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 Jeg hedder Martin, bor i Årre, 

jeg er 18 år og har gået 7 år i 

Årre skole, som jeg har været 

rigtig glad for. Da jeg gik ud af 

Årre skole som den sidste 7. 

klasse på skolen, fortsatte jeg 

2 år på Agerbæk skole i 8. og 

9. klasse. Hvad jeg ville efter 9. 

klasse, har jeg altid vidst, men 

for at blive lidt ældre og mere 

moden valgte jeg at tage 1 år fri fra skole og arbejde ude 

på min farbrors svinefarm. Det har været lærerigt og en 

kæmpe oplevelse for mig, da jeg ikke anede, hvordan det 

foregik, og hvor lange og hårde dage det kan medbringe 

at være landmand. Jeg lavede ikke noget markarbejde, 

men jeg var med til at passe dyrene, fodre dem, - vaske 

stalde, som de nu skulle ind i, taste dyrene ud og ind af 

systemet afhængig af, hvor de skulle hen, hvis søerne 

skulle fare (føde) eller skulle løbes (insemineres). 

Da jeg var 12 år, begyndte jeg så småt at tage med min 

far ud og vaske lastbiler, da lastbiler altid har været min 

store interesse, og da jeg så fyldte 13, begyndte jeg offi-

cielt at vaske lastbiler for Freia Forellen. Jeg har været 

der lige siden og brugt rigtig mange timer og weekender, 

og jeg er stadig glad for dette arbejde. Al dette arbejde 

har så også været skyld i, at jeg har sagt nej til mange 

byture med ’drengene’, fordi min dag meget tit startede 

ved 5-6 tiden lørdag morgen og var færdig ca. kl. 14 om 

eftermiddagen.  

Omkring august 2015 begyndte jeg på min drømmeud-

dannelse i Esbjerg inden for transport og logistik, hvor 

jeg tog grundforløbet på et ½ år, som jeg afsluttede i de-

cember 2015. Det har været udfordrende at gå fra et 

fuldtidsarbejde til at gå i skole igen, hvor man kom hjem 

og havde fri, når man havde fri. Pludselig skulle man til 

og sidde og bøvle med lektier igen, måske sent ud på 

aftenen, ingen tvivl om at det var hårdt og det var svært, 

men arbejdet har helt klart været det værd, når man ved, 

at det er det, man vil. I løbet af grundforløbet var jeg og-

så ude og ’’sælge mig selv’, da jeg skulle ud i praktik 2 

gange. Jeg var heldig at finde en plads ved Esbjerg Gods, 

hvor det desværre ikke lykkedes mig at få en læreplads, 

men fik stor ros for mit arbejde. Da jeg skulle i praktik for 

2. gang, og det var ved at være sidste chance for at finde 

en læreplads, var der gevinst. Jeg kom ud i praktik hos E. 

Christensen & søn. (Erling Transport), og efterfølgende 

fik jeg og en anden elev fra min klasse læreplads der. Jeg 

startede d. 1. april i 2016 og forventer at blive færdigud-

lært i 2018. I mellemtiden har jeg erhvervet C kørekort 

(forvogn), og meget mere er i vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er mange, der siger, at familie og venner ikke hæn-

ger sammen inden for denne branche, men jeg håber på 

det bedste, at mit venskab med mine gamle folkeskole-

kammerater vil vare ved. 

Der er også mange der siger, at danske chauffører er en 

’uddøende race’, men så længe det er muligt for mig, har 

jeg tænkt mig at fortsætte inden for denne barske bran-

che. Jeg vælger at være optimist og håber at branchen vil 

overleve her i Danmark. Min store drøm inden for arbej-

det er at udforske verden, som min far gjorde, den gang 

han var ung chauffør, hvor han bl.a. kørte til Bosnien, 

Malaga, England og andre europæiske lande. Måske væl-

ger jeg at tage til Australien 1 år efter min uddannelse, 

da jeg tænker, det kunne blive en kæmpe oplevelse. Der 

er også stor forskel på, hvordan man transporterer gods 

frem og tilbage i forhold til, hvad vi gør her i Europa. Jeg 

glæder mig til at få store oplevelser fremover. 

 

                                        Martin Graversgaard Hansen    

                                                                                  Årre 

 

 



 

3 

 

 

 

                                                                                            LokalNyt 

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

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

Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31  Tlf .75195014    

  Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller henvende sig til redaktionsudvalget 

 

 

Et skoleår er forbi og det samme gælder for, Junior klub-

bens første leve år.  

Et helt specielt år på alle mulige måder. Kælderen skulle 

rumme klubben, men dette blev ikke virkelighed – i ste-

det fik vi muligheden for at sætte vores helt eget præg 

på det lokale, som før var det gamle spillerum. Med en 

varm og travl sommer, kom vi da egentlig ret godt på 

plads, hvis vi selv skal sige det.  Vi skulle uden tvivl lære 

hinanden at kende i starten, derfor var den hyggelige 

stemning mest at finde i klasselokalerne, med god af-

stand til os nye voksne. Dette ændrede sig dog heldigvis 

og klasselokalerne blev tomme og vi voksne fik også 

fornøjelsen af jer.  

Fornøjelsen af at grine med jer, så tårerne løb. Vi er ble-

vet underholdt af dansetrin og serier. Vi har lyttet til my-

stisk og tosset musik, men også lytte til noget af det vi 

kunne sætte på vores egen playliste. Vi har hørt hemme-

ligheder, snakket alvor og sjov. Vi er blevet snydt i spil, 

men måske også den anden vej rundt. Vi har givet den 

gas i gymnastiksalen. Vi har set tossede YouTube klip. 

Lyttet til jeres fællessang ved introsangen til årets juleka-

lender. Nydt jeres produktive og kreative udfoldelser, 

med de ting I har lavet, i vores kreative hjørne. Vi har 

været i svømmestadion Danmark. Vi har lavet madafte-

ner og klubaftener med bål - og en helt masse mere – 

men mest af alt, har vi nydt den gode stemning I altid 

har bidraget med.  

Dette første år er helt specielt, og har uden tvivl været 

vellykket. Dette skyldtes udelukkende jeres gode deltagel-

se og engagement. 

Tak for et super godt år i Juniorklubben. Vi håber at se jer 

alle, både nye som ”gamle” medlemmer, i skoleåret 

2016/2017. 

Rigtig god sommer til jer alle 
På vegne af juniorklubben 

Trine Larsen 
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Historiefortæller, journalist, skribent – eller noget lignende.  

 

Kunne du tænke dig at opsøge, interviewe og skrive om vores lokale område – ganske frivilligt? 

Vi vil rigtig gerne have fokus på de gode historier fra hele vores område.  

Det kan være et indlæg om en af de lokale erhvervsdrivende, det kan være en reportage fra en begivenhed i sognet, det 

kan være en præsentation af nogle af vores nye tilflyttere, det kan være et øjebliksbillede fra en grøn plet i området ,– 

mulighederne er mange.  

Har du lyst til at være med til at finde nye vinkler og skabe et bredere kendskab til vores lokale område – ja så er det her 

lige noget for dig! 

Ideen er, at du primært kan skrive til  LokalNyt; – men det vil samtidig være en oplagt mulighed at få delt historierne på 

både Fåborg og Årres hjemmesider mv.. LokalNyt udgives 4 gange årligt.  

 

Vi kan ikke aflønne dig – men du får med garanti rigtig god respons på dine indlæg  

Er du interesseret, så kontakt gerne: Poul Verner Christensen, 2296 5790 / pvc@cdnet.dk 

 
 
 
 
Fåborg i Fokus er tvangsopløst. 
Da købmandsbutikken og lejligheden blev solgt, nedlagde bestyrel-

sesmedlemmerne deres mandat. Efterfølgende blev direktøren ind-

kaldt til møde i Skifteretten i Esbjerg, hvor dommeren besluttede at 

tvangsopløse selskabet med følgende ordlyd: 

Selskabets seneste direktør Arvid Ryttergaard, bestyrelsesformand 

Villy Pilgaard Andersen og kasserer Birte Skovbjerg var mødt og for-

klarede, at selskabet er uden aktiver, uden aktiviteter, ikke har ver-

serende sager og ønskes tvangsopløst. Selskabet har tidligere ejet 

Fåborgvej 47a, som blev anvendt som købmandsbutik i byen. Selska-

bet har i den seneste tid været under administration af Andelskas-

sen, der kautionerede for DLR. Seneste generalforsamling var i maj 

2015, hvor det blev besluttet at lukke selskabet. 

Det fremgår af selskabets R75-oplysninger fra Skat, at der ikke er 

registreret aktiver i selskabet på nuværende tidspunkt. 

Skifteretten opløste selskabet i medfør af selskabslovens pgr. 225, 

stk. 1, jævnfør konkurslovens pgr. 143 analogt, som værende uden 

aktiver til yderligere konkursbehandling. 

 

Da der i selskabet ikke er midler til tilbagebetaling til anparts-

haverne, vil det være muligt for de fleste at trække det ind-

skudte anpartsbeløb fra i næste års selvangivelse til Skat.  

Hyggeeftermiddage  
 

begynder mandag den 24. oktober kl. 14.00  
hos Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1. 

