne år og de punkter, der skal drøftes det kommende år. 

Fåborg menighedsråd afholder menighedsmøde den 16. november. 

Det finder sted efter gudstjenesten i Fåborg kirke kl. 9.00 og derefter kaffe og orientering i Fåborghus kl. ca. 10.00 

Årre menighedsråd afholder menighedsmøde, når kirken igen er åbnet.

  

PROGRAM FOR INDRE MISSION 
September: 

10. sept. Grimstrup missionshus: Fødselsdagsfest ved Jakob Legarth. 

26. sept. kl 18.30 Grimstrup missionshus: Høstfest med spisning  

              og lodder. Tilmelding til spisning senest 8 dage før. 

Oktober: 

8. okt.   Grimstrup missionshus: Oktobermøde  

              ved miss. Arne Nørgaard, Gram. 

15. okt. Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre 

November: 

5. nov.  Grimstrup missionshus: Novembermøde,  

              taler bekendtgøres senere. 

19. nov. Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre 

 

Alle er velkommen  

Hvis ikke andet er nævnt begynderne møderne kl. 19.30 

Evt. henvendelse til Mads Najbjerg 75 19 24 59  

 

 

PRÆSTENS FRIDAGE: Præsten har fri 

23.-30. september, 1.-5. oktober,  

18.-19. oktober og 4.-9. november.  

Alle dage incl. Præsten har desuden fri 

alle mandage.   

Den 23.-30. september, 1.-5. oktober 

og 4.-9. november varetages embedet 

af sognepræst Søren Pedersen  

tlf. 75196703 sop@km.dk.   

Den 18.-19. oktober 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. okt. 

 
KIRKELIG VEJVISER: 
Sognepræst 
Michael Bye Walus Bergerud,  
Fåborgvej 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, Præstebrovej 24 
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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ÅRRE KIRKE INDVIES DEN 30. NOVEMBER 
Når Årre kirke indvies den 30. november, vil det bl.a. ske 

ved biskop Elof Westergaard. Kirken har da været lukket 

i ½ år. For nogle er lukningen nærmest gået upåagtet 

hen, men for andre har det været mærkeligt, at der ikke 

har været nogen kirke i brug.  

Det er en underlig fornemmelse, når en så vigtig bygning 

og institution i samfundet er sat ud af drift. Selv om man 

i mellemtiden har kunnet benytte nabokirkerne, bliver 

det jo ikke det samme. Og vi tør ikke tænke den tanke, 

hvis Årre kirke slet ikke var der. 

Kirken er der bare. 

For de fleste mennesker er kirken jo noget, der altid har 

været der. Den var der, da vi blev døbt, og den er der, 

når vi går forbi. 

Men egentlig har den jo ikke ”altid” været der. Kirkerne 

i Årre og Fåborg blev bygget for 7-800 år siden, og 

historisk set er det ikke ret lang tid.  

Hvorfor kirke? 

Og hvorfor er det nu egentlig, at man skal have et hus til 

at dyrke Gud i? 

Traditionen med at have et gudshus – et hus til Gud – 

begyndte allerede med de gamle israelitter i bibelsk tid. 

I begyndelsen var det bare et telt, hvor den hellige ark 

blev opbevaret – men da kong David erobrede 

Jerusalem og gjorde byen til sin hovedstad, opstod 

behovet for noget mere solidt.  

Det blev sønnen Salomo, der fik lov til at bygge det 

fantastiske tempel, som nu ikke er mere. Da det stod 

færdigt, sagde han: ”Gud satte solen på himlen, men 

selv vil han bo i mulmet”. 

For det med Gud er jo ikke altid så ligetil. Selv om han 

stråler som himlens stjerner, vil hans inderste væsen 

altid være skjult for os. Den tanke er gudshuset – 

kirkebygningen – et træffende symbol på.  

For på den ene side kan Gud jo ikke bo i noget så 

jordnært som et hus, men på den anden side behøver vi 

dette jordnære til at fastholde tanken om det 

fantastiske, som Gud er. 

