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Et år på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

Af Rikke Guldbjerg Nielsen  Fåborg 

Starten 

Bilen var proppet med sager, og der sad jeg forventningsfuld med sommerfugle 
i maven, og en far der brugte kørerturen mod det sydfynske på at gætte:       

”Mon det er Arne og Katrine med Sarah, der kører foran”.  
Sarah Overgaard Sørensen min veninde fra Årre.  

LokalNyt 

Bevægelsen er starten” 
Sådan lyder titlen på en sang skrevet til Gymnastikhøjsko-
len, hvilket beskriver min start som højskoleelev vældig 
godt. Lidt atypisk havde jeg ikke valgt rytmegymnastik 
trods min opvækst med gymnastikken hjemmefra, jeg 
havde valgt dans som linjefag. Så for mig bød starten ikke 
kun på et nyt sted at bo og nye mennesker fra hele ver-
den, men også en ny måde at bevæge sig på. 
De første timer var hårde! Intet fungerede, min krop ville 
ikke lave de samme mærkelige og underlige bevægelser 
som dem vores lærer viste. Men efterhånden fik jeg indar-
bejdet nye bevægelsesmønstre, og før jeg vidste af det, 
var det tid til danselinjens årlige danseturné rundt i lille 
DK. Det blev en turné med et tæt program, der kom til at 
indeholde både blod, sved og tårer. 
 
Verden og mig  
Men nu er højskolelivet meget mere end linjefag som 
dans. Hvis man skal forklare hvad et højskoleophold er, er 
noget af det første folk kan finde på at spørge om følgen-
de: ”Jamen har I ikke nogle normale fag, som matematik, 
dansk osv.”. Og svaret må være nej. Som højskoleelev på 
Ollerup har du udover dit linjefag, et kreativt valgfag, et 
sportsvalgfag og så et fag der hedder: Verden og mig. Ver-
den og mig er et fag, hvor man diskuterer både store som 
små emner. Det er et fag, hvor der tales om miljøet på 
skolen,  og for mig har netop det været særligt interes-
sant.    

Vi er mange mennesker samlet på et sted, & mange kom-
mer fra helt andre lande med andre kulturer. Det bety-
der, at der opstår situationer hvor en ting virker åben-
lyst normal for nogen, men yderst unaturlig og ny for 
andre. Der findes både sjove og knap så sjove eksem-
pler på dette. En af mine yndlingsoplevelser var første 
gang jeg så en ven ved navn Acauã fra Brasilien tage 
koldskål fra tagselvbordet, først fyldte han sin dybe tal-
lerken med kammerjunkere, og dernæst hældte han en 
lille smule koldskål ovenpå. Jeg griner stadig ved tan-
ken, men mon ikke der også er et par japanere, som 
griner ved tanken om mit forsøg med spisepinde.  
 
 
 

Et semester mere 
Som fortalt i indledningen var planen blot at tage et se 
mester, men da enden på forårssemesteret nærmede sig 
kom tilbuddet om at blive Ollerup- Hubster. Og hvad er en 
Ollerup-Hubster? Kort fortalt er det et semesterforløb, 
som tidligere elever kan søge om at blive optaget på. Jeg 
søgte & blev godkendt. Som Hubster bor man stadig på 
højskolen med de andre elever og  deltager i nogle af sko-
lens linjefag og valgfag, men som udgangspunkt er man 
tilknyttet  Hubster-teamet.  
Hubsterne er en mindre gruppe som arbejder med kom-
munikation, aktiviteter  og projekter med aktører på & 
udenfor højskolen. Fx har vi arbejdet med ”Now we mo-
ve”, som er et projekt der går ud på at få flere til at bevæ-
ge sig i hele Europa. Derudover har vi også hjulpet til med 
VM indenfor gymnastik i Odense samt meget mere. 

Et nyt semester startede. Denne gang var vi blot 107 ele-
ver i alt, og 40 af eleverne var internationale. Jeg fik en ny 
roommate, og denne gang talte hun ikke dansk. Min 
roommate ”Reelika”, var fra Estland, var kunstskøjteløber 
og talte estisk, russisk, en smule finsk & heldigvis også 
engelsk.  
Via mit efterårssemester  med nye venner fra hele ver-
den, fik jeg åbnet øjnene endnu mere for, hvor lille Dan-
mark egentlig er, og hvis der var noget jeg ikke havde for-
udset i januar 2015, så var det, at jeg ville komme til at 
holde jul i Estland på grund af et godt og nyt venskab.   
 
Nu er mit 2015 slut. De sommerfugle som fløj rundt i ma-
ven er skiftet ud med venner og oplevelser for livet. Nu 
venter et nyt spændende kapitel. 
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                                                                                            LokalNyt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        Simon Olesen 4. klasse 
       Jeg går i Juniorklub, fordi jeg synes at det er sjovt at være sammen med vennerne efter skole. 
       Alle mine venner kommer her. 
       Jeg kommer hver torsdag, om tirsdagen går jeg til håndbold. 
       Det bedste ved at gå i Juniorklub er, at de voksne ikke bestemmer super meget – man må selv  
       bestemme meget. 
 
       

       Lia Sarah Madsen 5. klasse 
       Jeg går i Juniorklub, fordi jeg synes at det er sjovt. 
       Hele min klasse kommer her. 
       Jeg kommer i Juniorklub hver tirsdag og torsdag. 
       Det bedste ved at gå i Juniorklub er, at det er sjovt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Næste blad udkommer maj. 2016.   
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet:    

den, 10. april  2016  
Stof til bladet sendes til: 

Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31  Tlf .75195014    

  Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller henvende sig til redaktionsudvalget 

 

                                                       
Varde Kommune har ønsket, at der skulle ske en harmonisering på klubområdet. Det blev derfor 
besluttet, at der på alle kommunens skoler, pr. 1/8-2015 skulle gives et juniorklub-tilbud til elever 
på mellemtrinnet, dvs. 4.-5. og 6. klasse.  
Årre skoles juniorklub har åbent for 4. 5. og 6. klasse hver tirsdag kl. 14.30 - 17.00 og torsdag kl. 
15.30 – 18.00 samt torsdag for 5. og 6. klasse kl. 18.00 – 21.00. 
Vi har spurgt nogle af de unge: 

Hvorfor går du i Juniorklub? 
Hvor mange af dine kammerater går i Juniorklub? 
Hvor tit kommer du i Juniorklubben? 

Mathias Jørgensen 6. klasse 
Jeg går i Juniorklub, fordi jeg synes, at det er hyggeligt og sjovt at komme her, 
og fordi jeg har så mange venner her. 
Alle mine venner kommer her – i hvert tilfælde de fleste. 
Jeg kommer hver tirsdag og torsdag. 

Mai Blankholm Pedersen 4. klasse 
Jeg går i Juniorklub, fordi jeg synes, at det er hyggeligt, fordi der er en masse at lave sammen med 
mine venner, og fordi man laver noget man ellers ikke ville have lavet. 
Alle mine venner kommer her – eller i hvert tilfælde rigtig mange. Alle bliver her ikke lige lang tid. 
Jeg kommer i Juniorklub hver tirsdag og torsdag. 
Det bedste ved at gå i Juniorklub er, at man kan lave flere ting, end man kan lave derhjemme, og 
at man kan være sammen med nogle venner, som man måske ikke leger så meget med.  

Så er muligheden der!!!! 
Da der om ganske kort tid bliver en plads ledig i re-
daktionsudvalget, opfordrer vi dig, der har interessen 
samt plads på frivillighedskontoen, til at rette hen-
vendelse til: Kis på tlf.:  75192668  hvor du også kan 
få svar på evt. spørgsmål.Alle er meget velkomne, 
men har du kontakt til børne/unge-miljøet i området 
og/eller rødder i Hjortkær, hilser vi dig særlig velkom-
men. 
Redaktionsudvalget 
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 LokalNyt 

 

Vi vidste, at vi skulle spille teater i år, og det havde vi glæ-

det os til. Mie sagde, at vi selv skulle indspille musikken, 

fordi der ikke var andre, der havde gjort det før. Vi indspil-

lede tre sange selv (Bølle Bob, Smukke Sally, Eva og Las-

se), og så så vi filmen. Mie havde lavet en Power point 

med rollerne, så vi kunne se, hvem vi skulle være til styk-

ket. Vi startede med at sidde og læse dem højt i klassen, 

og så efter ca. tre uger begyndte vi inde på scenen og lave 

effekter til det. Så havde vi arbejdsdag en lørdag hvor vi 

lavede kulisser og bagte kage og boller. En dag skulle vi 

finde tøj, og vi gik op og kiggede efter tøj på loftet, men vi 

havde svært ved at finde hattene. Så efter noget tid be-

gynde vi at kunne vores replikker mere og mere. Vi drop-

pede også nogle sange og vers da teaterstykket var ved at 

blive alt for langt. Vi var meget spændte dagene derop til 

selve skolefesten. Vi fik mikrofonerne om mandagen, men 

vi nåede kun at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

øve dem èn gang om tirsdagen.  