Derefter hver anden mandag. 
Vi læser  

’Ser du månen, Daniel’ af Puk Damsgård. 
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Gymnastik  ASF—FVI--ÅB 
Så nærmer vi os igen en ny gymnastiksæson i Helle Hallen. Vi har en stor flok spændte og top motiverede trænere, som er 
klar til at tage i mod gymnasterne. Alle børnehold I Helle Hallen i alderen 0. klasse til 9. klasse er fælleshold mellem Ager-
bæk sf, Årre Boldklub og Fåborg Vrenderup Idrætsforening. Derudover er der både i Årre og i Helle Hallen hold for de yng-
ste børn og for voksne. I Helle Hallen start alle hold i uge 38. 
Som noget nyt, har vi i år flyttet rytmegymnasterne I Helle Hallen fra mandag til onsdag, hvor også springholdene træner. Vi 
håber det giver lidt mere fællesskabsfølelse hos rytmerne, mulighed for fællestræning med springholdene og det letter ar-
bejdet lidt for os i udvalget. Til gengæld skal man vælge om man vil være springer eller rytmer. Sidste år havde vi kun en 
gymnast, som gik på begge hold, så vi mener ikke problemet stort. 

 

Start 
uge 

Hold Sted Ledere Forening 

38 Forældre/barn Tirsdag kl. 18.00-19.00 
HH hal 3 

Anne Marie Sørensen Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

38 Forældre/barn 
0-4 år 

Tirsdag kl. 16.30-17.30 Gymnastiksalen i 
Årre 

Linda og Søren Pontoppidan 
Kubo 

Årre Boldklub 

38 Puslingespring Onsdag kl. 17.00-18.00 
HH hal 3 

Mette Skovbjerg 
Berit Egelund mfl. 
  

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

38 Troldemix 
(børnehave-børn) 

Torsdag kl. 16.45-17.45 
Gymnastiksalen i Årre 
  

June Clemmensen 
mfl. 

Årre Boldklub 

38 Lillespring 
0.-2. klasse 

Onsdag kl. 17.00-18.15 
HH hal 1 

Vita Guldberg 
Martin Kristensen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Mellemspring 
3.-5. klasse 

Onsdag kl. 18.00-19.15 
HH hal 3 

Stine Mathiasen 
Søren Ibsen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Rytmepiger 
3.-5. klasse 

Onsdag kl. 18.00-19.00 
HH mødelokale 

Thea Laursen 
Christina Ørskov 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Juniorspring og rytmepiger 
6. kl. og opefter 

Onsdag kl. 19.15-20.30 
HH hal 3 og mødelokale 

Johanne Skovbjerg 
Johanne Jørgensen 
Peter Ibsen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 I form via Leg 
9-14 år 

Onsdag kl. 17.00-18.00 
Gymnastiksalen i Årre 
  

Lene Hansen Årre Boldklub 

38 Teen Dance 
3.kl og opefter 
  
  

Mandag kl. 17.00-18.00 
Gymnastiksalen i Årre 
  

Maja Mathiasen 
Cecilie Sundbæk 
Marie Qvist 

Årre Boldklub 

38 Dame Cross Gym 
(18+) 

Mandag kl. 19.30-20.30 
Gymnastiksalen i Årre 
  

Kurt Eriksen 
Jesper Jensen 
Ulla Mathiasen 
Matilde Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Mandehørm 
(18+) 

Mandag kl. 20.30-21.30 
Gymnastiksalen i Årre 
  

Kurt Eriksen 
Jesper Jensen 
Ulla Mathiasen 
Matilde Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Mixhold Cross Gym 
(18+) (m/k) 

Onsdag kl. 19.30-20.30 
Gymnastiksalen i Årre 
  

Kurt Eriksen 
Jesper Jensen 
Ulla Mathiasen 
Matilde Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Motionsdamer Mandag kl. 19.30-20.30 
HH gymnastiksal 

Anita Ibsen Fåborg Vrenderup I 

38 Motionsherrer Tirsdag kl. 19.30-21.00 
HH gymnastiksal 

Svend Axelgaard Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

40 Glad motion Mandag kl. 19.30-21.15 Agerbæk skole, 
gl. gymnastiksal 

Vera Sørensen Agerbæk SF 

Har du lyst til at komme ud og røre dig, så har vi helt sikkert holdet. 
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Torvegade 28 
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 LokalNyt 

Fra den årlige byfest på Stadion 

 

 

 

Besøget iTambours Have. 

Et af mit livs absolutte højdepunkter var mødet med hele 

Danmarks Dronning som fandt i forbindelse med den årlige 

sommertogt,  hvor hun gæstede Varde Kommune d. 3 og 4. 

juni 2016.  

I den forbindelse valgte H.M. Dronningen at takke ja til at 

besøge bl.a. i Tambours Have samt Kvist Industries A/S i 

Årre, samt masser af andre spændende besøgssteder. 

Mødet med Dronningen har sat sig dybe spor i min be-

vidsthed, et møde som bekræftede min opfattelse af Dron-

ningen som et meget vidende og lyttende og meget inte-

resseret person. En Dronning som på alle måder udstrålede 

en glæde og en begejstring for hvad hun så og oplevede i 

forbindelse med turen rundt i Tambours Have. 

En have som naturen havde pyntet op med de flotteste og 

fineste nyudsprungne blomster og buske. Hele haven, alle 

stier og bygninger var op H.M. Dronningens besøg, blevet 

klargjort på fornemste vis af personalet i haven, med stor 

hjælp fra flere af medlemmerne af Tambours haves venner 

op til H.M. Dronningens besøg, så det var med stor 

stolthed at vi kunne vise haven frem i dens mest fortryllen-

de form og skønhed. 

I forbindelse med besøget i Tambours Have havde jeg for-

nøjelsen af, sammen med Fagleder for de "Grønne" områ-

der, Ellen Margrethe Hansen, samt Landskabsarkitekt Hen-

rik Nonnegård, at vise Dronningen rundt i den Japansk in-

spirerede have samt i den nyrenoverende og nyindrettede 

medicinhave, som i den grad har fået et løft igennem det 

sidste halve års tid. 

 Ellen Margrethe Hansen kunne her fortælle Dronningen 

om de nuværende og fremtidige udviklingsplaner der er 

planlagt for haven i de kommende år, og ligeledes kunne 

Henrik Nonnegård fortælle om opbygningen og beplantnin-

gen i medicinhaven, som var blevet udført i respekt for og 

helt i Gerhard Tambours ånd.  

Begge steder udtrykte H.M. Dronningen en stor begejstring 

for hvad hun så, og især den nye medicinhave var hun me-

get begejstret for at se og høre om. 

På turen rundt havde jeg lejlighed til kort, at fortælle om 

grundlæggeren Skræddermester Gerhard Tambour, som 

igennem årene med stor hjælp fra både naboer og frivillige 

har fået haven til at vokse fra 1.000 m2 og frem til i dag 

hvor haven dækker et areal på 30.000 m2  

Ligeledes fik jeg også fortalt om formålet med Foreningen 

Tambours Haves Venner, som igennem de seneste mange 

år har ydet en stor frivillig indsats og som de fortsat gør. 

Dette foregår i et tæt og godt samarbejde med Kommunen  

og de ansatte i haven, når der foregår forskellige aktiviteter  

 

 

 i haven, og når der skal forår rengøres eller udføres andre 

små opgaver i haven. 

Inden afslutningen på rundvisningen fik jeg lejlighed til kort 

at orientere H.M. Dronningen om de nye planer for opfø-

relsen og placeringen af det nye og store "Orangeri" i ha-

ven. Et projekt som H.M. Dronningen syntes var impone-

rende og som hun ønskede os held og lykke med, og håbe-

de at vi kunne realisere opførelsen  i 2017. 

Borgmester Erik Buhl Nielsen førte herefter H.M. Dronnin-

gen frem til den store plæne i haven hvor omkring 300 invi-

terede og forventningsfulde og glade mennesker ventede 

på Hendes Majestæts ankomst, og der blev viftet med små 

Dannebrogsflag som en flot gestus og velkomst til Dronnin-

gen. 

 Her kunne vi alle nyde kaffen og de lækre kager sammen 

med Dronningen. Under kaffen blev vi underholdt af Varde 

Kommunes Musik- billedskole som opførte nogle muntre 

indslag og højdepunkter fra Familieoperaen med deltagelse 

af elever fra 3. klasse fra Tistrup Skole. Her ud over under-

holdt elever fra Musik og Billedskolen i Varde Kommune og 

West Coast Bigband. 

H.M. Dronningens besøg i Årre. 

Mit humør lå på det højeste skala trin da jeg forlod Tam-

bours Have efter en fantastisk oplevelse, og det blev be-

stemt ikke mindre da jeg kørte ind i Årre By. Her blev jeg 

mødt af en skare af glade og begejstrede borgere som hav-

de placeret sig foran Kroen, hvor de sad og nød lidt afkø-

lende "Drikkevarer", idet temperaturen med solens hjælp 

havde fået temperaturen op på næsten 300 varme, og ikke 

mindst ved at Dronningen var kørt igennem byen, hvor de 

alle havde stået og vinket med små Dannebrogsflag som en 

velkomst til hende. 

 Rigtig mange skolebørn havde taget opstilling langs forto-

vet i Skolegade, hvor de havde stået med de flotteste pa-

pirs "Solsikkeblomster" og små Dannebrogsflag, da H. M. 

