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LokalNyt 

 

Trods to timers kø nåede vi frem 

Den 17. august 2012 blev kursen sat mod Trekroner, Roskil-

de, hvor jeg skulle starte et nyt liv med start på Roskilde 

Universitetscenter. Turen gik fint lige indtil, at vi begyndte 

at holde i kø på Storebæltsbroen. Der holdt vi knap to ti-

mer, indtil vi langt om længe nåede frem. Klokken var ble-

vet fire om eftermiddagen, men vi gik straks i gang med at 

pakke bilen ud. Kl. 23 spiste vi aftensmad. Vi var alle sam-

men udmattede, så selvom mor foreslog, at vi lige arbejde-

de en time mere, blev vi enige om at puste luftmadrassen 

op og gå til ro på de små 12 kvm.  

 

100 % socialt studieengagement  

De næste 14 dage stod på introduktion til det nye studie på 

Roskilde Universitetscenter. Jeg skulle begynde på Den Hu-

manistiske Bachelor sammen med 116 andre nye studeren-

de. Det var to givtige og vigtige uger. Her gjaldt det om at 

engagere sig et hundrede procent for at lære sine andre 

medstuderende at kende. Dagene var meget lange, og 

klokken blev ofte syv og otte om aftenen, inden man tog 

hjem fra café. Heldigvis for mig ventede der mig ikke en 

togtur, før jeg var hjemme, men blot 10 minutters gang, før 

jeg var hjemme i mit lille fine bo.  

 

Nye læse- og gymnastikvaner 

Efter introduktionsdagene startede det virkelige studieliv. I 

starten skulle jeg lige vænne mig til at læse så meget på så  

 

 

kort tid, men det blev hurtigt en vane, og efterhånden op-

byggede jeg mine egne læsestrategier.  

Det nye liv i Trekroner bød på både gensyn med gamle ven-

inder fra Esbjerg  

Gymnasium, som også havde valgt at flytte til hovedstads-

området, gensyn med højskolevenner og – veninder, og  

selvfølgelig havde studiet også mange sociale arrangemen-

ter. Gymnastikken blev heller ikke helt smidt i glemmebo-

gen. Hver tirsdag aften trænede jeg med Roskilde repræ-

sentationshold og hver onsdag aften i Hedehusenes lokal-

forening, som ligger seks km væk fra mit hjem i Trekroner.  

Mit kollegieværelse var som sagt på små 12 kvm, men med 

lidt hyggelig og hjemlig indretning, blev pladsen udnyttet 

rigtig godt. Jeg delte køkken med tre drenge; Simeon fra 

Bulgarien, Artyom fra Estland og Anders fra Danmark. De 

var rigtig flinke, men manglede lidt rengøringssans - Til 

gengæld lystrede de glædeligt, da den jyske pige bad dem 

rydde lidt op efter sig selv.  

Selvom jeg startede et nyt liv i Trekroner, har og havde jeg 

stadig ugentlige skype-samtaler med mine forældre og 

venner hjemme fra Fåborg-egnen. 

I 2013 tog jeg på udveksling på tredje semester i Polen, og 

da jeg kom hjem flyttede jeg til Frederiksberg i Køben-

havn, hvor jeg nu deler en lejlighed med en, som studerer 

på Copenhagen Business School. 

 

Lokal gymnastikglad pige 
søgte nye græsgange i Roskilde 

Af  Nanna Kirkegård Fåborg 

Roskilde rep. holds introfest med bryllupstema 

Mit værelse 
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Kirken har vi dog stadig          Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby 2011 
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Det er sjovt at gå til i form via leg fordi man prøver nye 

ting. Vi har været ude at dykke i Varde svømmehal, hvor 

vi havde ilt flasker på. Jeg kan bedst lide når vi er i gym-

nastiksalen. Her laver vi cross-fit, styrke træning og lø-

betræning. Inden vi slutter plejer vi at spille fodbold - 

det er det sjoveste. Vi har det hyggeligt sammen. 

Hilsen Victor 4. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

Jeg syntes det er super sjovt at gå til form via leg, 
fordi man kan ha det sjovt og dyrke sport på sam-
me tid og være sammen med sine venner . Det er 
også godt at gå til form via leg, pga. sammen hol-
det mellem dem fra 2.kl - 6.kl. det er simpel hen 
bare fantastisk at gå til form via leg. 