Ellers øvede vi sådan lidt hist og pist. Endelig blev det da-

gen, hvor vi skulle vise skuespillet til skolefesten, og vi var 

alle sammen MEGET spændte. Om morgenen skulle vi 

spille for børnehaven, og det gik egentlig fint nok, men 

børnene larmede meget, men de kunne godt forstå lidt af 

det, sagde de bagefter. Om aftenen skulle vi vise det for 

vores forældre og resten af skolen. Inden vi gik på scenen 

blev mange af os mega nervøse, fordi der var kommet så 

mange mennesker i samlingssalen. Teaterstykket gik godt, 

men lyden var ikke specielt god. Bagefter var der skolefest 

for alle elever og deres forældre 

Vi synes det har været rigtig skægt og sjovt at spille tea-

ter. Nogle gange kunne man dog godt blive lidt træt af at 

øve replikker igen og igen og igen og…….. 

                                             Espen, Josephine og Emilie 

Bagedamerne forsyner Årre skole 
med de lækreste boller 
Eleverne på Årre skole har en lang skoledag. Sidst på dagen 
trænger de til lidt ekstra energi. Derfor besluttede vi, at bør-
nene skulle have en bolle i deres eftermiddagspause.  Der bli-
ver spist ca. 140 boller hver dag, og det har indtil nu været 
Marina Kristensen, der  har stået for det store stykke arbejde 
alene, men nu har hun fået hjælp af bagedamerne. Hver man-
dag og onsdag dukker der et hold af byens pensionister op og 
bager de lækreste boller til børnene under kyndig ledelse af 
Marina. Bollerne er meget populære. Det er en kæmpe hjælp 
for skolen  og damerne fortjener stor ros og skulderklap for 

deres engagement og hjælp. 

Laura Hansen, Inger Petersen, Gurli Østergård  

6. klasse opførte Bølle Bob på Årre skole 
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  Vennekredsen Hybenbo 

. 

 

Skolen 
 
Årre skoles 1. klasse har været på tur til Nordenskov skole for 
at se ballet i forbindelse med Varde kommunes kulturelle ryg-
sæk til skoleelever. 
De ældste elever fra Den Kongelige Balletskole i Holstebro dan-
sede ”Regnbuefantasier” for  alle  1. klasser i Varde Kommune. 
Efter forestillingen var der elevworkshop, hvor balletbørnene 

underviste 1. klasserne i ballet. 

                                                                                           LokalNyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop med-
bringes. 
Kontigent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, der 
kan ses i arrangementskalenderen side 33 her i bla-
det. 

Pensionistforening 

 
 
 
 
 

Som medlem af foreningen er du medlem  

Danske seniorer. 

Du får pensionistbladet 10 gange om året og 
 kan deltage  i alle vore arrangementer, som er 

omtalt i  bladets arrangementskalender side 33, 
samt i folderen fra pensionistforeningen 

 

Hver torsdag kl. 10,00 er der  
højtlæsning 

     Ved Anne Marie Søndergård 
  ALLE ER VELKOMMEN 
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Flffyttet til 
Torvegade 28 
ESBJERG 

 

 LokalNyt 
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 LokalNyt 

Fra den årlige byfest på Stadion 

 

Slebsagergård 
 

Natten til den 12. november 1938 brændte en stråtækket 

gård i Slebsager. Den lå på det sted, hvor Fuglsigvej 5 i dag 

ligger. På gamle kort hedder gården Neder-Slebsagergård. 

Svend Thomsen, hvis far ejede gården på det tidspunkt, 

fortæller: ”Mine forældre vågnede ved, at det buldrede på 

loftet. Da min far stod op, kunne han se, at der var ild i strå-

taget over stalden. Han fik tøj på og løb ud for at få tjene-

stekarlen med til at få dyrene løsnet og ud af stalden.  

Først da min far slog et vindue i stykker ind til tjenestekar-

lens værelse kom han ud. Han var ikke til hjælp ved rednin-

gen af dyrene, da han kun tænkte på at få reddet sig selv 

ud. Det tog tid at få dyrene løsnet, og da avlstyren skulle 

ud, faldt den om i stalddøren, og der kunne ikke komme 

flere dyr ud. Derefter måtte min far og tjenestekarlen red-

de sig ud af stalden, og resten af dyrene – 28 kreaturer og 

ca. 25 svin - indebrændte. 

Min mor fik os børn ud på græsplænen og gav tjenestepi-

gen besked på at holde øje med os. Mor løb så ind i stuehu-

set for at redde papirer og værdisager fra en skuffe. Men 

hun var kun lige  kommet ind, da stråtaget skred ned foran 

døren, og hun kunne ikke komme ud ad den vej igen. Så løb 

hun gennem nogle stuer til en anden dør og kom ud der. 

Men hun nåede ikke at redde noget fra stuehuset. Alt 

brændte, og familien måtte den næste dag til Fåborg for at 

købe noget tøj for at have noget at gå i”. 

Hele gården brændte ned til grunden, og Svend Thomsens 

far boede i en tid hos en bror, der havde en forholdsvis ny-

bygget gård tæt ved (Fuglsigvej 1). Moderen og børnene 

boede en tid hos moderens familie i Gørding. Efter nogen 

tid fik familien bygget et træhus tæt på gården, og der boe-

de man, indtil en ny gård var bygget op og kunne tages i 

brug næsten et år senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel velholdt gård 

Det var en gammel gård, der brændte den nat i 1938. Stue-

huset var sandsynligvis en af de ældste i sognet – nok op 

mod 140 år gammel. 

Gårdens bygninger bestod af tre længer, som var bygget 

sammen. Stuehuset mod syd var 16 fag lang og har oprin-

deligt været både stuehus og stald. I den østre ende var 

stadig i 1930erne hestestald og plads til svin. I fløjen mod 

øst var indrettet kostald, og der var lade i den nordre ende. 

Den vestre fløj var en gammel smal ladebygning uden 

vognporte. Den snævre gårdsplads var åben mod nord. 

Gården var løbende vedligeholdt og ombygget og i god 

stand. 

I sydmuren til stuehuset var indsat en mursten med årstal-

let 1798 skrevet i leret. Murstenene til de gamle bygninger 

var - som det var sædvanligt på den tid - lavet på stedet, og 

gårdens bygninger stammede derfor sandsynligvis fra 1798 

eller årene lige derefter.  

Før den tid var gården fæstegård under Endrupholm. Den 

sidste fæstebonde på gården hed Peder Nielsen. Han var, 

hvad man kaldte ”håndsnild” for eksempel til stenhugger-

arbejde, brøndsætning osv. Som fæstegård skulle der stilles 

mandskab og dyr til hoveriarbejde på Endrupholm. En gang 

havde ejeren af Endrupholm, som hed Teilman, sendt Pe-

der Nielsen til Nørholm for at grave en brønd. Men der sker 

en ulykke, da brønden skrider sammen, og Peder Nielsen 

omkommer.  

For at bøde på ulykken, som ramte enken hårdt, og nok 

også for at lette sin egen samvittighed – det var jo ham, der 

havde sendt Peder Nielsen til Nørholm - forærede Teilman 

hende gården i Neder-Slebsager til selveje i 1804. At går-

den blev en selvejergård betød, at den også blev fritaget 

for hoveriarbejde på Endrupholm.  

                                                                   

 

 

 

SlegeandenSlebsagergaard før branden 
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                                                                                           LokalNyt 

Enken blev så senere gift med Peder Hansen, som stam-

mede fra Vong, og som altså fik skøde på gården i 1806. 

De fik fem børn. Fra dem stammer en talrig slægt, hvoraf 

mange endnu bor på egnen. (Se mere om det i 2. bind af 

”Fåborg Sogn”, side 49-54). Peder Hansen var tip-oldefar 

til Svend Thomsen, der ejede gården fra 1962 til 1991. 

Siden 1991 har Marianne og Aksel Thomsen ejet gården. 

Pyroman på spil 

Efter branden blev Svend Thomsens far afhørt af politiet 

for at få opklaret brandårsagen. Politiet borede også i, om 

ejeren selv kunne have sat ild til gården for at få udbetalt 

brandforsikring, men der var ikke grundlag for mistanke 

om det.  

Politiet havde en formodning om, at der var tale om en 

påsat brand, og kriminalpolitiets rejsehold med den kend-

te leder Otto Himmelstrup i spidsen blev sat på sagen. 

Otto Himmelstrup var en legende i samtiden med en stor 

evne til at opklare kriminalsager.  