Dronningen kørte ind i byen, hvorefter de alle fulgte med 

ned til Kvist Industries A/S, sammen med næsten 800 an-

dre borgere fra byen og oplandet. 

Her kunne de se Dronningen blive modtaget af Direktør 

Michael Kvist, og hvor Dronningen fik overdraget en meget 

smuk blomsterbuket af otteårige Eva Lyager Christensen, 

alt imens Slesvigske Musikkorps spillede og underholdt de 

fremmødte. forinden var blevet tilplantet med masser af 

flotte margueritter af flere frivillige borgere og som er H.M. 

Dronningens ynglings blomst, kunne byen ikke fremstår 

mere festligt pyntet end den gjorde denne dag, hvor også 

solen gjorde sit til at det blev en festdag som vi alle vil hu-

ske fremover. 

Mit møde med hendes Majestæt  DronningenMit mø-
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Mit besøg på kongeskibet ’Dannebrog’ var en fantastisk op-
levelse. Her fik jeg en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. 
En oplevelse hvor man straks efter at have sad foden på 
landgangsbroen og være blevet budt velkommen ombord 
på Kongeskibet af besætningen følte sig velkommen og blot 
kunne slappe af og nyde den gode stemning, man blev 
mødt med overalt på Kongeskibet. 
Alt var tilrettelagt i mindste detalje, en aften og et møde 
med en besætning, som i den grad var stolte af at være på 
netop kongeskibet ’Dannebrog’. 
Kort tid efter at man var blev budt velkommen på Kongeski-
bet, skulle alle gæsterne indskrive sig i ’gæstebogen’, her-
efter vi alle fik mulighed for at hilse på H.M. Dronningen, 
som bød os velkommen ombord.  Efterfølgende blev vi budt 
på et overdådigt bord med et utal af både kolde og varme 
lækkerier samt lækre oste, kager og diverse gode drikkeva-
rer. 
 Disse lækkerier kunne man indtage enten siddende eller 
stående, så efter indtagelsen af den lækre soupé kunne 
man efterfølgende gå en tur rundt på Kongeskibet og nyde 
alle de fine detaljer, som der er rigtig mange af på skibet.  
Alt skinner og stråler af renhed, og alt fremstår nypudset og 
i flotteste stil. Her ser man straks, at man befinder sig på et 
kongeskib, et skib som har en indretning som er en dron-
ning værdig, og overalt føler man sig godt tilpas, og besæt-
ningen var meget glade for at svare på spørgsmål. Her følte 
man netop den stolthed, som jeg ovenfor har beskrevet.  
Senere blev vi alle budt på kaffe og the, som kunne indtages 
i de fine saloner eller tages med ud på dækket, hvor tempe-
raturen fortsat var over 250, og hvor en livlig snak blandt 
gæsterne fortsat var i fuld gang. 
Da klokken var godt 21.00 blev vi alle bedt om at samle os i 
agterenden af skibet, hvorefter vi kunne sige tak til besæt-
ningen for en oplevelsesrig aften, og hvor vi efterfølgende 
kunne takke H.M. Dronningen for en dejlig aften. 
Herefter fulgtes vi alle ad for at gå til landgangsbroen og 
forlade kongeskibet ’Dannebrog’ med en stor glæde og 

stolthed samt med et dybt indtryk af en fantastisk dejlig dag 
i forbindelse med H.M. Dronningens sommertogt i Varde 
Kommune. 
Med alle disse oplevelser og indtryk efter en dejlig dag i sel-
skab med H.M. Dronningen, vil jeg gerne udtrykke en stor 
og varm tak til alle jer i Tambours Have og til borgerne i År-
re, som gjorde dette til et af de absolut største begivenhe-
der i mit lange liv. 
Afslutningsvis vil jeg også rette en stor tak til de personer 
ved Varde Kommune som skabte muligheden for, at H.M. 
Dronningen valgte at takke ja til at besøge både Tambours 
Have og Kvist Industries A/S i Årre, og som samtidigt banede 
vejen for mit besøg på kongeskibet ’Dannebrog’ i Kolding 
havn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En begivenhed jeg vil huske tilbage på med stor taknemme-
lighed og så oveni købet på en dejlig solskinsdag den 3. juni 
2016. 
Med kærlig hilsen 
Poul Verner Christensen 
 

 

En aften på kongeskibet ” Dannebrog”   
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   

                                                                                                                 

 

 
 
 
 
                                                                                   

Marianne Schmidt 

Siggårdsvej 14 Årre 

Tlf. 75192454—27212453 

www Masch.systuen.dk 
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 LokalNyt 
Da jeg var blomsterpige for Dronningen. 
Da dronningen kom på besøg hos Kvist møbler i Årre, var jeg blom-

sterpige.   

Kvist møbler lavede en konkurrence om at blive blomsterpige. Alle 

børn på Årre skole skulle lave en flot tegning, som skulle bruges som 

kort til Dronningen. Jeg vandt konkurrencen og skulle derfor møde 

dronningen. Jeg fik nyt tøj og skulle lære at neje. På kjolen var der 

en masse blomster og jeg havde blomster i håret.  

Det var sjovt at møde Dronningen. Jeg skulle gi` hånd til Dronningen 

og hun sagde tak og så gik Michael og Dronningen ind i Kvist møbler. 

Så begyndte musikken og der var en masse politi. 

                                                                                       Laura 1. klasse 

6. klasse har været på Bornholm.  

De har haft en fantastisk tur og vil i den forbindelse gerne takke Dag-

li`Brugsen i Årre for deres flotte sponsorat. 

Hjemvendt fra Bornholm har klassen skrevet dagbog. Her kommer lige et 

lille uddrag fra Sarahs dagbog. 

Mandag morgen kl. 05.00 stod jeg op og tænkte ”Yes” det er i dag vi skal 

til Bornholm. Jeg begyndte at gøre mig klar, og kl. 06.20 kørte vi til Bram-

ming Station. Der skulle vi mødes med alle de andre fra min klasse, og to-

get kørte kl. 06.57. Vi skulle skifte tog i Fredericia, og derefter kørte toget 

hele vejen til KBH. Over i KBH, låste vi alt vores bagage inde på hovedbane-

gården så vi var fri for at slæbe på det, og efter vi havde gjort det, var vi i 

Tivoli i 4 timer, hvor vi prøvede en masse sjove forlystelser, og derefter var 

vi en time på strøget. Til sidst skulle vi på kanalrundfart i KBH hvor vi så en 

masse kendte bygninger, og andre ting. Da kanalrundfarten, var færdig, gik 

vi tilbage til hovedbanegården, og der skulle vi med et andet tog, som kørte 

til Ystad i Sverige. Da vi kom til Sverige sejlede vi med Bornholmerfærgen 

over til Rønne over på Bornholm. Fra Rønne blev vi kørt hen til Svaneke 

vandrehjem, og der var vi ca. kl.00.45. Vi var godt trætte og sov med det 

samme. 

Tirsdag 7/6  Næste morgen, skulle vi spise morgenmad kl. 07.15 og efter 

vi havde spist smurte vi madpakker. Så blev vi kørt ud til Gudhjem, hvor vi 

skulle med en båd over til Christiansø. Der var mange der blev søsyge, men 

jeg gjorde ikke. Vi rundt om hele Christiansø, og spiste madpakker. Bag-

efter fik vi lov at gå ind i en lille kiosk, hvor man kunne købe is og slik. Da vi 

havde gjort det, ventede vi på båden der skulle sejle os tilbage til Gudhjem. 

Da vi kom tilbage igen, blev vi hentet af en bus som kørte os hjem til van-

drehjemmet, og resten af dagen var vi bare der. Vi fik aftensmad kl. 18.15, 

og der efter gik jeg ned i byen. Da klokken blev 22.00 skulle vi være inde på 

vores værelse, og kl. 23 skulle der være ro.  

 

Udsmykning på Årre skole. 
Årre skole har haft en emneuge, hvor emnet 

var udsmykning. Eleverne samarbejdede på 

tværs af klasserne. Der er kommet et rigtigt 

flot resultat ud af emneugen, som vi er rigtig 

stolte af på Årre skole. 
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  LokalNyt 

 
Hjemmesiden er lige på trapperne. 

I skrivende stund er den nye hjemmeside i Årre lige på 

trapperne, og når I nu sidder med bladet og læser herom, 

skulle den være oppe at køre, og efter at vi har set udka-

stet og drøftet de nye muligheder og det nye design, som 

hjemmesiden kommer til at indeholde, er vi ret sikre på, at 

vi med de nye tiltag via RUBAN systemet har taget et kvan-

tespring og sikret fremtiden for vores hjemmeside i Årre, 

sammen med alle de øvrige muligheder vi har for at kom-

munikere vore budskaber ud i hele Varde Kommune. 

 

H.M. Dronningens besøg i Årre. 

Fredag d. 3. juni stod byen på den anden ende af begej-

string. Årsagen hertil var H.M. Dronningens besøg i Varde 

kommune, som foregik d. 3. og 4. juni i forbindelse med 

det årlige sommertogt, og i den anledning fik vi mulighe-

den for at invitere H.M. Dronningen på et besøg i Årre. 

Et besøg som vil gå over i historien, et besøg hvor H.M. 