Ånd og sandhed 

Eller behøver vi nu også det? For da Jesus mødte den 

samaritanske kvinde ved brønden, sagde han: Der 

kommer en tid, da det hverken er i samaritanernes 

tempel eller i Jerusalems tempel, at Gud skal tilbedes – 

for Gud er ånd, og han skal tilbedes i ånd og sandhed. 

Ånd og sandhed behøver ikke en bestemt bygning for at 

virkeliggøres, siger Jesus. Alligevel behøver vi 

mennesker et sted, når vi skal samles, og dertil er kirken 

bygget. 

Ordet kirke kommer af et græsk ord, der betyder en 

forsamling af mennesker der er gået – kaldet – ud af 

deres hjem for at samles til gudsdyrkelse. 

Alle er velkomne til at overvære højtideligheden når 

Årre kirke indvies den 30. november.  

 

Michael BW Bergerud 

 

 

________________________________________________________________________________________________   

 

  

KIRKELIGT EFTERÅRSMØDE 
Torsdag 18. september med gudstjeneste i Fåborg kirke 

kl. 19.00 og derefter foredrag på Fåborg kro.  

 

Sognepræst Lars Christoffersen fra No og Hee ved Ringkøbing  

holder gudstjenesten og fortæller derefter på kroen om  

I.C. Christensen, degnen fra Vestjylland, der blev landets 

statsminister.  

Der er kaffe. Pris 50 kr.  

Vel mødt! – Menighedsrådene. 
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GUDSTJENESTER 
Dato  Fåborg Kirke Årre Kirke Tekst 

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

31. august 11. søn e trin Friluftsgudstjeneste 14.00 ** Lukket Tambours Have 

7. september 12. søn e trin 10.30 Lukket Matt 12-31-42 

14. september 13. søn e trin 09.00 * Lukket Matt 20,20-28 

18. september  19.00  KE-møde 

21. september 14. søn e trin 10.30 Lukket Høstgudstjeneste 

28. september 15. søn e trin Henvisning til nabokirker Lukket  

5. oktober 16. søn e trin Henvisning til nabokirker Lukket  

12. oktober 17. søn e trin 10.30 Lukket Mark 2,14-22 

19. oktober 18. søn e trin Henvisning til nabokirker Lukket  

26. oktober 19. søn e trin 09.00 * Lukket Joh 1,35-51 

2. november Alle Helgen 10.30 Lukket Matt 5,3-16 

9. november 21. søn e trin Henvisning til nabokirker Lukket  

16. november 22. søn e trin 9.00 *** Lukket Matt 18,1-14 

23. november Sidste søn i kirkeåret 10.30 **** Lukket Matt 11,25-30 

30. november 1. søndag i advent Ingen 14.00 
Årre kirke 
genåbner 

                       
 *Kirkekaffe. ** = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. *** Efter gudstjenesten er der   
menighedsmøde for Fåborg i Fåborghus. **** Konfirmandstartgudstjeneste. 

 
 

 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Der er gudstjeneste på Hybenbo 10. september (v. Charlotte Locht), 8. oktober (v. Michael Bergerud) og 12. november (v. Char-
lotte Locht) – alle dage kl. 10.15. Alle er velkomne. 
 

FRILUFTSGUDSTJENESTEN I TAMBOURS HAVE 
Husk at der er friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 31. august kl. 14.00.  
Der er fri adgang, også til haven. Kaffe og brød kan købes!  
Velkommen til en dejlig gudstjeneste i det fri! 

 

KOLLEKTER: 21.september til Folkekirkens Nødhjælp 
KIRKEBIL 
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes  
af menighedsrådene 

KOLLEKTER: 21.september til Folkekirkens Nødhjælp 
KIRKEBIL 
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes  
af menighedsrådene 
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Udflugt til Slesvig 

 

 

 

Fra byfestugen i Fåborg 

Udstilling i Lokalhistorisk Arkiv  

lørdag d. 9. maj 2014 

Sædvanen tro havde Fåborg Lokalhistoriske Arkiv en dag 

med åbent hus i byfestugen, med en særudstilling, dan-

net på baggrund af avisudklip og billeder. Siden arkivets 

start er der flittigt klippet og gemt alle lokale og aktuelle 

avisartikler fra Fåborg. Temaet var ”Andelsbevægelsen”. 