Der var flere stråtækkede gårde i området, bl.a. i Folding-

bro, der brændte i samme periode, og man havde mistan- 

ke om, at der var en pyroman på spil. Næsten et år efter 

den 27. september 1939 -  kom to politibetjente fra Ribe 

til det træhus i Slebsager, hvor Svend Thomsens familie 

boede indtil den ny gård var færdig. De spurgte efter tje-

nestekarlen, som de gerne ville have med til afhøring hos 

Himmelstrup. Svend Thomsen fortæller: ”Der kom to be-

tjente ind til min mor og spurgte efter karlen. Han var 

imidlertid ude at pløje, og politibetjentene sagde så, at de 

ville vente, til han kom hjem for at spise til middag. Da alle 

var samlet for at spise, kom betjentene igen. En af dem 

stillede sig i døren, mens den anden gik ind i køkkenet og 

sagde til karlen, om han kunne komme med til Ribe”.  

Det kunne han godt, svarede han, hvis han måtte for sin 

husbond. Ved afhøringen tilstod karlen ildspåsættelsen og 

i øvrigt 15 andre påsatte brande i området – herunder i 

Foldingbro, hvor han stammede fra. Han blev idømt 6 års 

fængsel og behandling mod den sygelige trang til at se ild.  

 

                                                                       Verner Puggaard 

      Faaborg Kro. 
Marlene og Uwe Schober har i år ejet Fåborg kro i 10 år. 

Marlene blev uddannet som tjener i 1986 og fik ansættel-

se på hotellet Vier Jahrseiten i Hamborg. Det var et stort 

hotel med 400 ansatte, og det var meget fint. Mænd skul-

le bære slips for at komme ind, og kvinder måtte ikke bæ-

re lange bukser. Her traf hun Uwe, som havde været ansat 

på hotellet siden 1970. Omgangstonen var for stiv for 

Marlene, og i stedet tog hun hyre på en luksusliner, der 

dog også anløb Hamborg, så hun kunne holde kontakten 

til Uwe. De giftede sig og bosatte sig i udkanten af Ham-

borg. Uwe arbejdede stadig på hotellet, mens Marlene 

blev ansat i billetkontoret hos SAS i Hamborg. 

I 1995 flyttede parret til Billund, hvor Uwe fik arbejde på 

hotel Legoland, mens Marlene blev overflyttet fra SAS i 

Hamborg til SAS i Billund, og de bosatte, sig i Hejnsvig. I 

2005 fik Uwe arbejde på hotel Britannia i Esbjerg. 

Parret havde altid drømt om at finde en stråtækt landsby-

kro i en hyggelig landsby. Det fandt de i Fåborg, og de 

overtog kroen 1. april 2006. Det er 10 år siden, og det skal 

naturligvis markeres. 

Det har ikke været en guldgrube at drive kroen, hvorfor 

Marlene arbejder som hjemmesygeplejerske ved siden  af 

arbejdet som ”kromutter”.  

Kroen har fået et samarbejde i stand med flere busselska-

ber, der bruger kroen som spisested ved udflugter i om- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rådet. Samtidig har kroen stadig en del kunder til den tra-

ditionelle søndagsmiddag. Der er dog plads til flere fester, 

og kroparret håber, at folk i højere grad vil benytte kroen 

for at sikre dens overlevelse. 

Kroparret har gennem  alle årene sat en ære i, at maden, 

service og hyggen på Faaborg Kro lever op til gæsternes 

forventninger. Desuden har de gennem årene renoveret 

kroen, så den i dag fremstår velholdt og indbydende. 

Kroen har fornylig oprettet en hjemmeside. 

                                                                  Arvid Ryttergaard 

Kroparret inviterer til 10 års jubilæum  
som bliver markeret på  

   Faaborg Kro  
Med reception  den 1. april fra kl. 18.00-20.00 

Alle er velkommen 
Af hensyn til maden tilmelding til kroen tlf. 75195016   

Mvh. Marlene og Uve 
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   

                                                                                                                 

 

 
 
 
 
                                                                                   

Marianne Schmidt 

Siggårdsvej 14 Årre 

Tlf. 75192454—27212453 

Masch.systuen.dk 

Www. 

Bemærk Ny 
adresse 

 
                                                                                           LokalNyt 
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 LokalNyt 

De passer vores børn. 
Dagplejere fra Årre og Fåborg 

En lille hilsen fra dagplejerne i 
området. 
Vi laver mange aktiviteter med 
vores dejlige dagplejebørn, 
Vi arbejder med iPad, leger i gym-
nastiksalen/Fåborghus, i skoven, 
lærer om trafikken, på legeplad-
sen, hjemme ude og inde. Vi 
snakker om alt om os og synger, 
børnene får gode venner, og me-
get mere. Det var lidt om hverda-
gen. 
Hilsen  
Susanne Jepsen 
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 LokalNyt 

Her er et lille tilbage blik på fodbolden i Fåborg/Årre 

for sæsonen 2015. 

Herre senior startede træningen op første lørdag i 

februar med en klar målsætning om at være mini-

mum 12 mand til træning samt at få flere med til-

knytning til området til at spille herude. Det lykkedes 

rigtig flot. Der var i opstarten en træning med 20 

mand, hvilket er rigtigt positivt. Inden sæsonstarten 

blev der lavet en målsætning for serie 5 holdet ud fra 

det hold, der nu stod klar, og det var at blive mellem 

de 3 bedste, men efter en god start kom holdet ud 

for en del skade, hvilket betød at de endte på en pla-

cering som nr. 4. 

Efter en lille sommerferie startede en ny sæson så op 

igen i serie 5, men i en ny og spændende lokal pulje. 

Vi lavede igen en målsætning med vores trænerteam 

inden sæsonstarten. Vi havde fået lidt tilgang (unge 

lokale) og var blevet skadesfri, så de meldte ud, at vi 

skulle være en del af oprykningen til serie 4. Holdet 

havde et stabilt efterår, hvor de kæmpede med V. 

Nebel om første pladsen, men efter en sejr på 1-0 på 

hjemmebane over netop V. Nebel rykkede holdet op 

weekenden efter. 

Ud over serie holdet har der i sæsonen været tilmeldt 

2 stk. 7-mands hold samt et Oldboys hold, så der har 

været masser af muligheder for at komme ud og spil-

le fodbold og masser af 3. halvlege. 

Der har været god støtte og opbakning til kampene 

på begge stadion. 

På ungdomssiden er der også god tilslutning. Vi sam-

arbejder stort set med alle byer fra det gamle Helle 

Kommune om at sørge for, at vi kan tilbyde nogle 

gode træningsmiljøer for alle årgange. Det kan være 

lidt en udfordring med hensyn til logistik/kørsel, men 

det lykkes med god hjælp fra forældre. Vi prøver at  

 

gøre det let for de gode frivillige trænere, så må der 

køres lidt ekstra indimellem. I efteråret havde vi 3 

stk. U- 8 hold U-11-12-13 samt 1 stk. 11-mands U-15 

drenge hold til at spille hos os. Der udover er vi med-

lem af SFS-fodbold samarbejde, hvor vi prøver at bru-

ge alle de muligheder, de stiller til rådighed. Den før-

ste uge i sommerferien bød vanen tro på fodboldsko-

le igen, og godt at se at kurven er knækket, og vi igen 

er omkring 60 børn 

Vi vil gerne sige tak til Kim Wind Maskinstation & En-

treprenør APS for hjælp til pleje af vores anlæg i det 

tidlige forår, derudover har Varde Kommune bevilget 

penge til renovering af vores lysanlæg på begge stadi-

on, så vi igen har gode forhold at træne og spille 

kamp under. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der hjælper 

og bakke op omkring fodbolden. 

                                                                   Bo Holm 

Nyt fra fodbold 
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                                                                                             LokalNyt 

 

 

Gymnastikopvisning søndag den 6. marts 2016 kl. 13.30   
Helle Hallen, hal 1 
Indmarch og velkomst 
  
Puslingespring 
ASF/FVI 
Mette Skovbjerg, Berit Egelund, Lonni Andersen, Dorte Mathiasen, Karina Kristensen, Henriette Honore, Rasmus Haulund, 
Kasper Rasmussen, Karoline Vestkær, Ingeborg Højvang, Frida Skovbjerg, Frederik Højvang, Katrine Lund, Emil Holm, Sofie 
Kristensen, Matilde Brink, Sebastian Hansen, Sille Mikkelsen  
 
Forældre/Barn 
ASF/FVI 
Anne Marie Sørensen  
 
Troldemix 
ÅB 
June Clemmensen, Britta Jensen, Andreas Christensen, Signe Jørgensen, Emma Friis, Cecilie Svenning 
 
Forældre/barn 
ÅB 
Lotte Mortensen 
 
DGI Sydvest 
Aspiranthold  
Esben Sommer, Asger Warming, Ditte Bro, Tanja Mogensen, Katrine Holdensen, Andreas Fabricius, Mads Mikkelsen  
 
Rytmepiger 2. – 5. klasse 
ASF/FVI/ÅB 
Johanne Jørgensen 
 
Lille Spring 
ASF/FVI/ÅB 
Vita Guldberg, Martin Kristensen, Vagn Sørensen, Peter K. Jensen, Svend Axelgård, Torben Nielsen, Anette Vind, Heidi 
Andreasen, Thea K. Jensen, Laura Skovbjerg, Nicolai Hybenfryd, Nicoline Andersen, Laura Conradsen, Ellen Dam, Christina 
Ørskov 
 
Teendance 
ÅB 
Maja Mathiasen, Cecilie Sundbæk, Marie Quist 
 
Spring 3. – 5. kl. 
ASF/FVI/ÅB 
Søren Ibsen, Johanne Skovbjerg, Julie Jensen, Lone Ladefoged, Jan Nielsen, Martin Andresen, Mikkel Duedal, Nicklas Ther-
kelsen  
 
Junior Spring  
ASF/FVI/ÅB 
Sara Mathiasen, Peter Ibsen, Esben Jensen, Malthe Hermansen 
 
Rytme Piger 
ASF/FVI/ÅB 
Sara Mathiasen, Trine Juul-Kristensen  
 

På gensyn til en masse fantastisk gymnastik. 