Dronningen takkede ja til at besøge Kvist Industries A/S, et 

besøg hvor byens borgere satte alt ind på at gøre byen 

pæn og indbydende i en grad som aldrig set tidligere.En 

skare af glade og begejstrede borgere havde placeret sig 

foran kroen, hvor de sad og nød lidt afkølende drikkevarer, 

idet de havde stået og vinket med de små dannebrogsflag 

da dronningen kørte gennem Skolegade. Så med solens 

hjælp og ikke mindst det at dronningen var kørt igennem 

byen, var temperaturen nået op på næsten 300 varme. 

Rigtig mange skolebørn havde taget opstilling langs forto-

vet, hvor de havde stået med de flotteste papirs 

’solsikkeblomster’ og små dannebrogsflag, da H. M. Dron-

ningen kørte igennem byen, og fra næsten alle flagstænger  

 

 

 

i byen vajede Dannebrog sammen med flagalleén igennem 

Skolegade.  

Så sammen med alle de flotte blomsterbede og krukker 

rundt om i byen, som var blevet tilplantet med masser af  

flotte margueritter af flere frivillige borgere og som for  

øvrigt er H.M. Dronningens ynglings blomst - ja, så kunne 

byen ikke fremstå mere festligt pyntet, end den gjorde 

denne dag. 

Omkring 800 borgere fra byen og landet og fra nær og fjern 

havde taget opstilling nede ved Kvist Industries A/S på Sig-

gårdsvej, og alle vinkede de med små dannebrogsflag og 

blomster, da ’Krone’bilen ankom til Årre. 

Her kunne de se dronningen blive modtaget af Michael 

Kvist, og hvor dronningen fik overdraget en meget smuk 

blomsterbuket af otteårige Eva Lyager Christensen, alt 

imens Slesvigske Musikkorps spillede og underholdt de 

fremmødte. 

 

 

Michael Kvist fortæller at mødet med H.M. Dronningen var 

en meget stor begivenhed for dem, samt for deres medar-

bejdere på virksomheden.  

Familien Kvist havde i den anledning valgt at holde en me-

re privat sammenkomst med Dronningen, hvor de sammen 

kunne nyde kaffen, og her få muligheden for at præsentere 

ejerkredsen i virksomheden samt benytte lejligheden til at 

fortælle noget mere om virksomheden og deres produkter-

Så med solen som medspiller og med så stor en opbakning 

fra alle de mennesker, som havde valgt at bakke op om-

kring besøget, blev det en festdag, som vi alle med glæde 

og stolthed vil huske i tiden fremover. 

 

Nyt fra Blomstrende landsby 
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Oasen’ bliver brugt flittigt. 

Vores nye grønne og blomstrende plet ’Oasen’ i midtbyen 

bliver brugt flittigt af byens borgere, og mange tilrejsende 

benytter sig af et besøg her, det uanset om de kommer 

på cykel eller i bil, ja - så stopper de op og nyder det flotte 

syn, og flere nyder en kop kaffe eller en stille øl på stedet, 

inden turen går videre. 

’Oasen’ bliver passet og plejet af flere frivillige blomster-

piger, og græsset bliver løbende holdt nede af vores ny-

udnævnte ’græsklipper’ Jørn Pedersen, som i den grad 

har påtaget sig opgaven, og hertil har vi fået indkøbt en 

ny græsslåmaskine, som han er utrolig flittig til at bruge. 

I løbet af sommeren skal vi havde oliebehandlet vore es-

palierer, og det regnvand, som vi i dag anvender på områ-

det, er en stor hjælp, og som gør, at vi ikke behøver at 

vande så ofte på udvalgte områder. Men der skal lægges 

en enkelt vandrende mere ned, således at vi kan få afledt 

noget mere overfladevand til øvrige områder, og med de 

store regnmængder, som vi i fremtiden kan forvente, skal 

noget af regnvandet ledes direkte i kloaknettet, som nu 

heldigvis er blevet separeret i byen. 

Så herfra skal der lyde en stor tak til vore ’blomsterpiger’, 

som ikke alene passer området ved ’Oasen’ men også de 

øvrige blomsterbede og krukker i byen, og til alle de øvri-

ge som hjælper til med forskellige opgaver året igennem, 

det er en stor hjælp for os alle og især for os i bestyrelsen 

i Borgerforeningen. 

 

Nye infotavler. 

I samarbejde mellem Årre Boldklub og Årre Borgerfor-

ening har vi fået opsat nogle nye ’infotavler’ i byen, nogle 

steder som en erstatning for nogle gamle tavler, som  

efterhånden er blevet fjernet, og andre steder er det nyt 

med en sådan.  

 

 

Disse tavler skulle gerne gøre det lettere for gæster og 

besøgende i byen at finde rundt, og for mange vogn-

mænd og 

bude er det let at finde de forskellige virksomheder og 

institutioner, som findes i byen. 

 

Sct. Hans festen. 

Atter i år blev heksen sendt rettidigt af sted til Bloksbjerg 

og det skete i overværelsen af godt 150 glade børn og 

voksne, som til trods for lurende regnbyger var mødt op 

på pladsen for at deltage i den traditionsrige begivenhed. 

Her kunne de høre kommunaldirektør Mogens Pedersen, 

Varde Kommune holde midsommertalen, og som altid 

blev musikken til sangene leveret af vores lokale musiker 

Vagn  

Christensen. 

Det blev en super god aften med en super god tale af kom 

munaldirektøren, og efter at der blev sat ’fut’ i bålet, og  

heksen for af sted med ild i ’rumpen’, kom solen atter 

tilbage på himlen, og det blev en rigtig dejlig aften, hvor 

snakken gik lystig til indtagelsen af en varm pølse og en øl 

eller vand, og andre nød i stedet en god kop kaffe og et 

stykke dejlig hjemmebagt kage. 

Tak til alle de frivillige som hjælper til med både at samle 

bålet og efterfølgende rydde op på bålpladsen samt til  

dem, som bager kage og laver kaffe og til dem, som står i 

teltet og serverer samt til dem, som har fremstillet en 

meget smuk heks og ikke mindst til dem, som hjælper 

med opstillingen af teltet og nedtagningen igen samt for 

at bringe teltvognen frem og tilbage. Tak for lån af strøm 

og vand.  

Bestyrelsen i Årre Borgerforening vil gerne ønske alle vore 

medlemmer og borgere en rigtig god og solvarm sommer. 

 

Fedt at være frivillig 
Kunne du tænke dig at være frivillig, og er du mellem 12 og 100 år? 

Årre Boldklub modtager gerne henvendelser, hvis du vil være en del af en frivilligbank, som vi kan trække på til fx en dag 
med aktiviteter, oprydning eller bage en kage, hvis du vil være tissetante, hjælpetræner eller instruktør på et gymnastik 
hold, eller hvis du har lyst til at prøve kræfter som frivillig med et af de mange boldspil, som boldklubben tilbyder, modta-
ger vi gerne henvendelser. Skriv hvad du drømmer om at bidrage med på frivilligt plan, lidt om dig selv og send dette til: 
 

MetteMarie96@hotmail.com eller på telefon 60 13 28 89  
 

Så vil DIN henvendelse måske komme i betragtning fremover, når vi får brug for nye frivillige til diverse opgaver.  
Det er super sjovt og givende at være frivillig, som ser godt ud på CV’et og tjener fællesskabet godt. 
Mange fodboldspark, bordtennis skud, hunde bjæf, badminton slag, kroket skud, håndbold kast, volley slag og gymnastik 

kollebøtter 

Årre Boldklub 
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Fåborg borgerforening 
 
Nu er vi nået godt gennem sommeren men har dog forhå-

bentlig nogle pæne lune sommerdage i vente endnu.  

Vi kan se tilbage på en flot byfest med mange gode aktivi-

teter. Herreaften – dameaften – gudstjeneste i skoven – 

børnedag på stadion – fælles festaften – udflugt til Balders-

bæk plantage – fodboldkampe.  

 

Alt dette gjorde det til en hyggelig fest for byen. Som et nyt 

tiltag var byfestgudstjenesten flyttet til Præsteskoven, en 

dejlig eftermiddag i en flot lysegrøn skov. Vi håber, vi kan 

gentage dette næste år. Årets skulderklap blev i år givet til 

Fåborgholdet. Et velfortjent skulderklap til holdet som hol-

der byen pæn og nydelig.  

Tak til alle som mødte op og støttede byfesten og en stor 

tak til alle frivillige. Uden hjælpen ville det være svært at 

gennemføre denne byfest.  

Ved evalueringen af byfesten kom der nye ideer frem, og 

det vil vi tage med til næste år, når det igen bliver byfest 

tid.  

Byfestudvalget er ikke en fast sammensat gruppe. Skulle 

der være nogen som kunne tænke sig at være med i grup-

pen – til tilrettelæggelse og udførelse af byfesten så  

 

kontakt FVI eller borgerforenin-

gen. Der er plads til mange nye 

ideer.viklingsprojekter  

Nu er det snart et år siden vi i bestyrelsen startede på at se 

på udviklingsprojekter for Fåborg. Det har jo resulteret i et 

hæfte med alle projekter beskrevet. Alle projekter kan ses 

på vores hjemmeside. 

Et arbejdsgruppe vedrørende stier omkring Fåborg har væ-

ret i gang og har fået bevilliget penge til at kunne komme i 

gang med at lave bænke og rutebeskrivelser.  En gruppe 

med formål at lave flere aktiviteter på stadion for børn og 

voksne er ved at udarbejde ansøgning, så der også kan 

komme gang i dette projekt.  Der er kommet mange gode  

ideer frem, og det bliver spændende at se hvad det resul-

terer i.  