I form via leg er godt fordi man skal ud og lave motion. 
Nogle gange er vi også indendørs og laver alt mulig forskel-
ligt. Jeg kan godt lide når vi er udenfor og løbe og styrke-
træne. Vi er børn på dette hold og mange forskellige aldre. 
Nu er vi fra 2.kl til 6.kl. 

Når man engang imellem kommer og er en del 
af ”I form via leg” så bliver man bare i totalt 
godt humør. Her er børn i alle aldre, der hjæl-
per hinanden på kryds og tværs med øvelser 
og joker med hinanden. Der er en del brok 
( godmodigt), men aldrig nogen, der giver op – 
alle gør deres bedste og der en god tone un-
gerne imellem. ALLE prøver at være den bed-
ste hare når vi laver yoga, alle prøver at tælle 
skridt, når vi laver step og alle prøver lige at 
lave 2 mere, når vi løfter vægte.  
Der er altid masser af gode forslag til hvad 
man kan lave til sidst eller hvilken musik, der 
vil være bedst at lave øvelser til. Det er virkelig 
en stor fornøjelse.  
Tak for det. 

I form via leg 
Form via leg er et sted hvor vi dyrker mange forskellige for-
mer for motion, som f.eks. en masse gang, løb og styrke 
træning. Det er et sted hvor man også kan være sig selv, og 
yde en stor indsats. Til form via leg er det også nogle gange 
at vi laver noget specielt. F.eks. har vi alle sammen været 
ude og dykke. Vi har også haft besøg af en sød dame som 
lærte os yoga, vi har haft vægt løftning to gange og vi har 
haft besøg af en diætist.  
- Hilsen os fra  i form via leg 
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  LokalNyt 

 

 

BØRNESIDEN 
 

 
 

Hvad får man, hvis man blander en hund og en 

bussemand? - En snothvalp! 

 
Læreren sagde til alle eleverne: Alle der syntes de 
selv er dumme, skal rejse sig op. 
Så rejste Lille Bent sig op. 
Læreren spurgte. om han selv var dum? 
Bent: Nej, jeg syntes bare det var synd du skulle 
stå der oppe alene. 

 

Lille Per står foran en rulletrappe og stirrer på det 

rullende gelænder. En mand kommer forbi og 

spørger: “Er der noget galt min lille ven? - “Nej, jeg 

venter bare på at mit tyggegummi kommer tilbage 

  NYT                     Fotokonkurrence for børn op til 15 år                        NYT                                                                                                                             

                                        

 Send et sjovt billede af dig selv dine kammerater eller dit kæledyr til  LokalNyt 
og vind ekstra lommepenge . 

Så er det snart Sankt Hans aften. 

Og til en rigtigt Sankt Hans aften hører selvfølgelig en fin og 

uhyggelig heks på toppen af bålet. 

Her skal I få opskriften på en heks som hele familien kan 

hjælpes ad med at lave. Tag noget gammelt tøj, der ikke 

skal bruges mere samt 2 par nylonstrømper. Begge par ny-

lonstrømper stoppes godt ud med hø (pas på at I ikke laver 

armene/benene for lange) – fyld gerne nogle heksehyl ned 

sammen med høet, hvis I har. Sy nu strømpebukserne sam-

men, så den ene ”strømpebukse-mave” fungerer som ho-

ved på heksen og den anden ”strømpebukse-mave” funge-

rer som heksens mave. Giv heksen det gamle tøj på – evt en 

gammel nederdel, en kappe, et 

forklæde…… eller hvad I synes 

en heks har på. Lav en kost, 

som på billedet, af en pind 

med nogle tynde grene bundet 

på i enden. Placer nu heksen 

på kosten og ”form” hende så 

hun ser livagtig ud. En god ide 

er at binde armene/hænderne 

fast på kosteskaftet og buk 

hendes ben omkring kosten så fødderne krydses bag hen-

des numse. Tegn et uhyggeligt ansigt på nylonstrømpen, 

eller kom en heksemaske på hendes hoved. Hun kan evt. 

også have en heksehat eller et tørklæde om hovedet. 

Skal heksen stå i et bål, vil det være en god ide at give hen-

de en lang pind op gennem ryggen ca. hvor rygsøjlen sidder 

og helt op i hovedet. Bor kosten fast på den lange pind.  

  

De tre bedste billeder præmieres: 
1.pladsen med 100 kr., 2. og 3. pladsen 50 kr. 
Redaktionen udvælger de 3 bedste billeder, som bliver vist her på siden. 