Udvalget 
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  LokalNyt 

Årre Borgerforening 

Nye udfordringer 
 

Et nyt år med nye udfordringer er startet, og i Borgerfor-

eningen er vi allerede i gang med opgaverne, idet vi netop 

har afviklet et fælles foreningsmøde på Årre Kro, som 

fandt sted d. 4. februar. 

Her havde Borgerforeningen og Boldklubben i fællesskab 

valgt at tage initiativet til at indbyde alle de øvrige for-

eninger, klubber, menighedsråd, spejdere og øvrige råd 

og institutioner i Årre og omegn, hvor idéen var at få 

drøftet emnerne omkring ledelse og rekruttering, samt 

kommunikation og frivillighed i arbejdet i de lokale for-

eninger og klubber, råd, osv. i lokalområdet. 

I næste nummer af Lokalnyt vil vi nærmere orientere om 

resultatet af dette møde, som vi håber vil bringe os nær-

mere en indsigt i de muligheder, der stadig findes, for at 

sikre fremtiden i bestyrelserne og i det frivillige arbejde, 

der bliver udført til stor glæde for mange medlemmer og 

borgere i Årre og omegn. 

 

Ny Super Miljøstation i Årre. 

Nu skulle det være ganske vist. Efter flere udsættelser for 

etableringen af den nye super miljøstation skulle vejen nu 

være banet for, at den kan blive realiseret og komme til at 

fungere til stor glæde for mange borgere, nu og i fremti-

den. En miljøstation som i de fleste tilfælde vil opfylde 

behovet for bortskaffelsen af de almindelige mængder af 

affald fra en almindelig husstand, af flasker, pap og papir, 

elektronik, mindre mængder af haveaffald, plastik og me-

taller, samt batterier og forskellige lyskilder.  

Naturligvis skal man fortsat bringe større mængder af 

byggeaffald og haveaffald og træer til Vrenderup, men der 

er ingen tvivl om, at miljøstationen vil skabe en bedre mu-

lighed for rigtig mange mennesker, som på denne måde 

vil være fri for at bringe dette til Vrenderup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgene og arbejdsgrupperne er i gang. 

Arbejdsgruppen bag "Den Blomstrende landsby" er truk-

ket i arbejdstøjet og er i fuld gang med manualen til 

blomst nr. 3 i rækken af de 5 blomster. I den forbindelse 

fik vi kort før jul opsat et flot "kunstværk" på Oasen. Et 

kunstværk udført i glas og i metal. Glaskunsten er udført  

af Hanne fra "Lundgård Glas" i Årre, og metalarbejdet er 

udført ved Harsø Maskiner i Fåborg, og det er bare blevet 

så flot. Ligeledes har vi fået placeret et "fårehold" på Oa-

sen, som er fremstillet af JØSU maskinfabrik i Årre, og ste-

nene er sponsoreret af frivillige lodsejere i byen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De er bare blevet så flotte, og børnene og de voksne ny-

der dem, når de opholder sig eller går en tur gennem stien 

på Oasen. 

"Blomsterholdene" har helt ind til december måned væ-

ret i fuld sving med bl.a. vinterklargøringen af bedene 

samt med beplantningen af volden ved indkørslen fra 

Tingvejen, og her kan alle godt glæde sig til det bliver for-

år og sommer, og se alle de flotte blomster og buske som 

vil spire frem overalt, både ved indfaldsvejene og på Oa-

sen samt ved alle blomsterbedene i byen. 

Inden længe vil Fastelavn og Juletræsudvalget melde pro-

grammet ud til fastelavnsfesten som finder sted på Årre 

Kro d. 6. februar fra kl. 10.00 til 12.00. 

 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening vil ønske alle et Rigtigt 

Godt Nytår. 
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  KONCERT I ÅRRE KIRKE  
Palmesøndag den 2o. marts kl. 15.00 
Medvirkende. 
Sara Germansen Tranberg, mezzosopran 
Niels Jørgen Tranberg, basbaryton 
Trine toft Eriksen, cello 
Lasse Toft Eriksen, klaver/orgel 
 

Gruppen optræder med et blandet program, bl.a. danske forårs-
sange,  
Carl Nielsen sange, opera/operetteduetter og klassiske stykker. 

Årre Menighedsråd 

FÆLLESFOREDRAG 
MED BISKOPPEN 

Torsdag den 3. marts 
kl.19.00 er der foredrag i 
Helle-Hallen med  
biskop Elof Westergaard.  
Arrangementet er fælles for 
alle sogne i Gl. Helle kommu-
ne.  
Nærmere oplysninger følger i 

lokalaviserne.  

22 forventningsfulde 

elever i 3. klasse er  

begyndt på forløbet 

`skolen i kirken`` i Årre 

kirke hvor de skal lære 

om kristendommens 

værdier, samtidig med 

at de bliver fortrolige 

med kirkerummet og 

det der foregår der 
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KIRKELIG VEJVISER:  FÅBORG SOGN  ÅRRE SOGN 

 Sognepræst  Menighedsrådsformand  Menighedsrådsformand 

Michael Bye Walus Bergerud, 
Fåborgvej 15 
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 36 83 78 
fbb@km.dk 

Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 
Tlf. 75 19 26 68 Mobil: 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 

Anne-Marie Søndergaard, 
Lindegade 12 
Tlf. 75 19 22 10 Mobil: 20 83 84 34 
lindegade@hotmail.com 

      

   Kirkebetjent  Kirkebetjent 

Kirkenyt redigeres af: 
Michael B.W. Bergerud (ansv.) 
Anne-Marie Søndergaard 
Kis Andersen 

Henning Kristensen, Præstebrovej 
24 
Graverhuset: 75 19 51 41 
Mobil: 23 28 51 87 
faaborgk@mail.dk 

Tina Brix, Tranbjergvej 7, 
Mobil: 23 47 22 71 
aarre.kirke@live.dk 

      

KIRKENS HJEMMESIDE  Kirkeværge:  Kirkeværge: 

www.faaborg-aarre-kirker.dk Villy Pilgaard, Vestervang 6 
Tlf. 75 19 50 61 Mobil: 40 89 50 61 
vp@garagen-faaborg.dk 

Thyge Nielsen, Vardevej 5 
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24 
thni@varde.dk 

 

 

 

 

 

GUDSTJENESTE MED KONFIRMANDERNE 
Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste, og den afholdes i Årre kirke søndag den 6. marts kl. 10.30.  
Alle er velkomne! 

 
BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE 
Skærtorsdag den 24. marts er der afslutning med ’Skolen i kirken’ for 3. klasse med gudstjeneste i Fåborg kirke. Gudstjenesten vil være rettet mod 
børn, og alle er velkomne. 

PROGRAM FOR INDRE MISSION 
Marts: 
11. marts: Grimstrup missionshus: Festaften med spisning kl. 18.30  
Tilmelding en uge før til Verner Skovdal 75 16 90 95 
16. marts: Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre. 
April: 
13. april: Grimstrup missionshus: Møde ved sognepræst Charlotte 
Locht, Grimstrup. 
27. april: Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre. 
Maj: 
11. maj: Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre 
25. maj: Kredsmøde i Grimstrup missionshus. 
 

Alle er velkommen  
Hvis ikke andet er nævnt begynderne møderne kl. 19.30 
Evt. henvendelse til Mads Najbjerg 75 19 24 59  
 

PRÆSTENS FRIDAGE: Embedet vare-
tages i præstens ferie således:  
Den 8-10 marts, 19-20 marts, 4-10 
april samt 23-26 april ved sognepræst 
Søren Pedersen, tlf. 75196703 
sop@km.dk. Den 25-29 maj  
ved sognepræst Charlotte Locht tlf. 
75191090 cloc@km.dk Den 30 maj til 
5 juni ved sognepræst Marianne 
Lesner tlf. 75298030 mhl@km.dk  
Præsterne har fri alle mandage. 
 