Der er mange gode projekter og vi har valgt at starte nogle 

op som hurtigt kan se dagens lys.  Vi er lydhør for flere som 

ønsker at komme i gang med projekter. Vi kan ikke styre 

alle projekter men står gerne til rådighed med hjælp og 

vejledning. 

 

Grill festen  

Det er blevet en tradition, at vi hvert år holder en grillfest i 

august/ september måned. I år finder det sted d. 20 AU-

GUST på stadion. Vi vil i år gerne starte om eftermiddagen 

med diverse leg og hygge for hele familien og så slutte af 

med grill hygge i telt for alle. I skrivende stund er indbydel-

sen ikke helt klar men hold øje med hjemmesiden og vores 

Facebook side. Vi håber at mange vil møde op til en hygge-

lig eftermiddag og aften.  

 

Mælkefestival. 

Helle hallen er ved at stable en stor mælkefestival/messe 

på benene.  

Det kræver, at alle de lokale byer hjælper til og igen mange 

frivillige hjælper. Et spændende initiativ fra Helle hallen og 

spændende hvor mange besøgende, der kommer. Vi vil 

være tilstede for at hjælpe men også med en lille stand, 

som fortæller om Fåborg og de aktiviteter og foreninger 

der er i byen.  

 

Inden længe er vi nået til efteråret og den mørke tid nær-

mer sig. Vi håber alle har haft en god sommer. Selvom vi er 

byen uden købmand - naturligt mødested - må vi huske på 

lige at få hilst på naboen - også de nye. Herude passer vi på 

hinanden og bekymrer os om hinanden, hvilket gør Fåborg 

til den by, den er. Pas på hinanden  

Mange sommer hilsner  

Fåborg borgerforening   Ulla Sørensen 

 

mailto:MetteMarie96@hotmail.com
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Tirsdag d. 13 september 2016 kl. 19 på Årre kro og samme aften kl. 19.30 på Fåborghus er der 
orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådene i Årre og Fåborg.  
De nye menighedsråd begynder 1. søndag i advent d. 29 november 2016. 
Menighedsrådet i Årre og Fåborg består af 5 valgte medlemmer hvert sted – ud over sognepræst og medar-
bejder-repræsentant. 
Menighedsrådene håber, der vil være en god opbakning til mødet – og alle er velkomne. 

Det at være medlem af et menighedsråd er in-

teressant, inspirerende og givende – i samar-

bejde 

mellem Fåborg og Årre menighedsråd – og de 

andre foreninger i sognene. 

At være med hvor beslutninger tages er altid 

spændende. 

Er som medlem af rådet f.eks. med til at vælge 

biskop og præst – er med til at drage omsorg 

for kirke og kirkegård og i det hele taget for kir-

kens ve og vel. Ligeledes udarbejdes der regn-

skab og budgetter. 

Der er foretaget en udviklingsplan for kirkegår-

dene- både i Fåborg og Årre. 

Formålet er at gøre arbejdet for kirkegårdsgra-

verne og medhjælperne nemmere og mere ra-

tionelt og at tilpasse antallet af gravpladser. 

Ud over søndagsgudstjenesten er der babysal-

mesang, mini-konfirmandundervisning, fore-

drag og koncerter. Møder med Varde provsti og 

et årligt møde med de øvrige menighedsråd i 

gl. Helle kommune og møder i vore ’egne me-

nighedsråd’. 

Endvidere har begge menighedsråd været med 

til oprettelsen af et fælles sogneblad for alle 

foreninger i Årre og Fåborg. Det var en spæn-

dende og tidskrævende opgave, som nu forhå-

bentlig fungerer til alles tilfredshed. 

Personligt kan jeg godt lide af deltage i gudstje-

nesterne og lytte til en god prædiken, der gerne 

må sætte teksten i perspektiv til alles tilfreds-

hed. 

P.v.a. Fåborg og Årre menighedsråd 

Anne-Marie Søndergaard 
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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 

 
 

PROGRAM FOR INDRE MISSION 
 
September: 
7. sept. Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre. 
15. sept. Festaften med spisning med spisning og lodder i Grimstrup 
missionshus kl. 18.30. Tilmelding 8 dage før. 
28. sept. Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre 
Oktober: 
19. okt. Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre 
November: 
16. nov. Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre. 
 

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

PRÆSTEN HAR FRI:  

Præsten afløses i sin ferie således: 

Den 20.-25. september ved  

sognepræst Søren Pedersen,  

tlf. 5196703 sop@km.dk. 

 Den 6.-12. oktober ved  

sognepræst Charlotte Locht tlf 

75191090 mail cloc@km.dk.  

Den 13.-18. november ved sogne-

præst Marianne Lesner tlf. 

75298030 mail mhl@km.dk  

Præsterne har desuden fri alle man-

dage.  

Deadline:  

Stof til kirkenyt, skal være redaktio-

nen i hænde senest 25. sep.  

Særlige gudstjenester 
 
GUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE 
Friluftsgudstjeneste den 28. august kl. 14.00 med deltagelse af alle sogne i gl. Helle kommune samt Thorstrup 
og Horne. Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri. Vel mødt! 
 

HØSTGUDSTJENESTER 
Der er høstgudstjeneste søndag 11. september i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30. Kirken er pyntet 
og vi synger høstsalmer. Der indsamles til Folkekirkens Nødhjælp. 
 

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE 
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 6. november i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30. Vi mindes 
de døde i årets løb ved at deres navne nævnes fra prædikestolen. 

mailto:sop@km.dk
mailto:cloc@km.dk
mailto:mhl@km.dk
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Du kan nå det endnu.  
 
Tilmeld dig snarest muligt til sogneudflugten  
til Michael tlf. 75 19 50 41 
Udflugt til Kongernes Jelling 
Pris kr. 250 
 

Kl. 9.15 – 9.30 Afgang Årre - Fåborg 
Kl. 10.30 – 12.00 Besøg på oplevelsescenteret. 
Kl. 12.00 – 13.30 Middag på Jelling kro. 
Kl. 13.30 - 14.15 Guidet rundtur i  
monumentområdet. 
Kaffe/småkage udendørs 
Hjemkomst kl. ca. 16.30 

KIRKEGÅRDSVANDRINGER 
I maj og juni var der kirkegårdsvandringer på 5 
af kirkegårdene i gamle Helle Kommune. Med 
stor succes. Der er blevet fortalt om aktuelle  
udviklingsplaner på kirkegårdene, om  
kirkegårdenes historie og om specielle gravste-
der. 
I august følger de sidste tre. 
 
Fåborg 16. august, Årre 18. august og Øse 24. 
august. 
Tidspunkt kl. 19.00 
Der sluttes af med en kop kaffe 

 

 
 

SOGNEDAG 

Efterårsmøde på Årre kro søndag d. 31. oktober 2016 
Gudstjeneste i Årre kirke kl. 10.30. 
Derefter søndagsmiddag på Årre kro. Sang og spil ved vores organist Kristian Nøhr kl. 12.45.  
Kaffe kl. 13.30. 
Foredrag ved journalist Ole Andreasen 13.45 - med overskriften ’fra TV-avis over Matador, via EU til 
Carlsberg’. 

SANGAFTEN med Helge Teglgård onsdag den 5. okt. Kl. 19.30 på Årre Kro. 

 
 

SOGNEREJSE FOR ALLE TIL ARMENIEN 
 
Den 6.-13. oktober 2017 arrangeres åben sogne-

rejse for alle interesserede til Armenien. Armenien 

er det ældste kristne land og har en egen kirketra-

dition. Armenierne har i omskiftelige tider holdt  

 

 

 

 

fast ved deres kristne tro. Det er et moderne land  

med en spændende historie, der ligger i det syd-

østlige hjørne af Europa  

og alligevel midt i det hele. Det er et fredeligt land, 

hvor man kan rejse trygt. Landet er kendt for dets  

brikoser og den smagfulde cognac ”Ararat”. 

Vi skal se hovedstaden Jerevan, der er på størrelse 

med København, samt rejse rundt i provinsen for 

at opleve de mange seværdigheder. Fly til/fra Bil-

lund (pristillæg). 8 dage, 7 nætter, fuld pension. 

Anslået pris fra kr. 9.995. Rejseleder: Sognepræst 

Michael BW Bergerud. Arrangør: Unitas Rejser. In-

formationsaften i Helle-Hallen  

torsdag den 3. november kl. 19.30  

(annonce i Ugeavisen) samt igen efter nytår. Info 

75195041 og 40368378. 

SOGNEREJSE FOR ALLE TIL ARME-
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                    GUDSTJENESTER 
     Dato                                                      Fåborg Kirke               Årre Kirke                    Tekst                

 GUDSTJENESTERPÅ HYBENBO 
14. september (ved Charlotte Locht), 19. oktober (v. Michael Bergerud), 9. november (ved Charlotte Locht), 
14. december (v. Michael Bergerud) – alle dage kl.10.15. Alle er velkomne. 
 