Send dine billeder til:  
>lokalnyt@outlook.dk< 
Eller til redaktøren 
Erling Vang Nielsen 
Fåborgvej 31 6818 Årre 
 

Send dine billeder inden 
den, 10. juli 2015 
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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  Lokal-
Nyt 

  

 

 

Arrangementskalender 

 

Dato  Kl. Arrangement Sted Arrangør 

Uge 20  Sports og Byfest  Program udsendes Fåborg Stadion FVI / Fåborg Borgerforening 

21.maj 12.15 Udflugt til Vedersø og Nygårds Afrika  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

26.maj. 4 dg Bustur til Holstensk  Schweiz  Danske Seniorer Årre / Grimstrup  

28.maj 14.00 Bankospil  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

05.juni 14.00 Grundlovsmøde Tambours Have Danske Seniorer Årre / Grimstrup  

09. juni 14.30 

Kør selv til  Skallingen.  Med spisning på Golf 
restauranten . Tilmelding. 1. juni. 
Tlf.88177576 eller 24407510.   pris 250 kr Ho. Golfklub Danske Seniorer Årre / Grimstrup  

09.juni 08.00 Udflugt: se annoncen nederst på siden  Fåborg og Agerbæk Lokalhistorisk Fore. 

11.juni 14.00 Bankospil  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

23.juni 20.00   Sct. Hans fest Stadion Hjortkær Beboerforeningen Hjortkær 

23.juni   Sct. Hans fest 
Tid og sted bliver an-
nonceret senere Årre Borgerforening 

23.juni 20.00 Sct. Hans fest  afholdes på Krestens mark Adg. fra Vestervang Fåborg Borgerforening 

31.juli 13.00 Præmiewhist  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

06.aug. 14.00 Bankospil  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

13.aug. 13.00 Præmiewhist  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

19.aug  19.00 Besøg Kvist Møbler– kaffe Årre Kro  Danske Seniorer Årre / Grimstrup  

20.aug. 14.00 Bankospil  Fåborg/Agerbæk pensionistforening 

Uge 32  Sports og byfest.  Program udsendes Årre Stadion ÅB og Årre Borgerforening 

     

     

Går til Søby brunkulslejer og  
Horsens gl. fængsel  tirsdag den 9. juni  
 

Vi kører fra Fåborg kl. 8 Agerbæk 8,10 videre til Søby, 
hvor vi starter med en kop kaffe og et rundstykke  
Derefter skal vi se brunkulslejerne som startede i 
1930`erne.  Efter den Tyske besættelse i 1940, hvor der 
blev mangel på kul og Koks steg produktionen drastisk, 
der opstod en hel barakby hvor der boede omkring 1800 
mennesker som blev kaldt Danmarks klondike, da der var 
udbredt hasardspil og sortbørshandel.  
Vi bliver guidet rundt på museet og der bliver mulighed 
for at gå en tur og se de bevarede barakker og effekter. 

 
 
 

Efter besøget kører vi til Søbyhus, hvor vi nyder en to 
retters menu. 
Efter middagen kører vi til Horsens hvor vi besøger det 
gamle fængsel. Her får vi en guidet rundtur i museet, 
hvor vi ser kreative og opfindsomme de indsatte har væ-
ret, til at fremstille kunst, rygeredskaber, våben og hjæl-
pemidler brugt til flugt.  Vi ser også Kirken og rockerafde-
lingen.  
På hjemturen bliver der serveret kaffe med kage 
Prisen 500,00 kr. pr. person alt incl. kan indbetales på 
konto 5951-4006044 
Tilmelding til Grethe Søndergård 75195219 
 eller Børge Hansen 20287535   

Fåborg Lokalhistorisk arkiv  udflugt 
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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        svendin@gmail.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 :      Grethe Søndergård                                            75195219 
 Arkiv  :           Svend H. Kristensen                                           75195208 

Årre Borgerforening 

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

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     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               8817 7576                              24407510 
     Solvej Jensen               7516 9348                              42190877 
     Jørgen S. Christensen      75195582                              29417336     
     Poul  K. Sørensen              75192262                                23444636          

LokalNyt 

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

             Fåborg/Agerbæk Pensionistforening 

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

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

 

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

Næste blad udkommer maj. 2015.   
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet:    

den, 10. april  2015  
Stof til bladet sendes til: 

Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31  Tlf .75195014    

  Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget. 