Dette brede emne var indsnævret til at omhandle Fåborg 

Mejeri og Fåborg Foderstofforening. Ca. 20 gæster fandt 

vej til udstillingen lørdag d. 9. maj. Det var også muligt at 

besøge udstillingen mandag d. 12. maj, hvor arkivet hav-

de besøg af folketingspolitiker Anni Matthiesen. Også 

denne aften var der interesse for udstillingen, da ca. 30 

gæster besøgte den. Tak til Harsø for sponsering af kopie-

ring. 

 

 

 

 

 

 

Fra Fåborg til Christiansborg, Lokalhistorisk Arkiv 

mandag d. 12. maj 2014: 

Under temaet ”Hvor blev de af” Igen i år var det lykkedes 

at få en af de gamle bysbørn, nemlig folketingspolitiker 

Anni Matthiesen, til i tale og billeder, at fortælle om sin 

vej fra Fåborg, til det liv hun har nu. At interessen for at 

høre Anni Matthiesen var stor, vidner de ca. 75 fremmød-

te om. Anni fortalte levende om sin tid på gartneriet Høj-

bo, sin tid i gymnasiet, gymnastikken, livet i Kroager og 

det liv hun nu lever, som folketingspolitiker. Allerede som 

barn, hvor hun og hendes søskende blev sat i arbejde i 

gartneriet, lærte hun vigtigheden af at yde før man kan 

nyde. Gymnastikken har været en vigtig del af hendes liv. 

Både som udøvende gymnast, men i særdeleshed som 

leder.  

Tak til Fys og Fittnes, som havde sponseret kaffe og brød. 

 

 

 
Vores årlige udflugt gik i år, sammen med Agerbæk 
Lokalhistorisk Arkiv til Slesvig, hvor første stop var 
Danevirke Museum hvor vi så og hørte om det gamle 
fæstnings værk.  
                          
 

 

 

 

 

 

Efter besøget kørte vi til Slesvigs højest beliggende 

restaurant, 26 etage wikingeturm her nød vi vores 

middagsmad, samtidig udsigten over Slien og Slesvig 

by.                                                                                                                                        

Derefter besøgte vi Domkirken Skt. Petri med sit kle-

nodie ”Bryggemans Altertavle.”                                                                                                                                    

Vi så derefter byens seværdighed, A.P. Møller Sko-

len, en gave fra A.P. Møllerfondet til Sydslesvig. Der 

var en rundvisning af vicerektoren . Skolen blev ind-

viet af Dronning Margrethe 1. september 2008. Byg-

ningen er 120 m lang og 60 m bred, samt indrettet i 

skandinavisk tidløst design. Byggeriet er udført af 

Maersk Construction, byggematerialerne er bl.a. gu-

le specialsten fra Egernsund, og kobbertag . 
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200-årig forpagterbolig burde fredes 

Det mener fhv. præstegårdsforpagter Morten Søndergaard, 

Fåborg, der fylder 80 år på søndag. 

FÅBORG – Fhv. gårdejer og præstegårdsforpagter Morten 

Søndergaard, der fylder 80 år på søndag den 1. marts, har i 

godt 50 år boet i denne smukke gamle forpagterbolig til Få-

borg præstegård. Da forpagtningen udløb i 1941 var de 

gamle bygninger egentlig dømt til nedrivning, men ved 

hjælp bl.a. fra afdøde minister Jens Sønderup blev de benå-

det, og Morten Søndergaard købte bygningerne med 18 ha. 

Jorden er senere tillagt sønnen Krestens gård i Fåborg. Byg-

ningerne, der er ca. 120 år gamle, burde efter Morten Søn-

dergaards mening fredes sammen med den store gårds-

plads med toppede brosten, som beundres af mange men-

nesker, der gennem årene er kommet til præstegården. 