KOLLEKTER: 
I kirkerne samles der ind således: 11. september til Folkekirkens Nødhjælp 
 

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

      

      

*Kirkekaffe. A = Altergang på andet tidspunkt end 10.30. Kol = Kollekt. *KS = Konfirmand-
start-gudstjeneste med kaffe i våbenhuset. **Gudstjeneste med efterfølgende sognedag på 
kro, fælles for Fåborg og Årre. E = Emeritus (pensioneret præst) holder gudstjenesten. 

 21. august 13.søn. e. trin. 10.30 09.00 * Mt 20,20-28 

28. august 14.søn. e. trin. Ingen 14.00 A Tambours Have 

04. september 15. s. e. trin 09.00 * 10.30 Luk 10,38-42 

11. september 16. s. e. trin 10.30 Kol 09.00 *Kol Høstgudstjene-
ste 

18. september 17. s. e. trin 09.00 *KS 10.30 *KS Mark 2,14-22 

25. september   Henvisning til 
nabokirker 

Henvisning til 
nabokirker 

  

02. oktober 19. s. e. trin 10.30 09.00 Joh 1,35-51 

09. oktober   Henvisning til 
nabokirker 

Henvisning til 
nabokirker 

  

16. oktober 21. s. e. trin 09.00 * 10.30 Luk 13,1-9 

23. oktober 22. s. e. trin 10.30 09.00 * Matt 18,1-14 

30. oktober 23. s. e. trin Fælles med Årre 10.30** Mark 12,38-44 

06. november Alle Helgen 10.30 09.00 Matt 5,13-16 

13. november 25. s. e. trin. 09.00 E Se Fåborg Luk 17,20-33 

20. november Sidste s. i kirke-
år 

09.00 * 10.30 Matt 11,25-30 

27. november 1. s. i advent 10.30 09.00 * Matt 21,1-9 
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Jeg har valgt at gå tilbage til tiden, hvor hans far og mor 

købte Ravnegård her i Fåborg. De var født i Vamdrup. De 

hed Maren og Anders Andersen Ravn, gift i Vamdrup i 

1856. De boede i et lille hus. Anders gik ud som håndvær-

ker, men det var meningen, at de ville købe en lille ejen-

dom. I november kørte de en tur til Vestjylland. Der var 

en gårdmand, som havde familie i Tistrup sogn og så fik 

Maren og Anders lejlighed til at køre med til Heager. Der 

havde de familie. Det blev til en tredages tur. De tog vide-

re til Hoptrup, til en mand der hed Ole Svendsen. Han 

havde Guldgravergården. Anders snakkede om, at de ger-

ne ville købe en ejendom. Ole Svendsen fortalte, at der 

var en gård til salg på Fåborg Vestermark. De kørte til Få-

borg for at se ejendommen. Det var aften og de som boe-

de på ejendommen, var gået i seng. De fik manden ban-

ket op og spurgte, om gården var til salg? Jo det var den. 

De kunne da se køerne. Aftalen blev, at de kunne komme 

dagen efter og se det hele, både ude og inde. Anders køb-

te gården, skulle så dagen efter til Varde, for at skrive un-

der. Gården var på 90 tønder land. Halvdelen var hede, 1 

arbejdshest, 1 plovstud, 5 køer, 5-6 får. Prisen var 9.000 

kr. plus en halv indtægt til konens mor. Hun var 66 år og 

boede oppe i byen, på den gamle gård, som Ravnegård 

var udstykket fra, 2 år tidligere. Den var blevet udstykket 

til en datter og svigersøn. De var ikke glade for at bo der, 

da de mente, at det spøgte. 

Maren og Anders Ravn fik 3 børn, Jeppe i 1858, Anne M i 

1862 og Maren K i 1869, men hun døde som lille. Jeppe 

har fortalt, at han fik lov til at komme med til julegilde 

hos sin bedstefar i Heager. Stuehuset her var gammelt, 

nok 100 år dengang. Det kunne ofte knibe med plads, 

men han huskede de julegilder med glæde. I 1899 over-

tog Jeppe Ravnegård, 41 år gammel og ugift. I 1901 blev 

han gift med Karen. Hun var datter af Lambert Lauridsen 

fra Nørre Starup. De fik ingen børn og i 1933 afhændede 

de gården til Ejnar Vestergård Sørensen, der var søn af 

Anne Margrethe og Eskild Sørensen. Gården blev i famili-

ens eje og er det endnu, da deres søn Vagn overtog den 

efter dem. Jeppe blev ejer af Ravnegård i 1899 og fra 

1906 har vi et driftsregnskab: Indtægter i alt: 4.863 kr. 

Udgifter 2 karle, 1 pige 1 dreng i alt 915 kr., 1 daglejer i 43 

dage, 57 kr., indkøb af grise 46 kr., bedækning af hoppe, 

køer og søer Ulykkesforsikring for heste 11 kr., kraftfoder 

29 kr., græsfrø, sædekorn, roefrø 69 kr. kunstgødning 323 

kr., mergel 12 kr., dyrlægeregning 32 kr., smederegning 

47 kr., tækkeregning 10 kr., vedligehold af mejeriinventar 

10 kr., assurance 10 kr., renter 216 kr., præstetiende 10 

kr., kirketiende 10 kr., andre driftsudgifter 58 kr., skat 150 

kr., udgifter i alt: 3.926 kr. Fortjeneste i alt: 937 kr. Jeppe 

var i sognerådet fra 1900 til 1902, som sognerådsfor-

mand, formand for Fåborg sogns afholdsforening. Fåborg 

ungdomsforening, som blev indstiftet i 1914, efter en ind-

bydelse fra Jeppe Ravn. Han var meget interesseret i ung-

domsarbejdet, som han fulgte til sin død. Formand og 

kasserer for Fåborg Mejeri fra 1908 til 1917, kasserer i 

Fåborg foderstofforretning fra 1923 til 1927. Alle disse 

foreninger lagde han meget arbejde i. Hans store interes-

se var Retsdagspolitik. Der var flere omstændigheder, der 

førte til opførelsen af forsamlingshuset. Der var megen 

kirkegang i sognet og der var en del, der havde en lang 

tur dertil, med hestevogn. Derfor skulle der jo være stald-

plads til en del heste. Ved siden af kirken ligger kroen, 

men der var for lidt staldplads. Desuden brød ikke alle sig 

om, at komme til kroen, samtidig med at de skulle i kirke. 

Det var nemlig ikke alle, der kom hjem samme dag. Jeg 

kendte en mand, der boede 3 km fra kirken, om ham blev 

der sagt, at han kom først hjem om onsdagen. Så hele 

sognet endes om at bygge forsamlingshuset. Det blev 

bygget på aktier. Der blev plads til 30 heste, en sal til mø-

der og til at folk kunne lægge deres tøj, samt en beboelse 

til en mand, som skulle fyre i husets kakkelovn, modtage 

og passe hestene.  

Jeppe Ravn skriver om sin skoletid: I min skoletid, som 

fandt sted i Slebsager skole fra 1865 til 1872, havde vi en 

halv times skole om sommeren. Hvis vi kom, var det godt, 

hvis vi blev hjemme, var det også godt, der var ingen mult 

om sommeren. Jeg har ikke været i sommerskole mere 

end 2 halve dage, i hele min skoletid og jeg har altid, se-

nere som voksen, anset denne ordning som det bedste. 

Vi tumlede os hver dag i mark og vang, med at passe køer 

og får. Når så de mørke dage kom, med regn og rusk, og 

køerne på stald, så tog vi fat med bog og tavle, med liv og 

lyst, hver dag, hele dagen og det var en kryster, der blev 

hjemme for lidt regn eller sne. Jeppe Ravn har skrevet om 

Fladsø, som ligger 2 km nordøst for Fåborg kirke, der var 

en lille sø, der var omgivet af tørvemose, den var ikke ret 

dyb, men på almindelige somre bliver den aldrig tør. Jeg 

har haft lejlighed til at gå forbi den i utallige somre, men 

jeg har aldrig set den tør, før sommeren 1934, da jeg gik 

over dens bund og den består af mørk fed tørvejord, Så 

der får man syn for sagn, at i for længst svundne tider, 

har der været en stor skov.  

                                                                     afsluttes side 23  

Jeppe Ravn og hans virke i Fåborg Sogn 
Afskrift af arkivleder Ane Marie Nielsens materiale. 

Fåborg Lokalarkiv 
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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. 

Danske Seniorer 
Som medlem 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 

 

Vennekredsen Hybenbo 

 
 
Hver torsdag kl. 10,00  
er der højtlæsning 
Ved Anne Marie Sønder-
gård 

Idræt om dagen 
Vi starter sæsonen igen i HelleHallen 

Ons. den, 7. september  
Fra kl. 9.00 til kl. 11.30 

Derefter hver onsdag samme tid 
 

Alle, nye som gamle deltagere er velkomne,  
til hygge, motion og  forskellig spil 

Nærmere oplysninger  hos 
Else Wind tlf. 61308258 

Fortsat fra side 22 

Til sidst fortælles om et brev, fra en gammel skolekamme-

rat. Han skriver: Det bliver så svært ensomt, om en på sine 

gamle dage, jeg har såmænd venner nok, men det er jo ikke 

det samme, som de gamle. Vi har jo ingen minder sammen. 