 

 Hver torsdag kl. 10,00 er der  
højtlæsning 

     Ved Anne Marie Søndergård 
                  ALLE ER VELKOMMEN 

I sol og blæst, i regn og slud, LokalNyt skal ud. 
Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med udbringningen af  

LokalNyt, så henvend dig til: 
I Fåborg: Brian tlf.: 75195119    I Årre: Poul Verner tlf.: 22965790 

 

 
 
  

Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn har nu sit indslag til 

byfesten 2015 klar. Atter i år bliver det en cykeltur søn-

dag den 2. august kl. 13.00, med afgang fra byfestplad-

sen, hvor turen som sædvanlig har til formål at skabe et 

forfriskende dejligt socialt samvær og samtidig oplyse 

om lokalhistoriske hændelser i Årre Sogn i ældre og nye-

re tid. Tidligere år har vi bevæget os ved sognegrænser-

ne mod Nord, Syd og Øst, og derfor er det ganske natur-

ligt, at det i år bliver i den vestlige del af sognet med bl.a. 

Bækhede Plantage.  Årre mejeris fjerneste leverandør, 

svenskeren Theodor Karlson boede så langt ude, at meje-

riet ikke kunne tilbyde at afhente mælken, hvorfor 

han  selv måtte køre den lange vej med sin lille heste-

vogn. På strækningen havde Årre også sin fabrikant af 

landbrugsvogne med gummihjul "VALDES VOGN". Ende-

lig vil turen selvfølgelig også passere det  

 

 

 

 

 
nyeste og mest omdiskuterede projekt i sognet, nemlig 

den nye vindmøllepark. Den kommende tid vil vise os, 

om det bliver med eller uden møller, men et stort forbe-

redende arbejde er allerede foretaget. 

Derfor kan temaet for årets cykeltur meget passende 

være: "Historiens Vingesus". 

Der vil være personer med lokal kendskab til områderne 

med på turen, som kan fortælle levende om stederne og 

begivenhedernes historie, og kommentarer fra deltager-

ne er meget velkomne. 

Foreningen glæder sig til at gennemføre dette program 

med den sædvanlige fine tilslutning og det gode humør. 

Vi deltager selvfølgelig også med en stand på torvedagen 

lørdag den 8. august. 

Med venlig hilsen, og ønsket om en god sommer. 

Bestyrelsen. 

 

 

Årre Lokalhistorisk Forening 

 
Oplev : ”Historiens vingesus” 

mailto:orla6818@live.dk
mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
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Flffyttet til 
Torvegade 28 
ESBJERG 
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Mange mennesker har i tidens løb været gæster i den store sal på 
Årre Kro, og spørgsmålet om hvem er mon kunstneren til bille-
derne ”De fire Årstider”, har ofte været stillet. 
Da Årre Kro’s nuværende sal blev bygget i 1929 og mange år frem 
i tiden, var der balkon 
over døren til lille sal, og 
her havde man valgt at 
lade en kendt malerme-
ster Jørgen Dinnesen fra 
Bramming udsmykke bal-
konens front mod salen. 
Udsmykningen kom til at 
bestå af de velkendte bil-
leder forestillende ”De 
fire Årstider”. Ved restau-
reringer af salen er bille-
derne blevet flyttet til salens væg, og ved seneste flytning blev 
billederne restaurerede af vor egen lokale maler Børge Duedal. 
Samtidig med at vi bringer billederne og oplysninger her i bladet, 
er det bemærkelsesværdigt, at netop malermester Jørgen Dinne-
sens oldebarn Niels Jørgen Dinnesen har været på cykeltur i om-
rådet, hvor oldefaderen udførte mange opgaver, herunder Årre 
Kro. 
Disse oplysninger kan ses under linket ”Fra Bramming til Beverly 
Hills”. 
www.dinnesen.com/texts/Bramminge_Beverly_Hills_2009.htm 

Årre Lokalhistorisk Forening 
Billeder fra Årre Kro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FVI / ÅB  
nye samarbejder omkring senior fodbold har været ude at finde spon-
sor til deres nye spilletøj. 
Vi er blevet mødt med stor velvillighed og har kun skulle bruge 2 spon-
sorer til det første sæt. 
Der skal lyder en stor tak ti Pe`Smed-VVS og Jysk Skorstens Service for 
det flotte sæt. 
Holdet spiller på Fåborg Stadion i foråret og Årre Stadion i efteråret 

kom endelig og støt op omkring det. 
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AGERBÆK 