 

Artikel fra Vestkysten d. 30. september 1986 

Enighed i kommunalbestyrelsen: 

 

En sjælden forpagtergård skal rives ned 

Men de gamle bygninger bliver målt op og fotograferet, in-

den det tunge maskineri køres i stilling. 

Årre – avlsbygningerne ved Fåborg præstegård, som er en 

af de eneste præstegårdsforpagtninger tilbage i Danmark, 

bliver revet ned i løbet af vinteren. Det blev bestemt, da 

Helle kommunalbestyrelse mødtes i går. 

 

Restaurering eller nedrivning 

Provsten i Fåborg-Årre pastorat, Jacob Holdt, foreslog tidli-

gere på året kommunen, at forpagtningen – som består af 

beboelse, lade, stald og landbrugsmaskiner – blev restaure-

ret og lavet om til museum. 

-Bygningerne danner et smukt hele sammen med præstebo-

ligen, og der er fra flere sider foreslået, at de på en eller 

anden måde bevares, skrev provst Holdt til kommunen. 

I modsat fald ønskede provsten bygningerne revet ned, idet  

de er i en så ringe forfatning, at det efterhånden er farligt at  

opholde sig i nærheden af dem. 

Forpagtergården er opført omkring 1860. Den har tre læn 

ger, som alle er bygget med håndgjorte sten. Murene er  

pudsede og rødkalkede. Stuehusets tag nu af bølgeeternit. 

De to længer er stråtægte. 

 

God ide´, men alt for dyrt 

Ved gårdsdagens debat i kommunalbestyrelsen blev prov-

stens forslag bakket op fra alle sider. 

Provstens ide ´er god nok, sagde Chr. Andersen (Upol.) 

Det er et godt initiativ. Forpagtningen er den eneste i Ribe 

Amt, ja måske i hele landet, sagde Arvid Ryttergaard (V) 

Men begge – og resten af kommunalbestyrelsen – var sam-

tidig enige med Jens Schultz (V): Det koster for mange pen-

ge. 

Og dermed blev det provstens sidst fremsatte ønske, kom-

munalbestyrelsen valgte at opfylde. Så snart kommunen har 

opmålt og fotograferet bygningerne, går mandskab fra tek-

nisk forvaltning i gang med nedrivningen. 

 

Fredningsstyrelsen sagde nej 

Inden kommunalbestyrelsens afgørelse i går var sagen 

vendt hos både Museet for Varde By og Omegn samt Fred-

ningsstyrelsen. 

Museumsinspektør Ole Faber, Varde, var i begyndelsen af 

august i Fåborg for at kigge på bygningerne. I et brev til 

Fredningsstyrelsen beskrev han forpagtningen samt dens 

forfatning, og vedlagde yderligere en række farvefotos. Sva-

ret fra Fredningsstyrelsen forelå få dage efter i følgende 

korte meddelelse: 

På baggrund af det foreliggende finder Fredningsstyrelsen 

ikke, at en fredning af præstegården som helhed, eller avls-

bygningerne særskilt, kan komme på tale. 

Fredningsstyrelsens afgørelse begrundes ikke nærmere. 

Og dermed var det kun kommunekassen i Helle, som kunne 

redde de gamle bygninger. 

 

Fåborg Præstegård blev ikke fredet.  
Penge blev det afgørende 

 

Debatten om fredning af  Præstegården. (Fra Fåborg lokalararkiv) 
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Som det har været tradition i mange år havde vi i Fåborg i 

maj måned vores sædvanlige byfest som Fåborg-Vrenderup 

Idrætsforening og Fåborg Borgerforening arrangerer i fæl-

lesskab. 

Vi startede fredag aften den 9. maj med en herreaften hvor 

der var fuld knald på hele aftenen til god mad fra Fåborg 

Kro, happy hour og en kvindelig stripper til stor fornøjelse 

 

I programmet til næste år vil der formentligt blive BÅDE en 

dame- og en herreaften så alle bliver tilgodeset. 