Sådan går det selvfølgelig alle gamle, men særligt kommer 

man til at føle det, når man som jeg i ungdommen, har væ-

ret så optaget af kirken og politikken, og jeg kan jo ikke væ-

re glad, som det går ude i verden i dag. Det såkaldt kristne 

folk, de spekulerer ikke på andet, den de djævleskabte 

mordapparater, og herhjemme er vi splittet i de politiske 

partier. Det gælder i det kirkelige liv og hvor der er mange 

slags kristendom. Når jeg tænker på vores unge dage, da 

samledes vi om pastor Brandt, så  

kommer jeg til at længes. Og på det store stovte venstre 

parti vi var engang, da troede vi at sejren for folkestyret var 

lige for hånden, og nu er vi splittet, i gud ved, hvor mange 

småpartier. Tror de mennesker da slet ikke på ham fra Na-

saret, der sagde: Det rige som blive splittet ad, mod sig selv, 

kan ikke bestå. Ja de kommer nok til at tro på det. Gud give 

det ikke bliver for sent. Hvad mig selv angår, har jeg ikke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haft det så godt på det sidste. Brevet er fra en gammel sko-

lekammerat, som Jeppe Ravn har været på Ryslinge sam-

men med. 

Anna Marie Østergaard 
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BORDTENNIS 

På tærsklen til en ny bordtennissæson er det vel på 

sin plads lige at give en update på, hvordan sidste 

sæson forløb i korte træk. En sæson som havde to 

helt forskellige halvdele. 

Mesterskabet fra sidste år i pokalturneringen skulle 

forsvares, vi var seedet direkte til semifinalen og der sluttede med et 

nederlag til  de senere vindere. 

Turneringsmæssigt - en første del i serie 3, hvor vi var overmatchet og 

ikke vandt en holdkamp. Efter opsplitning af puljerne til serie 4, en 

anden halvdel, hvor vi i de første mange kampe spillede over evne og 

vandt alle holdkampe. En sidste tredjedel hvor det blev anderledes 

spændende, men til sidst blev puljesejren vores. 

Så stod det på kvalifikation til det jyske holdmesterskab, men i kvartfinalen var det slut mod Brøns, som så siden vandt det 

jyske mesterskab for hold. Men alle kampene, uanset serien, har været gode, mange har været spændende. Mellem de 

enkelte kampe har der været rig lejlighed til at snakke med hinanden og fortælle historier, mange bekendtskaber går årti-

er tilbage, rigtig hyggeligt. 

Stævnemæssigt blev det til en 7.-plads til Søren Andersen ved et invitationsstævne i Tyskland, samt bronzemedalje i B-

rækken ved Allan Jepsen i DGI Sydvest landsdelsmesterskaber. 

Den nye sæson skulle gerne give lidt mere stævnedeltagelse. Pokalturneringen har igen vores deltagelse. Turneringsmæs-

sigt indplaceres vi formentlig i serie 3 med førsteholdet. Et eventuelt andethold starter i serie 5 hvis der er spillere nok. 

 

Sæsonen starter med træning tirsdag d. 13. sept. 

 

 

 

 

 

Her i foråret og i de tidlige sommermåneder har spejderne i 

Grimstrup – Årre gruppe 

oplevet forskelligt. De udendørs aktiviteter er de fleste. Der 

er taget knivbevis, lavet mad  

over bål, bagt brød i udendørs ovn og på rist, opgaveløb i sko-

ven m.m. 

Vi har deltaget i ”Åben by” i Grimstrup, hvor vi lavede aktivi-

teter v. Grims hytte i skoven og havde 

en del besøgende gæster. Gruppen var også repræsenteret i Varde v. dronning Margrethes besøg, hvor 

Sofie og Ingrid var med i fanevagten v. Rådhuset. 

Senest har der været en festlig afslutning inden sommerferien. Spejdere, forældre og søskende var samlet i Spejder-

hytten til fællesspisning. Regnen silede ned, så vi måtte være indendørs og efter spisningen hyggede vi os med sang 

m.m. og uddeling af en 50 års stjerne til den ældste leder. 

En festlig aften sluttede dette spejderår. 

Vi mødes igen efter ferien, men inden da er vi med v. byfesten i Årre søndag d. 7. august. I september er der weekend 

på Assenbæk spejdercenter. 

Se i Ugeavisen, på www.spejdernet.dk/grimstrup eller Grimstrups eller Årres hjemmesider hvornår vi begynder vore 

møder og aktiviteter, og hvilke årgange vi kan starte op med. Vi vil gerne have flere ledere, så vi har mulighed for at kun-

ne tage flere børn ind. Så meld dig, hvis du, der læser dette har lyst til at være med i spejderarbejdet. 

Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder 
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Når man taler om stenalderen, er det almindeligt tale om 

bopladser. Først med jernalderen begynder man at bruge 

benævnelsen lands-byer, og en sådan jernalderlandsby må 

have ligget i eller ved Årre, da tuegravpladsen blev til. Jern-

alderlandsbyer kendes andre steder i Vestjylland, landsby-

er med gårde og huse. 

Gårdene var lange, lave bygninger, hvor taget blev båret af 

to rækker stolper inde i huset. Væggene var ris fletning 

med ler klining, græstørv eller andet. Mursten kendtes ikke 

på den tid. Gårdene lå i øst-vest med stald i den østlige 

ende. Husene kan have tilhørt håndværkere som smede, 

pottemagere eller andre. 

Rester af smedjer og ovne til jernudvinding er fundet, og 

lerkarrene var meget vigtige. De blev brugt til madlavning 

og til opbevaring af forråd, f.eks. korn, som man ved, de 

har dyrket. 

En sådan landsby har haft et vist fællesskab, visse uskrevne 

love, der skulle overholdes, en vis sikkerhed mod ydre fa-

rer og en vis gensidig hjælp. Om hver gård har dyrket sin 

egen jord, eller om man har haft det senere kendte fælles-

skab, ved man ikke, kun at dette fællesskab er gammelt. 

Om de mange hundrede år fra jernalderlandsbyens tid til 

kristen-dommens komme ved man meget lidt. Men, hvor-

for skulle der ikke have ligget en landsby i Årre? Gamle ve-

je har ført forbi, og da den første kirke blev bygget, har der 

sikkert gjort det. 

 

Sognets stednavne: 

Sognenavnet er vanskeligt at datere, men meget tyder på, 

at det går 

tilbage til tiden mellem vor tidsregnings begyndelse og år 

800. 

Navnet findes første gang nedskrevet i Ribe Oldemoder i 

1291 i formen Oruæ. Senere stavemåder er Orff (1327), 

Orvæ (1472), Orwæ (1506) og (Orre (1579). 

Der kan ikke gives nogen sikker tolkning af navnet. I Nu-

dansk Ordbog nævnes muligheden af at navnet kan være 

en bøjning af et olddansk ord, orf, med betydningen 

»arvegods«. Man mener dog, at Årre snarere er et oprin-

deligt Orvi eller Orva (fra gammeldansk Orv). 

Dette ord findes ikke i danske kilder, men findes bl.a. i sven

-ske og norske dialekter. 

Det har forskellige betydninger: »le-skaft, okse-åg, bue i 

seletøj«. Oprindelig har det nok haft en mere almen betyd-

ning: »tynd, bøje-lig gren« o. lign., og det kan have væ- 

 

ret brugt om en smal, let krummet terrænform. I Norge 

forekommer Orva 6 steder som navn på vandløb. 

 Årre kunne sammenligningen - hvis tolkningen er rigtig - 

måske sigte til den langstrakte lavning, som strækker sig 

nordpå fra Årre by. 

 

GUNDERUP: skrives i 1499 Gundrop. Forleddet er enten 

kvin-denavnet Gunna eller mandsnavnet Gunni. De er beg-

ge meget udbredte i gammeldansk. Efterleddet er gammel-

dansk torp »Gård, landsby«. I de gammeldanske landskabs-

love betyder det »udflytter-bebyggelse«, og denne speciel-

le betydning har det antagelig ofte som led i stednavne. 

 

JYLLERUP: skrives i 1472 Julderop, senere Jolrop og Jølrop 

(1510) og i 1606 jullerup. Forleddet i dette torp-navn er 

mandsnavnet gammeldansk Juli. TRANBJERG kan være et 

meget gammelt navn, idet sammensætningen med -bjerg 

har været i brug fra de allerældste tider og frem til 1700-

tallet. Navnet findes første gang nedskrevet i 1327 som 

Tranebyergh, senere Tranbierg og Tranbierre (1606). 

Der er næppe tvivl om, at forleddet er fuglenavnet trane. 

Og der synes da også at have været de rette livsbetingelser 

for traner i sump områderne nær engarealerne vest og 

nord for Tranbjerg. Ef-terleddet bjerg er helt ned i 1700-

tallet det gængse ord for »bakke«. 

 

BRYNDUMSAGER: Navnet optræder, ifølge Navneinsti-

tuttets samlinger første gang i Markbogen 1683 som mark-

navn: Brennings Ager Aass. 

På generalstabskort fra 1870 har det formen Brøn-

dumsager og betegner en gård. Efter dette er det næppe et 

»ægte« navn på -um (som f.eks. sognenavnet Brøndum). 

Brænning/Brænding forekom-mer flere steder som navn 

på arealer, hvor man har afbrændt lyng, krat eller anden 

plantevækst, f.eks. med henblik på opdyrkning. Hvorfor 

det har fået den nyere form Brøndumsager/Bryndumsager 

er svært at sige, men det er da muligt, at navnet på det 

ikke så fjerne Brøndum sogn kan have spillet ind. 