STOF TIL NÆSTE NUMMER: Stof til 

Kirkenyt skal være redaktionen i 

hænde senest den 4. april. 

mailto:sop@km.dk
mailto:cloc@km.dk
mailto:mhl@km.dk
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Fælles gudstjenester på ’små helligdage’ 
Menighedsrådene i Gl. Helle kommune vil gerne forsøge at festliggøre og give de 4 små helligdage (2. Påskedag, Bededag, 
Kristi himmelfart, 2. Pinsedag) ekstra opmærksomhed.  
Vi samler kræfterne og hvert pastorat får 1 helligdag, som de festliggør til glæde for alle. Gudstjenesten er fælles for alle 
sognene: 
 
2. påskedag i Grimstrup Kirke kl. 10.30 ved Charlotte Locht. En gudstjeneste med ekstra meget musik og korsang. Pulpi-
turlærkerne og Camilla Kjøller Simonsen medvirker. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten. 
 
Bededag i Næsbjerg Kirke kl. 10.00 ved Marianne Lesner. Der serveres varme hveder i Næsbjerg konfirmandstue efter 
gudstjenesten. 
 
Kristi Himmelfartsdag i Årre Kirke kl. 10.30 ved Michael Bergerud. Organist Kristian Nøhr medvirker med guitarmusik. 
 
2. Pinsedag i Agerbæk og Vester Starup Kirke – en dag med pilgrimsvandring mellem de to kirker. Ved Søren Pedersen 

 

 

LUTHERS NØGLER 30. MARTS 
Luthers Nøgle er et rollespil for konfirmander, der foregår i samarbejde med konfirmander og præster fra mange sogne. 
I år skal også konfirmanderne fra Fåborg og Årre deltage. Spillestedet er Terp Spejdercenter mellem Bramming og Gør-
ding og afholdes onsdag den 30. marts 2016. Man får et indtryk af rollespillet på denne hjemmeside: https://
www.youtube.com/watch?v=ZhujioPcsNY 

 
BYFESTGUDSTJENESTE i Fåborg  
I år vil vi prøve noget  nyt: Vi vil, -biskoppen har givet tilladelse– holde byfestgudstjenesten i 
Præsteplantagen, søndag den 15. maj kl. 14.00. Da det er pinsedag, håber vi at mange vil komme. 
Se nærmere i byfestprogrammet 
 

Påske betyder `forbigang` 
 
Påsken er kristendommens vigtigste fest. For den er en 

fejring af Jesu død og opstandelse, der er den vigtigste 

begivenhed i den kristne tro. I denne tid med indvan-

dring og tilrejsende fra mange lande kan man risikere at 

støde ind i mennesker, der ikke ved, hvad kristendom er. 

Da kan det være praktisk at have et svar på rede hånd – 

samtidig med at det giver en spændende mulighed til 

selv at reflektere over emnet. 

Så hvis nogen spørger dig, hvad kristendom egentlig går 

ud på, kan du svare: Kristendom er at tro, at Jesus Kristus 

døde og opstod – og dernæst, som noget lige vigtigt – at 

den begivenhed har betydning for os. 

Kristendom er nemlig ikke kun at tro på det første, men 

også det sidste. For til det første, at Jesus opstod fra gra-

ven, kan man jo blot sige: - Og hvad så? – Men med det 

andet – at Jesu sejr over døden har betydning for os, for 

dig og mig – inddrages vi i påskens uudgrundelige uni-

vers. Så påvirker påskens begivenhed os, så det rører ved  

 

 

 

vores tilværelse. 

Påsken bygger på den gamle jødiske fest af samme navn. 

Da Egyptens farao en gang omkring 16-1400 år før Kristi 

fødsel ville hindre israelitterne at rejse ud af Egypten, 

blev Gud vred og sendte en række plager over landet for 

at presse ham. Den tiende plage var, at dødsenglen ville 

fare forbi og dræbe alle drengebørn i landet. Men så ske-

te det afgørende: Israelitterne fik besked om at slagte et 

lam, påskelammet, og smøre dets blod på dørstolperne i 

deres huse – så ville dødsenglen skåne israelitternes børn 

ved at fare forbi uden at ramme.  

På samme måde som dødsenglen skånede Israels børn, 

tror vi, at Jesu blod afværger døden for os. Påsken er, at 

Jesus sejrede over døden, men også, at vi får del i denne 

sejr, når vi tror på ham. Nok kan vi ikke undgå den bog-

stavelige død, som Jesus jo også selv døde – men bag 

denne død venter gudsriget og evigt liv. Glædelig påske!  

                                                               Michael BW Bergerud 
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                    GUDSTJENESTER 

     Dato                                                      Fåborg Kirke               Årre Kirke                    Tekst                

  

 GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
 

   Der er gudstjenester på Hybenbo 16. marts ( ved Charlotte Locht ), 13. april ( ved Michael Bergerud ) 
   11. maj ( ved Charlotte Locht ) - alle dage kl 10.15. Alle er velkomne  
 

  KOLLEKTER: Påskedag til KFUM/K. 

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

      

      

28. februar 3.søn. i fasten 09.00 * 10.30 Joh 8,42-51 

06. marts Midfaste Fælles med Årre 10.30 B Burgergudstj. 

13. marts Mariæ bebudelse 10.30 09.00 * Luk 1,46-55 

20. marts Palmesøndag Ingen Koncert kl.15.00   

24. marts Skærtorsdag 10.30 ** 09.00 A Joh 13,1-15 

25. marts Langfredag Fælles med Årre 10.30 L Liturgisk 

27. marts Påskedag 10.30 Kol 09.00 A Kol Matt 28,1-8 

28. marts 2. påskedag Henvisning til Grimstrup 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Grimstrup 
kirke kl 10.30 

Fælles for alle 
sogne i Gammel 
Helle kommune 

03. april 1.søn. e. påske 09.00 * 10.30 Joh 21,15-19 

10. april 2. søn. e. påske Henvisning til nabokir-
ker 

Henvisning til nabokirker   

17. april 3. søn. e. påske 09.00 10.30 Joh 14,1-11 

22. april Bededag Henvisning til Næsbjerg 
kirke kl. 10.00 

Henvisning til Næsbjerg 
kirke kl. 10.00 

Fælles for alle 
sogne i Gammel 
Helle kommune 

24. april 4. søn. e. påske Henvisning til nabokir-
ker 

Henvisning til nabokirker   

01. maj 5. søn. e. påske 09.15 11.00 Konfirmation 

05. maj Kristi Himmelfart Fælles med Årre 10.30 Fælles for alle 
sogne i Gammel 
Helle kommune 

08. maj 6. søn. e. påske 10.30 ingen Joh.17,20-21 

15. maj Pinsedag 14.00 *** 10.30 Joh 14,15-21 

16. maj 2. pinsedag Henvisning til Agerbæk 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Agerbæk 
kirke kl. 10.30 

Fælles for alle 
sogne i Gammel 
Helle kommune 

22. maj Tritanis 09.00* 10.30 Matt.28,16-20 

29. maj 1.søn, e.trinit. Henvisning til nabokir-
ker 

Henvisning til nabokirker  

     Kol = kollekt (indsamling). *Kirkekaffe. B = Burgergudstjeneste med konfirmander for begge sogne. A = Alter-
gang    på andet tidspunkt end 10.30. ** Afslutning med ”skolen i kirken”. L = Liturgisk gudstjeneste uden 
altergang. *** Byfestgudstjeneste – se byfestprogrammet. 
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Årre Lokalhistoriske forening 

 

Aarre Kro´s  historie 
 

Brugsforeningen optræder igen i 1906 som Bygningsher-

re, Denne Gang er det den søndre Længe, den i 1894 byg-

gede Rejsestald, det gælder. Murerarbejdet udføres af 

Mathias Bendiksen, og Tømrerarbejdet af Jørgen Morten-

sen. Prisen var henholdsvis 225 og 300 Kr. Murstenene er 

købt i Ølgod og leveret i Varde til 21 Kr. pr. 1000, Hjem-

kørse-len besørgedes af Hans Jensen, Roust, for 29 Kr. pr. 

Vogn-ladning. Aaret efter skiftede Foreningen Uddeler. 