Lørdag d. 10. maj blev vores nye flotte parkeringsplads ved 

stadion indviet af Preben Friis-Hauge fra Varde Kommune 

som holdt en flot tale, hvorefter snoren blev klippet til ly-

den af 3 store kanonslag og opsendelse af 50 balloner. Gad 

vide om nogen fra herreaftenen dagen i forvejen blev væk-

ket af kanonslagene  

Lørdagen fortsatte markedsdag, åbent hus i lokalhistorisk, 

partyhår, børnedisco og en flot opvisning på græsplænen 

af Ribe Repræsen-tationshold i gymnastik. Kunne heldigvis 

gennemføres pga det flotte vejr.Senere skulle nogle af byen 

børn forsøge at sætte diverse nye rekorder til Børnenes 

Rekordbog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Skovbjerg satte nye rekorder med 14 stablet marie-

kiks i munden og 22 i alt i munden. 

Oliver og Emil byggede et hus af skumgummi og spaghetti 

på 97 cm. 

32 børn slog 3925 kolbøtter på 15 min. 

Frida Skovbjerg tog rekorden for flest kolbøtter – 247 ialt. 

Et stort tillykke til rekordindehaverne som vil blive optaget 

i Børnenes Rekordbog for 2015 der udkommer der udkom-

mer i slutningen af 2014.  

                                                                 Fortsættes side 26 

                                      Aktiviteter på stadion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

          

                          Skumgummihuset 

 

Fåborg byfest 2014 
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Lørdag d. 10. maj. og lørdag d. 17 maj blev der afholdt  

bal for de unge og med rigtig mange unge mennesker 

med god musik fra de lokale DJ’s Henrik Adsersen og Bas-

se Bongo. 

Mandag aften kom den i Fåborg fødte Anni Matthiesen 

som nu sidder i Folketinget og fortalte om sit liv og det at 

sidde i Folketinget. Rigtig mange mødte frem til en super 

god aften. 

Tirsdag aften en forrygende senior-eftermiddag med un- 

derholdning af 3 x Hans i Fåborghus for andet år i træk  

med sang, musik og anekdoter i samarbejde med Fåborg- 

Agerbæk pensionistforening.  

Om aftenen cykel bingo med en række gode præmier. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag aften var det så endelig revy aftenen som rigtig  

mange i byen ser frem til . En fantastisk revy udført  

af nogle super dygtige lokale mennesker for 34. gang . 

Her kan enhver i byen  risikere at blive hængt ud.  

Herefter var der fællesspisning med mad fra Fåborg Kro. 

 Aftenen sluttede med og bal, musikken blev leveret af  

’Genboerne’ fra gruppen ’Neighbours’.  

borg Poker Open blev som sædvanligt afholdt under  

kyndig ledelse af Arne Sørensen  

Om lørdagen var der gadekampe med tovtrækning osv. 

Senere lørdag blev der dystet i de bedste lagkager blandt  

voksne og bedste muffins blandt børn. 3 lokale kagedom 

mere afgjorde at Edith Kristensen havde lavet den bedste  

kage og Pauline Fredriksen den bedste muffin. 

Som det OGSÅ er sædvane blev der afholdt 7-mands fod- 

bold med en masse gode hold under kyndig ledelse af  

Stig Kikkenborg.  

En super god byfest som KUN lykkedes ved en masse fri- 
villige kræfter, det ukuelige Fåborg-holdet som sørgede  

for, at byen var flot inden byfesten, gode ide’er,  og  

sponsorer . Hvilket vi takker for. 

 

På FVI og Borgerforeningens vegne. 

Brian H. Nielsen 

Indvielse af parkeringsplads 
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Så blev der klippet "røde" snore i Årre. 