Din lokale købmand 
Vi har altid et godt tilbud som 

er værd at køre efter 
Husk også vores store udvalg af

  
som er varer til en  

fast lav pris 
 
 
 

Min Købmand Agerbæk - Nørregade 9 - 6753 Agerbæk  
 Tlf.: 75 19 66 77 - E-mail 0500488@minkobmand.dk 

 

 

                                                                                            LokalNyt 
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Hvis der nogen blandt læserne, der ved hvad, og hvem  
disse billeder forestiller, 

må i gerne sende oplysningerne til Fåborg Lokalhistorisk arkiv.  
Svend H Christensen tlf. 75195208 
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Efter et velbesøgt og en veloverstået 
generalforsamling som fandt sted d. 
25 marts 2015 på Årre Kro, er besty-
relsen nu klar til nye og spændende 
udfordringer, men først vil vi lige her 
gennemgå nogle enkelte afsluttede 
opgaver i byen. 
 
Det store kloaksepareringsprojekt  i 
byen er afsluttet, et projekt som på 
mange måder har været en prøvelse 
for mange, men for de fleste har det 
heldigvis kørt lige efter bogen - Vi har 
været guds benådet med nogle pro-
fessionelle mennesker og med et en-
treprenørfirma og med en formand 
som har gennemført et kæmpe pro-
jekt, som vi alle kan være stolte og 
glade for nu endeligt er afsluttet. 
 
Hvis man bemærker det, har vi i den 
forbindelse fået lavet opkørsler ved 
alle kantstens hjørnerne til stor glæde 
for vore ældre og handicappede med-
borgere, som nu kan færdes med de-
res rollatorer og små køretøjer uden 
problemer, og for borgerne med bar-
nevogne er det også blevet rigtigt 
godt.  
 
Ikke mindst var det vigtigt for os, at 
vores fører af "Snefejemaskinen" nu 
kan komme op og ned af fortovene 
lige hvor det passer allerbedst, det 
betyder utrolig meget især for at und-
gå nogle unødige belastninger på 
traktoren og føreren. 
 
Det eneste der nu mangler er nogle 
små opgaver, så som at planere og så 
græs på udvalgte områder i byen, 
bl.a. på det "Grønne" område på Fyr-
revænget, samt ved Legepladsen ved 
Vænget & Toften. 
 
Ligeledes lykkedes det for os, at få 
ændret og trafiksikret krydset i Linde-
gade / Skolegade udkørslen, og resul-
tatet er blevet godt, så en stor tak til 
Varde Kommune og Forsyningen for 
at dette kunne realiseres i forbindelse 

med dette arbejde. 
Rigtig mange borgere i byen udtryk-
ker stor tilfredshed hermed, og i den 
forbindelse fik vi også anledning til at 
få flyttet blomsterbedet, som var pla-
ceret i krydset, op på hjørnet af Lin-
degade & Kirsebærvænget, et projekt 
som er blevet udført af en gruppe af 
frivillige borgere, som bl.a. har opgra-
vet alle løgene og roserne,  som nu er 
blevet genplantet på det nye område.  
 
Ligeledes er der blevet plantet forårs-
blomster i bedene i krydset ved Sko-
legade, og det har pyntet helt geval-
digt. Det er en fryd for øjet at se på, 
når man passerer stedet. 
 
Som flere har bemærket, har der 
igennem et stykke tid foregået noget 
arbejde nede bag ved Brugsens lager-
bygning, hvor der er blevet ryddet op, 
og hvor der er blevet fjernet træer og 
buske. Det arbejde er blevet udført af 
mange frivillige mennesker, som har 
lagt et stort arbejde i dette projekt. 
 
Begrundelsen herfor har været at få 
frigivet et område til parkering og til 
opsætning af cykelstativer for vore 
skolebørn og for Brugsens kunder, 
idet vi har fjernet cykelparkeringen på 
"Oase" grunden.  
 
Nu appellerer vi så til, at man frem-
over vil benytte disse nye cykelstati-
ver, således at vi undgår at cyklerne 
henstilles på alle øvrige områder til 
stor gene for de gående. Især er det 
til stor gene, at de henstilles eller 
henlægges op ad muren på den mod-
satte side af Skolegade ved den tidli-
gere Andelskasse bygning. 
 
Vi har for nyligt indgået et samarbej-
de med Dag-Li Brugsen omkring udle-
veringen af røgalarmer til alle de nye 
borgere som et udtryk for, at vi gerne 
vil sikre, at de føler sig trygge ved at 
bosætte sig i Årre.  
 