Poul Jepsen Poulsen, der bar paa en Tuberkulose, var død 

vistnok i 1901. Laurids Hansen fortsatte saa Stillingen, 

men ogsaa han kæmpede med den samme Sygdom, og i 

1907 tog Syg-dommen helt Overhaand, hvorfor han an-

drog om at fra-træde. Som hans Efterfølger antoges Kom-

mis Andreas P, Ibsen, Autrup. Paa den ordinære General-

forsamling den 19. Marts 1907 vedtoges det med 36 Ja 

mod 19 Nej at nedlægge Spiritus-handelen. Ligeledes ved-

toges det at gaa over til Brugsfore-ning, men ved 2. Be-

handling ved en ekstra Generalforsamling forkastedes 

begge Forslag med et Flertal af 8 Stemmer. To Aar efter 

paa den ordinære Generalforsamling blev det paa Forslag 

af Hans Peder Skou, Autrup, vedtaget at overgaa til Brugs- 

forening. Paa en ekstraordinær Generalforsam-ling vedto-

ges Forslaget 2 Gange, og Bestyrelsen bemyndiges til at 

indmelde Foreningen i Fællesforeningen for Danmarks 

Brugsforeninger. Der var imidlertid en Del Medlemmer, 

der var misfornøjede med at gaa over til Brugsforening, 

og 18 Mand begærede afholdt en ny Generalforsamling 

med Dagsorden: Brugs- forening contra Vareindkøbsfor-

ening. Ge-neralforsamlingen fik stor Tilslutning, og efter 

en varm og til Tider hidsig Forhandling, hvor Meningerne 

stod skarp delte, vedtoges det med et Flertal af 26 Stem-

mer, at Fore-ningen fremtidig skal ledes som Brugsfor-

ening. Efter at have hvilet et Par Maaneder paa denne 

Dyst, har Bestyrelsen udsendt følgende Skrivelse til sine 

Medlem-mer: ”Da Bestyrelsen har erfaret, at Uddeleren i 

Vareindkøbsforeningen giver ubegrænset Kredit, skal man 

have Med-lemmerne anmodet om at betale al Gæld, der 

er over 30 Dage gammel, inden 11. December, da den i 

modsat Fald vil blive overgivet en Sagfører til Inddrivelse, 

Desuden paa-lægges der Renter”. Medlemmerne har 

aabenbart ogsaa for 20 Aar Siden hyldet: Kreditten leve! 

Men?  

Der er flere Gange gjort Forsøg paa at faa brændevinshan-

delen afskaffet, uden at det dog var lykkedes, men i 1913  

 

 

 

 

 

kom den nye Beværterlov af 10, Maj 1912 Brændevins-

handelens Modstandere til Hjælp, Efter nævnte Lov kunde  

det ikke tillades Brugsforeningen at drive Aarre Kro som  

Afholdskro og samtidig handle med Spiritus, Efter den Tid 

har Aarre Sogn været „tørlagt”. 

Vi naar nu frem til det i Verdenshistorien betydnings-fulde 

Aar 1914. Det Aar fik ogsaa Betydning for Aarre Kro, thi 

Bygge- lysten, der nu havde hvilet i nogle Aar, vaagnede 

atter op. Den sidste Rest af den oprindelige Kro, Hoved-

bygningen, blev Nedrevet, og paa den samme Plads rej-

stes der en nye Bygning 44 Alen lang og 14 Alen bred. Heri 

ind-rettedes Forsamlingssal, et mindre Mødeværelse, tids-

svarende Beboelseslejlighed samt Restaurationslokale. 

Den gamle Sal i den nordre Fløj omdannedes til Butik med 

tilsvarende Bagbutik, og hvad der forøvrigt blev tilovers af 

Plads i den oven-nævnte Længe indrettedes til Kontor m. 

m. Den nye Bygning kom til at koste Foreningen 10,300 

Kr. Bygmestrene var Murer Anton Jensen Faaborg, Tøm-

rer F. Mortensen Hjortkær, og Snedker H. V. Hansen, 

Hjortkær. Deres Part af Byggesummen var 2,938 Kr. 

Sidst paa Aaret 1917 fandt der Uddelerskifte Sted, idet 

Andreas Ibsen opsagde Pladsen for at overtage Stillingen 

som Uddeler ved Gørding Brugsforening, en Stilling, han 

endnu indtager. Som Uddeler i Aarre antoges, uden at 

Pladsen var opslaaet ledig, Kommis Erh. Hammelsvang, 

der var fra Tistrup, men i længere Tid havde været Kom-

mis i Aarre Brugsfore-ning og ogsaa bestyret denne under 

A, Ibsens Indkaldelse til Sikringsstyrken, Bestyrelsen kend-

te derfor Hr. Hammels-vang og vidste, han var en Dygtig-

hed, I den vanskel- lige Pe-riode, der kom i Slutningen af 

Krigsaarene, og de første Aar derefter, stillede ogsaa store 

Fordringer til en Forretnings-mands Dygtighed. Vareman-

gelen gjorde sig gældende paa alle Omraader, Alt kunde 

sælges, blot det kunde skaffes. Hvad der gjorde Arbejdet 

endnu vanskeligere, var den for-færdelige Rod med Kort 

paa Brød og Mel, Mærker paa Suk-ker, Kaffe og Gryn, 

Statslageret osv, Drog Befolkningen i 1921 et Lettelsens 

Suk, da de sidste Kort og Mærker forsvandt, saa var det 

endnu inderligere og dybere fra Forretnings-folkenes -

Side. Det blev ogsaa kun i den vanskelige Tid, Hr. Hammel-

svang blev i Aarre, for allerede i 1922 søgte han, og blev 

Uddeler i Tistrup Brugsforening. Pladsen i Aarre. be-sattes 

med den nuværende Uddeler, Johs, Romme, der før var 

Uddeler i Krusbjerg  
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For Fuldstændighedens Skyld noteres, at i 1921 indlag-

des der elektrisk Lys overalt i Kroens Bygninger. 

Med Johs. Romme som Uddeler har Brugsforeningen til 

Dato haft en jævn og rolig Udvikling, og den staar som 

et stærkt og godt funderet Andelsforetagende, der her 

dybe Rød-der ogsaa udenfor. Sognets Grænser. 

I Foraaret 1929 byggedes der en ny Forsamlingssal og 

Restaurationsbygning i Aarre. 

 

Kr Kr. Kr. 

1899 1580 444 

1900 34944 642 

1901 35656 1148 

1902 40102 1329 

1903 44308 1416 

1904 48261 1474 

1905 48029 1535 

1906 54419 1655 

1907 62469 2378 

1908 68898 2844 

1909 77605 3571 

1910 85322 3065 

1911 93257 4759 

1912 99848 6366 

1913 101340 6371 

1914 110078 5593 

1915 131094 5135 

1916 164732 5860 

1917 173281 5677 

1918 190799 6961 

1919 225320 8830 

1920 259811 8507 

1921 235581 10224 

1922 156599 7187 

1923 181440 5799 

1924 197061 7743 

1925 227515 10323 

1926 *   91884 15922 

1927 167933 9804 

1928 166056 12980 

 3576314 165342 

         År                Omsætning        Overskud 

Oversigt  over  Brugsforeningens Omsætning med 
Angivelse af, hvad der er udbetalt til medlemmerne i 

Efterskrift. 

Undskyld! Her maa jeg standse; thi paa Grund af Strej-

ken ved Lillebæltsbroen og det af Undermejeristerne 

udsendte Strejkevarsel har min Fagforening erklæret 

Sympatistrejke. Da jeg spurgte Fagforeningens For-

mand, hvor længe det vilde vare, inden jeg kunde fort-

sætte, svarede han: ”Naar Lille-bæltsbroen er færdig”. 

Men da den efter hans Mening ikke bliver færdig, før-

end Undermejeristerne faar  6 ugentlige Fri-dage og Ret 

til paa Mejeriets Regning at holde en Vikar den syven-

de, har jeg regnet ud, at jeg bliver temmelig gammel og 

graaskægget til den Tid og ganske sikkert uskikket til at 

fortsætte. 

                                                                              Anonym 

Det kuriøse efterskrift kunne tyde på, at det er en lokal 
mejerist, der har ført pennen ved nedskrivningen af 
Årre Kro´s  historie. På grund af undermejeristernes 
sympatistrejke, har han så forhørt sig hos sin fagfor-
ening og fået at vide, at skriveriet  også var strejke-
ramt . 
                                                                         Redaktøren 
 

 
Udgravningsarbejdet påbegyndtes i 1925, mens selve 
arbejdet på broen gik i gang i slutningen af 1928. Det 
var planen, at broen skulle stå færdig ved udgangen af 
1934, men arbejdet blev forsinket af en næsten ét år 
lang strejke blandt arbejdsmændene i protest mod rin-
ge løn- og arbejdsvilkår. 
( Hentet på Google ) 
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Februar 2016 

Vi kan i Fåborg se tilbage på et aktivt år fra borgerforenin-

gen. Mange arrangementer blev gennemført med altid god 

opbakning fra byen og oplandet. Vi fik fornyet fortovene på 

Vrenderupvej og Fåborgvej, så vi nu er ’byen med de røde 

fortove’. VI håber så at fortovene på Fåborgvej mod Ager-

bæk også vil blive fornyet i 2016.  

 

Borgermøde. 

Vi havde i november indkaldt til et borgermøde vedr. Få-

borgs fremtid.  Vi havde håbet på god tilslutning men ikke 

drømt om denne flotte opbakning. Varde kommune, som 

var med til mødet, var også meget forbløffet over den 

flotte opbakning. Der var en god stemning denne aften, og 

der kom mange gode forslag og projekter, der kan laves i 

byen. Først i januar var det nødvendigt at indkalde til et 

’arbejdsmøde ’ for at gennemgå de indkomne projekter. 