Uddrag fra bogen Årre Sogn 

 

Oplysningerne om sognets navne er givet af Københavns 

Universitets Institut for Navneforskning, udskrevet af Gor-

don Albøge. 

                                                                            Årre Sognearkiv 

 

Årre Sognearkiv 
Landsbyen — fra jernalderen til landboreformerne. 

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      Træner June tlf. 50 58 89 38 
Rally lydighed begynder kl. 18.00-19.00    Træner Søren tlf. 22 97 79 80 
Børnehold kl. 18.15-19.00       Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Lydighed kl. 19.15-20.15                     Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/ Tina tlf. 40 74 82 29 

 Rally lydighed øvet 19.15-20.15                   Træner Søren tlf. 22 97 79 80 
 

Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

 

    I Årre boldklub har vi fra påske til sommerferien haft udendørs sommerhåndboldtræning 
for børn i 0. til 6. klasse . Vi havde 27 dejlige børn til træning, både i regn- og solskinsvejr. 
Her er lidt stemningsbilleder fra vores afslutning, hvor  
der blev konkurreret med forskellige stafetter og samarbejdsøvelser. 
 
 Vi sluttede af med en velfortjent is, da børnene  havde fundet alle de håndbolde, der var 
blevet væk i de omkringliggende buske og træer i løbet af sæsonen  

 
 . 
 
 

Afslutning sommerhåndbold  Årre Boldklub 

Krocket 
Der er 3 hold med i DGI sydvest turneringen, bedst placeret er A1 som har en 3. plads, og knap så godt går det for B1 
og C1 som ligger i bunden på en 6. plads, men meget kan nå at ændre sig inden turneringens afslutning i uge 32. 15 
krocket spillere er vi i år, og træningen er Mandag og Torsdag fra 17,30. Kom gerne ned og prøv, det er både et sjovt 
og udfordrende taktisk spil. 
 

Præmiespil 
Præmiespil for 16/17 er blevet solgt, se måneds vindere på aarre-by.dk el. I Brugsen. Der er blevet trukket 3 vindere 
blandt dem som har betalt via Conventus i den lille konkurrence som vi kører. Vinderne har hver vundet 150kr, de 3 
heldige er: Tonny Pedersen.     Thomas Bakkensen.   Jens C. Bach.  
 
Casper Pedersen   

http://www.åbhundetræning.dk
http://by.dk/
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                                                                                            LokalNyt 

Sankt Hans  aften i Fåborg 

 fandt som altid sted på Kresten 

Søndergårds mark. Vi havde i år fået 

Annie Mathiessen til at holde årets 

båltale. En flot tale hvor hun blan-

det berørte alle de frivillige sjæle 

der er ude i de små lokal samfund. 

Annie var lidt forsinket men nød at 

komme ’hjem’ og hilse på mange 

gamle bekendte. Tak til Annie der 

tog turen fra København til Fåborg. 

Mange var mødt op denne aften for 

at hilse og høre på Annie.  

Fodboldskole i Årre 
63 glade piger og drenge deltog i fodboldskolen i uge 27 
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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:    Peder Brogård             pederbrogaard@hotmail.dk    20442218 

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
 Formand:     Jørgen Sidelmann                                               61764540 
 Næstfor:       Anna M. Østergård Pedersen                           40195253                                                 
 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:       Michael Tzack            mibt@outlook.dk                     29860208. 
Sekretær:      Martin Christensen  martintofting@hotmail.com   29273792            
Medl.:            Claus Hygum             hygum.claus@gmail.com        20433875 
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com  51373370 
Medl              Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com        22998858 
Medl:             Linda Hybenfryd      hybenfryd@gmail.com             30422175 

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. Jacob Ulbæk Andersen  ulbaek@hotmail.com 
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 
     Peder Marius Jensen                                                          21970601 
     Jørgen S. Christensen                   75192282                    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  

      Danske Seniorer      
 Fåborg/Agerbæk                                                           

Formand:          Arvid Ryttergård                                          40415220                            
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 
Anne-Marie Søndergård                                                        20838434 
Torben Kirkegård                                                                    30425179 
Susanne Enghave                                                                    24451550 
Arvid Ryttergård                                                                      40415220 
Britta R. Jensen                                                                       22423338 
Erling Vang Nielsen                                                                 75195014 

Agerbæk El-forretning 
MIN Købmand Agerbæk 
Studie 9 Agerbæk 
Tøjtorvet Agerbæk 
EDC Helle Agerbæk 
Telma Agerbæk  
Agerbæk Ejendomshandel 
Agerbæk Maskinstation 
Bygma Agerbæk 
Andelskassen Agerbæk 
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 
Scoterbixen Årre 
 
Tak til alle annoncører der 
gør det  økonomisk muligt at  
udgive  LokalNyt 

  

 
LokalNyt 

                           Vennekredsen Hybenbo 
Formand:                      Ella Junker                                                        61338686 
Næstform:                    Irene Nielsen                                                    75292292 
Kasserer:                       Johannes Søndergaard                                   75192210 
Medlem:                       Jytte Jørgensen                                                75192056 
Medlem:                       Conny Schmidt                                                 21488012 
Medlem:                       Asta F. Nielsen                                                  29464923 
Medlem:                       Jens  Birk                                                            60914489 
Beboerrep:                   Verner Rexen                                                    75192295 
Personale/sekretær:  Anne Marie Frandsen                                      72772702 

                          Idræt om Dagen i Helle 
Form :     Else Wind              47 elsewind47@gmail.com     61308259 
Nform:    Lis Larsen              lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer:Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk 21 226216 
Medlem:Jørgen Sørensen  jorgenrefslund@live.dk           24240478 
 

Sæsonen starter onsdag 7. sep 2016 fra 0900 til 1130 
 Se arrangementskalender eller 

Hjemmesiden. www.idræt-om-dagen-i-helle.dk 

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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 dato kl. arrangement sted arrangør 

  Uge 32 Byfest i Årre hele  ugen  Byfestudvalget Årre 

 14.00 Bankospil:  følgende dato:  .— 25. aug,- 15. sep,- 
29.sept, 20..okt. 10. nov. 24. nov.  08. dec. 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor. 

 13.00 Præmiewhist:  følgende dato:  pr.— 19. maj  
09. juni.-  11. august 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

  Der er  træning på petanquebanen 
Alle onsdage kl. 18.30 

 Fåborg petanque– FVI 

16.08  Sommerfest kreds Syd  Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

16.08 Se side 23 Halvdagstur rundt i Varde kommune  Grimstrup/Årre seniorer 

16.08  Sommerfest kreds Syd  Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

18.08  Udflugt til: Bison Farm og Kongsdal have  Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

06.09 14.00 Foredrag ved Lone Clausen ”  
På enkeltbillet København till Rejsby 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

08.09 14.00 En politimands hverdag 
Foredrag ved Kåre Jensen 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

13.09 19.00 Menighedsråddene opstillingsmøde Årre kro Årre Menighedsråd 

13.09 19.30 Menighedsråddene opstillingsmøde Fåborghus Fåborg Menighedsråd 

13.09 14.00 Virksomhedsbesøg Roust Træ Årre  Grimstrup/Årre seniorer 

26.10 19.30 Sangaften Årre Kro ÅB, Årre Borgerforening samt me-
nighedsrådene i Årre og Fåborg 

21.09 17.00 Høstfest for beboere og pårørende Hybenbo Hybenbos venner 

08.10.  Høstfest Årre Kro ÅB & Årre Borgerforening 

11.10 14.00 Orla Fogtdal Lyst synger og holder foredrag Hybenbo Grimstrup/Årre seniorer 

12.10 16.00 til 
20.00 

Start: Madlavning for mænd  Skolekøkkenet  
Grimstrup 

Grimstrup/Årre seniorer 

30.10 10.30 Sognedag Årre Kro Menighedsrådene Årre& Fåborg 

03.11 19.00 Mortens-Banko Årre kro Årre Borgerforening 

03.11 14.00 Sang og fortælling til smilebåndet og eftertanke 
ved sognepræst Pernille Troldborg Gørding 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

15.11 14.00 Unge mennesker og bedsteforældre. Foredrag 
ved Jytte Aggerbo. Forstander på Ølgod eftersko-
le. Medbring Kaffe og brød 

Skolebibloteket 
Grimstrup 

Grimstrup/Årre seniorer 

17.11 19.00 Julebanko Årre Kro Årre Borgerforening 

04.12 10.00 til 
12.00 

Juleoptog m/start fra Hybenbo. Juletræsfest i 
Gymnastiksalen på Årre Skole 

Årre Skole Årre Borgerforening 

05.12  14.00 Borgerforeningens. Banko på Hybenbo Hybenbo Hybenbos Vennerg 

06.12 14.00 Julehygge. . Her vil Brøns Harmonika Trio  under-
holde. 3 pensionister som spiller underholdnings-
musik fra vores unge dage, krydret med nyt. Hå-
ber mange møder op til musik og fællessang. 

Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 

15.12 14.00 Vi synger sammen med  ” Husorkestret ”  
og Anne Marie Søndergård læser historier. 
Der er gratis kaffebord 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

08.02 14.00 Generalforsamling Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 
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Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 
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Steen Noer                Claus Brink 

Ejendomsmægler       Salg & vurdering 

 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 
 