I samme forbindelse har vi i bestyrel-
sen besluttet, at alle vore ældre med-
borgere over 65 år, som ikke i forve-
jen har installeret røgalarmer, blot 
kan henvende sig til en fra bestyrel-
sen, så vil vi tage ud og montere disse 
hjemme privat hos dem. 
 
Arbejdet på "Oasen" i midtbyen skri-
der nu for alvor fremad, og man kan 
dagligt følge de forandringer, dette 
arbejde medfører, og hvis alt går vel, 
skulle vi gerne kunne indvie pladsen i 
forbindelse med byfesten i uge 32. 
 
Arbejdsgruppen omkring den Blom-
strende Landsby, har arbejdet på at få 
etableret et hold som ville se på hvil-
ke muligheder der er for at få ændret 
på vore indfaldsveje til byen. På et 
møde i starten af marts måned lykke-
des det få etableret et hold af frivilli-
ge på ca. 10 -12 personer som nu er 
gået i "tænkeboksen", og vi glæder os 
til at se hvilke idéer og forslag, de 
kommer frem til, og efterfølgende 
hvilke tiltag der kan realiseres. 
 
Borgerforeningen har haft den store 
glæde at blive indstillet til modtagel-
sen af Andelskassens  "Sammen kan 
vi mere - prisen" på 15.000 kr. En pris 
som uddeles af Aktionærrådet som 
en anerkendelse til en forening, der i 
det forløbne år har gjort en særlig 
indsats for et af regionens lokalområ-
der inden for det sociale eller kultu-
relle/ sportslige område. 
 
En pris vi er utrolig stolte og beæret 
over i bestyrelsen, og som viser, at et 
lokalt sammenhold og et stærkt fæl-
lesskab skaber værdier for et lokal-
samfund og gør, at man får kræfter til 
at udføre nye og spændende opgaver 
og projekter i fremtiden til glæde for 
rigtig mange mennesker. 
 
 
Med venlig hilsen 
bestyrelsen i Årre Borgerforening 

 

Årre  Nyt fra den Blomstrende landsby 
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 Så er arbejdet i fuld gang! 
"Oase" projektet i Årre er nu helt oppe i gear, og på nogle 

dage knokles der på pladsen fra tidlig morgen til sent på 

dagen, og arbejdet skrider planmæssigt frem med hjælp af 

både professionelle og masser af frivillige kræfter. 

Det første der skete var, at kommunen fik ryddet området 

for de gamle beplantninger samt de overflødige kantsten 

og fliser, og herefter kunne personalet fra Materielgården 

få optegnet stregerne til afskæringen af asfalten, som skul-

le blive liggende. 

Vi havde indgået en aftale med Entreprenørfirmaet Kim 

Vind fra Rousthøje om at hjælpe os med på betryggende 

vis at få opgravet og bortskaffet og fjernet asfalten. Det 

tog knap to dage, så var det hele gravet op og kørt væk, og 

herefter kunne et hold frivillige få gravet vandledningen 

ned på arealet . 

 

 

Som det fremgår af billederne, er vi så langt fremme, at vi 

kan begynde at se konturerne af det store og flotte pro-

jekt, som i den  

grad vil sætte sit præg på bymidten i fremtiden. 

Samarbejdet med medarbejderne på Plan og Teknik afde-

lingen i Årre samt med medarbejderne på Materielgården i 

Sig er helt i top, og alle yder deres bedste, for at alt funge-

rer optimalt i processen, og arbejdsgruppen fører løbende 

en dialog med dem samt med alle de frivillige, som hjæl-

per til med arbejdet. 

Vi vil løbende orientere omkring forløbet af arbejdet og 

går man ind på vores hjemmeside, kan man se flere bille-

der, som løbende vil blive opdateret. 

 

Med venlig hilsen fra Arbejdsgruppen og bestyrelsen i 

Årre Borgerforening. 
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Team Helle Håndbold søger  
hænder til udvikling. 
Det er nu næsten fire år siden Team Helle Håndbold 

kæmpede for dens fortsatte eksistens, primært på 

grund af en meget dårlig økonomi og alt for få ledere i 

klubben. Heldigvis var der i 2011 rigtig mange der 

valgte at give en hjælpende hånd, så klubben kunne 

overleve og at det dermed fortsat var muligt for børn 

og voksne at spille håndbold i Hallen Hallerne. 