Der mødte 50 mand op, og det blev igen en god aften, og 

så skulle der sendes forslag ind igen. Styrergruppen 

(bestyrelsen i borgerforeningen) arbejder videre med 

dette, og først i februar er der tid til præsentation af de 

valgte projekter.  Der er nedsat en gruppe på 5, som skal få 

sat ord på visionen for Fåborg.  Det store fremmøde til de 2 

møder og interesse for Fåborgs fremtid er imponerende. Vi 

kan være stolte over, at man ikke kun bor i Fåborg, men 

også viser interesse for fremtiden.    

  

Cykelstien  

Cykelstien mellem Fåborg og Agerbæk er ved at være fær-

dig. Der kan stå meget vand på cykelsti og vejbanen. Dette 

vil blive lavet i løbet af foråret. Snerydningen af cykelstien 

står Fåborg for. Der vil blive ryddet sne sammen med, at 

der bliver ryddet i Fåborg. I løbet af foråret vil vi i samarbej-

de med Agerbæk Borgerforening holde en festlig indvielse 

af cykelstien. Dato kan ses på vores Facebook side og i uge-

avisen.   

 

Byfesten  

Byfest teamet er gået i gang med planlægningen af årets 

byfest. Vi mener, der skal nye tiltag til at få gang i vores 

byfest.  Der vil komme ændringer, som vi håber alle har 

glæde af. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra d. 14 maj – 

21 maj (uge 20). Har man forslag til underholdning eller 

andre arrangementer, hører vi gerne om dette.  

 

Hjemmeside/Ruban  

I ca. 1 år har en gruppe under udviklingsrådet arbejdet med 

at lave nye hjemmesider. Vi har sagt ja tak til at få opgrade-

ret vores hjemmeside, så den bliver mere ’levende ’. Der vil 

være mange lokale informationer fra hele kommunen.  

Nu er det snart så vidt at vi kan starte på en ny hjemme-

side. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Michael 

Tkacz fra Fåborg er med i udviklingsgruppen, og Mads 

Skydt er med i styre gruppen. Så hold øje med vores hjem-

meside og se de nye tiltag, der sker.  

 

Generalforsamling.  

Der er generalforsamling i borgerforeningen d. 25 februar 

på Fåborg kro. Vi håber at se mange denne aften til en snak 

om årets gang i Fåborg.    

Vi er nu godt i gang med 2016 og der venter os mange nye 

udfordringer – så lad os komme i gang og få det bedste ud 

af det. 

Mange hilsner  

Fåborg Borgerforening 

Ulla Sørensen   

 

 

 

 

Fåborg Borgerforening 
Så nåede vi 2016 
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Gymnastik.  ASF-ÅB– FVI 
Gymnastiksæsonen 15-16 nærmer sig sin afslutning. Hol-

dene øver sig på serie og spring, og vi i udvalget er ved at 

planlægge opvisningen. Det er første sæson, hvor Årre 

Boldklub er en del af gymnastiksamarbejdet mellem Ager-

bæk FS og Fåborg-Vrenderup Idrætsforening. Vi er fælles 

om børnehold fra 0. klasse og opefter, mens forældre/

barn og puslinge stadig er hver for sig.  

Til træningerne, hver uge gør det ikke den store forskel. 

Det fungerer som det plejer, hvilket er godt og vi har et 

godt samarbejde  mellem lederne.  

En del Årre-børn var allerede til gymnastik i Helle Hallen, 

men der er kommet endnu flere til.  

I gymnastikudvalget arbejder vi også godt sammen. Vi 

skal lære hinanden at kende og have fundet et fælles ud-

gangspunkt, men vi er kommet godt i gang og glæder os 

til mere.  

 

 

 

Vores årlige weekendtur er i år i Helle Hallen. Vi har før 

været i Bramminge, men her var der ikke plads, så derfor i 

Helle Hallen. Det glæder vi os til at prøve. 

 

Vores egen gymnastikopvisning i Helle Hallen er  

søndag d. 6 marts kl 13.30.  

Her opviser vores egne hold og så får vi besøg af Aspirant-

holdet fra DGI Sydvest. 

 Områdeopvisningerne er d. 11 – 13 marts  

i Oksbøl og i Ølgod.  

Vi har hold på gulvet fredag og lørdag i Oksbøl  

og søndag i Ølgod.  

  

/Søren 

 

 
KFUM-Spejderne Grimstrup – Årre gruppe –  
 
Hvad sker der? 
Sidste weekend i november 2015  tog alle på juleweekend 

på Terp Spejdercenter v. Bramming. Programmet bød på: 

julemiddag med hvad der hører til, julehygge med sjove 

aktiviteter, musik og sang. Der var løb og udendørs aktivite-

ter, natløb, bagning af småkager, fremstilling af julepynt og 

meget mere. Det er en meget gammel tradition i gruppen – 

den har været på juleweekend hvert år siden 1964, så det 

er blevet til mange gode oplevelser for børn og voksne. 

Juletræsindsamlingen i Årre blev det første arrangement i 

dette år. Det var hundekoldt, men både voksne og børn var 

hurtige til at samle træer ind. Efter afsluttet arbejde var der 

varm suppe i Hjortkær og tid til et par timers snak, leg og 

hygge. Tak til jer, der gav os træer og penge, et fint tilskud 

til vort arbejde.  

Der er nu lagt program for vinterens arbejde som kan ses 

på hjemmesiden. Vi starter op med at arbejde med miljø, 

genbrug m.m. Der bliver en ” Tænkedag”, hvor vi ser på, 

hvordan børn og spejdere i lande har det. Vi vil prøve at 

tage vandreskjold/ forskellige distancer og tager på trave-

tur i Nysø området. 

Kom og vær med – der er plads til mange flere i vores grup-

pe! Læs mere på hjemmesiden: 

www.spejdernet.dk/grimstrup 

Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder.  

 

http://www.spejdernet.dk/grimstrup
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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 

Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn  
Afholder årsmøde/generalforsamling 

Onsdag den 24.februar kl. 19.00 på Årre kro. 

Generalforsamlingens dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Årsmødets emne:  

Fra Foderstof og Mejeri – til Kvist Industri. 

Direktør – fabrikant – og grundlægger Arne Kvist for-

tæller i ord og billeder om familiens liv og virke i Årre, i 

anledning af virksomhedens nært forestående  

50 års jubilæum. 

 

Vel mødt til en spændende aften. 

Venlig hilsen, Bestyrelsen. 

 

Krocket 
Det er nu tid til, at få det værste støv af krocketkøllerne, en ny sæson er på vej!  

Der er opstartsmøde i midten af marts, hvilken dato det bliver vil komme til at stå på  

opslagstavlen i Brugsen samt på infoskærmen og hjemmesiden.  

Vi ses til en ny sæson, nye såvel som garvede krocketspillere er velkomne. 

 

Udvalget 

___________________________________________________________________________________________________

 Håndbold 
Der vil igen i år være mulighed for udendørs håndboldtræning i Årre Boldklub for  
børnehold U8, U10 og U12.  
Træningen starter efter påskeferien og frem til sommerferien. (uge 13-25). 
  

mvh. Ulla Holm 

 

 

   Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv    
Afholder generalforsamling  

torsdag den 25 februar kl.19  i Fåborghus  

                 
Vores årlige udflugt den 7. juni 2016 går til Assens, hvor 
vi besøger et sølvsmede museum. Frederik Ernst grund-
lagde i 1890 en Sølvvarefabrik, som i dag er museum  
 
Efter middagen besøger vi Dreslette kirke, som stammer 
fra 1100 tallet  
 
Derefter til en flot Japansk have på 5500 m2 med 3000 
planter og 700 tons natursten.  
 

Reserver allerede dagen nu.  
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                           www.facebook.com/Tojtorvet 
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Status over LokalNyt 

Denne udgave af LokalNyt er den første af tredje årgang. 

Takket være stor opbakning fra annoncørerne er det mu-

ligt fortsat at udsende et blad på 36 sider fire gange om 

året. 

De første to års otte udgaver har været præget af artikler 

fra foreningerne. Borgerforeningerne har i hvert nummer 

orienteret om de emner, de arbejder med, idrætsforenin-

gerne har sendt billeder og kommentarer fra forskellige 

stævner og aktiviteter, og lokalarkiverne har fortalt spæn-

dende historier om personer eller begivenheder fra vores 

fortid. Vi har fået et indblik i, hvad der sker på skolen, og 

der har været omtale fra spejdere, jagtforening, pensio-

nistforeninger m. fl. 

Redaktionsudvalget har bestræbt sig på, at der altid er no-

get om og for de yngre årgange. Up-date har altid en for-

tælling om en ung pige eller dreng, der er taget hjemmefra 

for at opleve noget, f.eks. på rejse eller efterskole.  

I dette nummer fra et ophold på en idrætshøjskole. Under 

overskriften 'mig og min fritid' fortæller børn  deres inte-

resser, denne gang om en nye juniorklub.                       

 

 

 

Redaktionsudvalget modtager gerne ideer og tip til, hvem 

der oplever noget af interesse for andre. Kender I nogen, 

der er på et spændende skoleophold, en rejse eller et ud-

dannelsesforløb, så giv redaktionsudvalget et praj. 