 

 
I forbindelse med, og som opstarten på byfesten som fandt 

sted i uge 32 havde  Borgerforeningen i et samarbejde med 

Byfestudvalget og Lokalhistorisk Forening valgt at markere 

indvielsen af den nye cykelsti og tunnel under Tingvejen, 

som efterhånden har været færdig i et par måneder, og 

som bliver brugt flittigt af både børn og voksne. 

 

Indvielsen fandt sted søndag d. 3.aug. hvor udvalgsforman-

den for Plan og Teknik  Preben Friis - Hauge deltog, som 

sammen med Skoleleder Peder Brogaard og masser af børn 

som  klippede de "røde" snore på begge sider af tunnellen 

under Tingvejen. 

 

Der blev  ligeledes holdt taler af både Udvalgsformand Pre-

ben Friis - Hauge for Plan og Teknik, Varde Kommune  samt 

af Skoleleder Peder Brogaard, Årre Skole  og af Formanden  

for Årre Borgerforening, Poul Verner Christensen, alle ud-

trykte i deres taler en stor glæde og begejstring over det 

færdige projekt. 

 

Efterfølgende blev alle deltagerne budt på  varme pølser,  

som kroparret Bettina og Kim på Årre Kro havde sponsore-

ret, og drikkevarerne  var sponsoreret af Dag-Li Brugsen og 

Borgerforeningen. 

 

Forud for planlægningen  af Indvielses tidspunktet for cy-

kelstien og tunnellen, havde Lokalhistorisk forening allere-

de planlagt en cykeltur i området omkring Årre, så her faldt 

indvielsen ind som et festligt lokalhistorisk indslag i byfest 

ugen.  

 

Så efter indvielses ceremonien, fortsatte alle de deltagere 

som havde tilmeldt sig cykelturen  ud ad Eskærdalsvej - 

Jyllerupvej - Sønderhedevej -Trehøjevej - Bryndumsager, 

og undervejs blev de orienteret omkring flere historiske  

 

 
 

 

 

oplysninger på ruten, inden turen gik tilbage til Årre af den 

nye cykelsti, og herefter videre ud til byfest teltet  hvor der 

ventede deltagerne et bugnende kaffebord. 

 

Ligeledes fandt indvielsen af den ny anlagte sti sted samme 

dag, det er stien som er blevet etableret langs læhegnet 

som føres i en linje fra gården "Engholm" på den Gl. Ting-

vej og hvor stien i denne ende er prydet med et meget flot 

skilt med teksten "Mose stien", som er blevet udskåret af 

Orla Jørgensen i Årre. Stien fortsætter herefter ned til 

Eskærsdalsvej, og herfra kan man cykle eller gå videre op til 

den nye Cykelsti og tunnel. 

 

Her blev de "røde" snore klippet i begge ender af stien af 

de to lodsejere, som har stillet arealerne til rådighed for 

den nye sti. Det skete  i overværelse af masser af borgere, 

samt flere fra det frivillige "arbejdshold"  hvor Peder Jep-

sen har været primus motor i projektet, sammen de borge-

re som bor i dette område, og som alle har ydet en kæmpe 

frivillig indsats ved anlæggelsen af den nye og flotte sti.  

 

Andelskassen i Agerbæk har sponsoreret et stort og flot 

beløb til netop dette formål, og entreprenørfirmaet Svend 

B. Thomsen har leveret en meget stor mængde af bundma-

terialet til stien, og uden disse to sponsorer havde det slet 

ikke være muligt at gennemføre projektet, så her skal der 

lyde en stor og varm tak til dem, og til hele det frivillige 

arbejdshold.  

 

Det er blevet en sti som masser af borgere  fremover kan få 

stor glæde af benytte, samt de som blot vil ud og opleve 

den skønne natur i netop dette område af Årre. 

                                                                                                                             

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 
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                           www.facebook.com/Tojtorvet 
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En hel fantastisk festdag i Årre! 
 