Men hvordan er det så gået de sidste 3 sæsoner og 

hvordan ser fremtiden ud for Team Helle Håndbold ? 

Økonomien er tilbage på sporet og inden længe bliver 

der lavet en ny 3 årig samarbejdsaftalen imellem de 6 

klubber som står bag Team Helle Håndbold, hvilket er 

med til at sikre arbejdsro i klubben. Medlemstallet i 

børne- og ungdomsafdelingen er øget og seniorafde-

lingen har sportsligt fundet et leje, hvor der er plads 

til alle og hvor det sociale spiller en væsentlig rolle. 

Men fremtiden ser ud til at byde på nogle udfordrin-

ger, som vi gerne vil komme i forkøbet og derfor har 

vi bruge for flere hænder her og nu. Vi kan allerede 

nu se, at nogle udvalg kommer til at mangle en eller 

to personer efter denne sæson og klubben mangler  

også en ny formand. Det er selvfølgelig ikke rart at stå 

uden formand, eller at få kræfterne reduceret i et ud- 

 

 

 

 

valg. Men med de kræfter der er tilbage i klubben, så 

er det ikke noget der truer klubbens eksistens på den 

korte banen. Risikoen ligger i, at de tilbageværende 

ledere ”blot” har kræfter og overskud til at vedligehol-

de klubben, men ikke har kæfter nok til at være pro-

aktive og udvikle klubben. 

Vi har derfor hårdt brug for ALLE, altså både nuvæ-

rende og tidligere spillere, men ikke mindst dig som 

forældre til en af vore mange børne- og ungdomsspil-

lere,  som har lyst til at træde ind i et af vore udvalg 

og dermed få mulighed for at præge og udvikle klub-

ben på det organisatoriske niveau. Vi har også behov 

for trænere og holdledere som har tid og lyst til at til-

bringe nogle timer om ugen med nogle glade og friske 

børn og unge, og hvor man som træner og holdleder 

får så meget glæde og energi retur fra ungerne . 

Faktisk mangler vi pt. 6-8 trænere til sæsonen 

2015/16. 

Så hvis du ligesom alle os i Team Helle håndbold, har 

et ønske om, at det fortsat skal være muligt, men 

ikke mindst sjovt at spille håndbold i Helle Hallen, så 

har vi brug for din hjælp nu !!! 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så send en 

mail til: formand@teamhellehaandbold.dk  
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Gymnastiksæsonen 2014-2015 sluttede med lokalop-
visning søndag d. 8. marts og forårsopvisning d. 13-
15 marts i Helle Hallerne. 
Til lokalopvisningen så et stort publikum, vores dygti-
ge gymnaster og instruktører lave en fantastisk op-
visning. Vi havde besøg af Tistrup`s Motions herrer 
og Skibelund Efterskole, de gjorde det også rigtig 
godt. 
Til forårsopvisningen deltog vi med 3 springhold og  
et hold rytme piger. Desuden blev Søren Ibsen kåret 
som, årets leder.  

Spring 3-5 kl. deltog i Årre`s lokalopvisning., da vi har 
mange gymnaster derfra 
Det er blevet en tradition at alle instruktører og hjæl-
peinstruktører, + gym.udvalget (i alt 41 pers.)  slutter 
sæsonen af med fælles spisning i Helle Hallen.  
Til næste år har vi etableret et samarbejde med Årre 
Boldklub, vedr. springhold og rytme piger.  
På gensyn uge 38 
                        
                           Agerbæk Sportsforening 
                           Fåborg/Vrenderup Idrætsforening     