 Det samme med børnene. Det er spændende at høre om 

børn, der er optaget af andet end det foreningerne tilby-

der. 

Redaktøren sender i god tid en påmindelse om deadline ud 

til en række personer i foreningerne. Husk at tænke 3-4 

måneder frem, så kommende arrangementer kan annon-

ceres i bladet. 

Tænk også på, at man kan referere fra et godt arrange-

ment. Og sende billeder. Et spændende foredrag, en ud-

flugt, et sportsstævne, en gadefest, en god jagtoplevelse 

og alt, hvad der vedrører lokalområdet. 

Og det er ikke kun foreningerne, der kan bruge bla-
det. ENHVER, DER HAR NOGET AT FORTÆLLE ELLER 
VISE, KAN HENVENDE SIG TIL REDAKTØREN. Vær 
med til at udvikle LokalNyt, så det fortsat kan være 
et spændende blad at læse. 
Har du ikke selv lyst til at skrive, så henvend dig til 
redaktionsudvalget. 

 

Trine Møller 
Årre Skoles nye leder 

Trine Møller blev i 2015 ny skoleleder 

på Årre skole, da hun afløste Peder 

Brogaard. Forud herfor var Trine i to 

år viceskoleleder på skolen, og herun-

der var Peder Brogaard en stor inspi-

rationskilde for hende. 

Før Årre skole har Trine Møller arbej-

det på Bakkeskolen i Esbjerg, hvor 98 

af eleverne havde fremmede nationa-

liteter. Her opdagede hun, hvor me-

get skole-hjemarbejdet betød. Trine 

har også arbejdet på Guldager skole 

og har boet fem år på Fanø. 

Da Trine Møller tiltrådte arbejdet i  

Årre, blev hun glædelig overrasket  

over den store forældreopbakning,  

der er omkring skolen, og da hun be-

tragter det som vigtigt, vil hun i stør-

re omfang åbne skolen for lokalsam-

fundet i hele skolens område og  

 

 

 

trække noget af skolens arbejde ud i 

nærområdet. 

Hun er stolt over, at Årre Skole er en 

af de 16 skoler på landsplan, der  er 

nævnt som ”Profilskole i Bevægelse”, 

uddannet af DGI. Samtidig vil hun 

sikre, at skolen har et højt fagligt ni-

veau. Her tænker hun både på de lidt 

tungere elever, der skal have den 

hjælp, de har brug for, men også på 

de dygtige elever, der skal inspireres. 

Lige nu står skolen over for et stort 

nedrivnings- og byggearbejde, da  

skolen og børnehaven skal integreres  

I et fælles børnecenter, og her er alle 

gode kræfter i spil. Det er en stor op-

gave, både under nedrivning og inte-

grering. 

 

  

 

Trine Møller er glad for sit ar-
bejde, og hun er glad for den 
modtagelse hun har fået i Årre 

Arvid Ryttergaard 
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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 @mail.dk        75192529 
medlem:    Svend M. Poulsen        svendinge@cdnet.dk               75192234                                                              
Sekretær:   Orla Jørgensen            orla6818@live.dk                      75192139 
Medlem:    Børge  Duedal              duedalmail@bbsyd.dk             75192392  

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 :      Verner Puggård                             61747050   75192256    
 Arkiv  :           Svend H. Kristensen                                           75195208 

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                             22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com          75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com   75192898     
Medl: Kathrine Jahn Krab   kathrirnejahnkrab@gmail.com            51944731 
Medl: Niels Jørgen Pedersen    joenne@live.dk                                75192003 

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Ulla Sørensen             moster@os.dk                          51225435  
Kasserer:       Johnny Holst              JJ@harbo.dk                              22376962  
Sekretær:      Brian Nielsen             vestervang19@yahoo.dk        75195119 
Medl.:            Claus Hygum             hygum.claus@gmail.com        20433875 
Medl.:            Maud Østergård       fridkan@gmail.com                  40735295 
Medl.:            Martin Christensen  martintofting@hotmail.com   29273792 
Medl              Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com        22998858 

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. 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Anne Dorit Østergaard                75192314                    24939299  

     Marius Hansen                            88177576             24407510 
     Solvej Jensen                            7516 9348             42190877 
     Jørgen S. Christensen                   75195582                    29417336     
     Poul  K. Sørensen                           75192262                   23444636          

                     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:           Vagner Staal                                                 75196293 
Sekretær:          Henry Brandt                                                75196438 
Øvrige:               Bent Kristensen                                           75196479 
                            Sonja Pilgård                                                75195112 
                            Elva Christensen                                          75195064 

  Redaktionsudvalg LokalNyt 
Kirstine Andersen                                                                   75192668 
Michael Larsen                                                                        51842379                               
Anne-Marie Søndergård                                                        20838434 
Torben Kirkegård                                                                    30425179 
Anita Blankholm Nielsen                                                        61684549 
Susanne Enghave                                                                    24451550 
Arvid Ryttergård                                                                      40415220 
Erling Vang Nielsen                                                                 75195014 

Agerbæk El-forretning 
MIN Købmand Agerbæk 
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 
Daglig Brugsen Årre 
Bryndumsager Tømrer Årre 
Årre Vognmandsforretning 
Kim Wind Årre 
El-Løsningen Årre 
Hjortkjær Maskinfabrik 

Murer Laust Lauridsen 
Helle Hallerne Vrenderup 
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 
Scoterbixen Årre 
 
Tak til alle annoncører der gør det  
økonomisk muligt at  udgive   
LokalNyt 

  

 
LokalNyt 

                           Vennekredsen Hybenbo 
Formand:                      Søren Junker                                                    76192378 
Næstform:                    Irene Nielsen                                                    75292292 
Kasserer:                       Johannes Søndergaard                                   75192210 
Medlem:                       Jytte Jørgensen                                                75192056 
Medlem:                       Conny Schmidt                                                 21488012 
Medlem:                       Søren G. A. Nielsen                                          40457224 
Medlem:                       Ella Junker                                                         61338686 
Beboerrep:                   Verner Rexen                                                    75192295 
Personale/sekretær:  Anne Marie Frandsen                                      72772702 

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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Arrangementskalender 
 
                                                                                           LokalNyt 

  

  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

dato kl. arrangement sted arrangør 

 14.00 Bankospil:  følgende dato:  11. feb.-25. feb.           
17. mar.-  28. apr.— 26. maj 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor. 

 13.00 Præmiewhist:  følgende dato:  18. feb.—  
10. mar.— 31. mar.-  21. apr.— 19. maj  

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

06.02. 10.00-
12.00 

Fastelavnsfest  
 

Årre  kro Udvalget 

10.02. 18.00 Vinterfest på Årre Kro 
Musik og underholdning med Brøns Harmonika 
Trio, der består af tre pensionister, som spiller 
underholdnings- og dansemusik .tilmelding tlf. 
75192314  

Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 

11.02 19.00 Generalforsamling Årre Kro Årre Boldklub 

24.02 19.30 Generalforsamling Fåborg Kro Fåborg/Vrenderup IF 

25.02 19.00 Generalforsamling Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

01.03 19.00 Generalforsamling Fåborghus Fåborg Lokalhistorisk fore. 

03.03 14.00 Med Inger og Per  på tur med folkedanserne i 
Japan 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

09.03 14.00 Generalforsamling Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 

15.03 19.00 Generalforsamling Årre Kro Årre Invest A/S 

30.03 19.00 Generalforsamling Årre Kro Årre Borgerforening 

31.03 14.00 Generalforsamling. Kreds syd/vest  Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

07.04 14.00 Generalforsamling m. efterfølgende bankospil, 
gratis kaffebord 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

14.04 14.00 Sognepræst Jørgen Johansen. Fra flymekaniker 
og tryllekunstner til præstekjole 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

Fra 
25/4 – 
29/4 – . 
 

 5 dages blomsterrejse til skønne Holland BE-
MÆRK: Tilmelding senest 19/2 2016 til Marius 
88177576/24407510 Rekvirer program ved Ma-
rius eller Brugsen i Årre. 

 Grimstrup/Årre seniorer 

12.05  Udflugt til Biogasanlæg og TVsyd Kolding 
Herom senere 

 Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

19.maj 
24..maj 

 Byfest  med bl.a. Fåborgrevyen og Teltballer Fåborg Stadion Fåborg Borgerforening 
Fåborg/Vrenderup IF 

Lørdag 
den 2. 
juli 
2016 
 

 Sønderborg Revy og Christiansfeldt.  
BEMÆRK: Tilmelding senest 1. februar 2016 til 
Marius 88177576/24407510 
Rekvirer program ved Marius eller Brugsen i 
Årre. 

 Grimstrup/Årre seniorer 
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Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 

 

 

 

 LokalNyt 
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                                                                                           LokalNyt 
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Steen Noer                Claus Brink 

Ejendomsmægler       Salg & vurdering 

 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 
 