Søndag d. 15. juni var flagene hejst i rigtig mange villahaver  i 
Årre og hovedgaden var pyntet op med den flotteste flagallé og 
ved alle indfaldsvejene var samtlige  byporte pyntet med de 
flotteste blomsterranker og på Torvet og ved Kroen var der 
pyntet op med blomster og flag, og dagplejebørnene havde 
lavet de skønneste papirblomster som prydede op på pladsen. 
Lige fra morgenstunden summede byen med aktiviteter for at 
gøre klar til fejringen af blomst nr. 2 i udviklingsprogrammet 
omkring "De Blomstrende landsbyer" i Danmark.  
Årre har som den første landsby i Varde Kommune og som den 
anden landsby i hele Danmark opnået den ære at få godkendt 
deres ansøgning som en lokal tovholdergruppe havde arbejdet 
på siden 2011. 
Selve fejringen startede med at Esbjerg postorkester under-
holdte med en flot koncert på P. Pladsen som dannede ram-
merne for hele dagens program, hvor der var blevet opstillet en 
"Hoppeborg" samt en 5 meter lang male væg som i løbet af 
dagen blev dekoreret af både børn og voksne samt af de gæ-
ster som var tilstede. Ligeledes var der opstillet en trailerscene 
som vore lokale syngepiger, Sanne Mikkelsen  samt Tenna Due-
dal og Linda Pontoppidan som sammen med Anders Thorlund 
Jepsen underholdt og fornøjede deltagerne med de skønneste 
sange og dejlig musik. 
Postorkestret marcherede under talerækken ned til byens Æld-
recenter "Hybenbo" for at underholde beboerne her, og den 
første taler var Formanden for de "Blomstrende landsbyer" i 
Region Syddanmark, Helge Petersen. Han fremhævede i sin tale 
at Årre var et fremragende eksempel på en by og opland som 
satsede på lokal udvikling med masser af vilje og lokal sam-
menhold. 
Herefter blev det nye blomsterflag med de to blomster på, sat 
til tops på flagstangen ved blomsterbedet på Torvet af Udvalgs-
formand for Kultur og Fritid Lisbet Rosendahl sammen med 
flere af byens børn, og hun fik efterfølgende ordet og gav ud-
tryk for at hun var både stolt og glad for, at Årre og Varde Kom-
mune på denne måde var blevet synlige på landkortet. 
Senere blev ordet givet videre til Folketingsmedlem Anni 
Matthiesen, som selv har gået på Årre Skole og hun udstrålede 
en glæde og begejstring i sin tale over det store engagement og 
sammenhold som lokalt skaber liv og glæde, og som gør en 
forskel i et lokalsamfund.  
formanden for Borgerforening Poul Verner Christensen slutte-
de talerækken af, hvor han i korte træk gennemgik arbejdet i  
 

 
 

 
de fem kriterier som havde været grundlaget for arbejdet igen-
nem de sidste 3 år som "Tovholdergruppen" havde arbejdet 
med udviklingsprogrammet, siden man fik den første blomst i 
rækken af fem blomster i 2011. Han sluttede af med at fortælle 
om noget af alt det man skulle i gang med efterfølgende og 
slutteligt takkede han alle de fremmødte for deres opbakning 
og store hjælp i forbindelse med arbejdet. Ligeledes udtrykte 
han en stor og varm tak til alle talerne og til alle de som på for-
skellig vis havde bakket op omkring fejringen, med både en 
praktisk samt med en økonomisk håndsrækning. 
Alt imens alle talerne blev afviklet var der stor aktivitet på fest-
pladsen hvor Trylle Charlie underholdt børnene med at puste 
balloner op i alle forskellige former, I teltet blev der udfoldet 
stor aktivitet med ansigts maling af både børn og voksne og 
resultatet var fantastisk og alt imens blev der malet på livet løs 
på den flotte male væg. 
Da klokken var ca. 12.00 var Borgmester Erik Buhl Nielsen nået 
frem til Årre efter hans deltagelse i "Stafet for livet" i Ølgod og 
efter at han var blev budt velkommen fik han ordet og kunne 
med glæde konstatere at Årre med den flotte oprykning til ni-
veau 2 i programmet og med garanti ville score et hattrick in-
den for en kort årrække. Han håbede at andre landsbyer i kom-
munen ville blive opmuntret til at igangsætte udviklingspro-
grammet, som gør en forskel og skaber resultater og et stærkt 
lokalt sammenhold. 

Så alt imens solen skinnede stod kroparret sammen med flere 
hjælpere klar til at servere en dejlig kartoffelsalat og lækre 
"Grillpølser" samt drikkevarer til både børn og voksne, og del-
tagerne hyggede sig i festlig lag rundt ved bordene på Torvet. 
Vi kan nu med glæde se tilbage på et flot arrangement og sige 
en stor tak til alle, som på forskellig vis har bidraget og gjort 
denne dag til en festdag, som vi vil mindes med stor glæde i 
årene fremover. 
Venlig hilsen fra  
"Tovholdergruppen" og bestyrelsen i Årre Borgerforening. 
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 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  
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 
 

Årre Borgerforening 

Formand: P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                         22965790 
Kasserer: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com     75195751 
Medlem: Flemming Christensen   
                                      flemming.christensen@delaval.com      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 

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 

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.  
Kontakt træner på tlf. tlf.: 31 60 32 48        eller se mere på www.åbhundetræning.dk  

 

Foreningsadresser 

                        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 

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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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 
Tak til alle annoncører der gør det  øko-

nomisk muligt at  udgive  LokalNyt 

  Da-
to      

Kl. Arrangement Sted Arrangør 

10.sep. 14.00 Børge Mathiasen : Travheste og offshore Grimstr. skolebibliotek Årre/Grimstrup Pensionistf. 

01.okt 16.00 Madlavning for mænd. Start Grimst. Skolekøkken Årre/Grimstrup Pensionistf 

 11.okt  18.00  Høstfest Årre Kro Årre Borgerforening 

15.okt 14.00 
Verner Nielsen Nordenskov  viser billeder . 
Fra Nepal  Hybenbo Årre/Grimstrup Pensionistf. 

05.nov 14.00 
Kirsten og Aksel Pedersen fortæller om sol-
daterhjemmet i Camp Bastiaen i Afganistan Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf. 

10,12 14.00 Julehygge Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

08.01 14.00 Nytårsgudstj-Kaffe  Årre Kro Årre Kirke Årre/Grimstrup Pensionistf 

18.02 18.00 Vinterfest Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

04.03 14.00 Generalforsamling Årre Kro Årre/Grimstrup Pensionistf 

     

     

  

 

Opfordring 
Når man bliver 13 år, må man begynde på at arbejde i 
sin fritid, og mange unge har stor glæde og gavn af at 

have et fritidsjob.  
Derfor vil vi opfordre alle erhvervsdrivende til at overve-

je, om de kunne bruge en ung til et fritidsjob.  
”2 timer hver uge gør en forskel” 

 
Tovholdergruppen bag Blomstrende Landsby  

Spejdertur til Island 
Vi er to drenge på 11 og 12 år som skal  på sommerlejr 
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 arbejdsopgaver vi kan hjælpe med,  
event. sammen med vore forældre, må du meget gerne 
ringe på nedenstående telefonnummer. 

Mangler du en barnepige, eller har du brug for hjælp til andet, 
 mangler du et job efter skoletid eller lignende, så brug opslagstavlen.  

       OPSLAGSTAVLE 

Fåborg Borgerforening, Fåborg Lokalhisto-
risk Arkiv og Teaterforening Spar 2.   
Igen i år udsender vi brev til samtlige hus-
stande i Fåborg / Vrenderup med et giro kort 
til indbetaling for medlemskab 2014 i de tre 
foreninger, det bliver uddelt midt i august 
måned.  Der er en skrivelse med hvordan 
man krydser af for de tre foreninger.                                                                                        
Man kan også i år indbetale hver tirsdag i 
september måned i 
Fåborg Lokalhistorisk Arkiv mellem 14-16  
Bestyrelsen i de tre foreninger  
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LokalNyt 

 

 

Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 
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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! 