                  Gymnastik 

FVI                                       ASF             

mailto:formand@teamhellehaandbold.dk
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                           www.facebook.com/Tojtorvet 
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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 
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Da vi på grund af sygdom skulle af med vores hus og have, 
da det var alt for stort, skal vi finde et nyt sted at bo. 
Vi havde talt om at flytte til Jylland, når vi blev pensioni-
ster, (det varer nogle år, inden vi når dertil) da vi er meget 
glade for at komme ved Henne strand og det område  
Vi blev enige om at flytte nu. 
Så vi skulle i gang med at finde en bolig. 
Jeg sad på Sjælland og kikkede på nettet efter hus. Det 
skulle ikke være for gammelt, ej heller for stort og med en 
lille have. 
Det var ikke nemt. Der var huse i Kvong - Sig - Janderup – 
Varde, men hvor skulle det være. Da der så kun gik 2 mdr., 
så var vores hus solgt.  Så fik vi travlt. 
En dag så jeg en notits om senior boliger, der var ledige i 
Årre. Jeg ringede boligselskabet op for at høre, om det 
kunne lade sig gøre at se dem. Det kunne vi godt, så en  
søndag tog vi over for at se på huset. Der var ikke så meget 
at betænke sig på, et nyt hus i et plan og lille have, lige  
hvad vi havde tænk os. 
Så var det i gang med at pakke sammen, og inden vi så os  
om, var vi på vej til Jylland til vores nye bolig og et nyt liv i 
Årre. 
Ove beholdte sit job på Sjælland og fik en 4 dags uge, så 
han kom hjem torsdag aften og tog af sted igen mandag 
morgen, men det holder ikke i længden, så efter 3 mdr. 
siger han op. Han går arbejdsløs i 3½ mdr. hvorefter han 
får arbejde i Holsted, som han er meget glad for.   
Jeg har fået en stivgørings-operation i lænderyggen og er  

 
 
 

 
 
 
stadig i gang med genoptræning. 
Vi har ikke fortrudt, at vi flyttede til Jylland. Vi er blevet 
taget så godt imod her i byen, og til alle vores naboer her 
på Solsiden skal der lyde en særlig tak for den velkomst vi 
fik, da der kom københavnere til byen. 
 
Ove & Susanne 

Fra Storkøbenhavn til "udkantsdanmark ” 

Kærlighed  
  
Kærlighed er et vidt begreb men daglig tale forstås det normalt som en varm 
inderlig følelse af omsorg og respekt over for et andet menneske. 
I torsdags var vi ud og Interviewe en dame ved navn Magrethe. Vi stillede hende 
nogle spørgsmål om kærlighed. 
Magrethe har prøvet at være forelsket. Hun fortæller når man er forelskede kig-
ger mere på ham og smiler mere til ham. Magrethe syntes der er dejligt at være 
forelskede. Man begynder at føle sig tryg når man kommer længere hen i forhol-
det. Man kan mødes på mange forskellige måder. Magrethe mødte sin mand 
ved et kaffe bord hvor de blev skubbet ind i et hjørne hvor de så begyndte at 
skændes. Da kaffebordet så var færdigt spurgte manden om de ikke skulle gå en 
tur for at få det på det rene. Magrethe syntes at der er mange gode ting at var 
forelsket, en af dem er hvis det bliver gengældt. Magrethe syntes at der også er 
dårlig ting ved at være forelsket, hun sagde at det dårligt at hvis det ikke bliver gengældt.  
Det er over 60 år siden at hun mødte hendes mand, derfor er det svært at huske sidste gang hun var forelsket. 
 
Lavet af Peter, Viktor og Tobias. 
6. Klasse Årre Skole 
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Kroket 

En ny sæson er kommet fint igang, der er lidt problemer 
med at krocketbanerne er meget bløde, så vi spiller på 
skolens fodboldbaner. 
3 hold er igen klar til at spille i DGI turneringen. Der er 
kommet flere nye spillere, vi træner Mandag og Torsdag 
kl.  17,30 ,så har man lyst til prøve så kom endelig ned 
og prøv at spille krocket. 

Præmiespil 
Det er nu blevet tid til at, få fornyet præmiespil, det er 
muligt at betale via conventus, gå ind på aarre-by.dk 
og ind på Online tilmelding . Der er mulighed for at 
betale på Conventus  frem til 15 Maj, derefter vil vore 
sælgere komme rundt. 
På grund af nye regler fra Skat, der siger at præmier 
over 200 kr, skal der betales Skat af , derfor vil de 4 
højeste præmier ændres til 200 kr. 

Sommerhåndboldtræning i Årre  

 
for U8, U10 og U12. 
Igen i år tilbydes det sommerhåndboldtræning på  
Årre stadion. 
Vi startet onsdag d. 15/4 og træner frem til sommerferien.  
U8 træner fra 16-17 og U10+U12 træner fra 17-18. 

Årre Boldklub 

 
Årets ildsjæl 2015 for Årre gymnastik. 

Årets ildsjæl blev Le-

ne Andersen for sit 

hold ” i form via leg”. 

Hun har fået gang i et 

rigtigt godt hold for 

børn og unge, hvor 

de dyrker løb, cykling, 

cross fit, yoga og me-

get mere. Holdet er 

for dem, der måske 

ikke lige ved, hvad de 

vil af sport eller ikke 

er til fodbold, gymna-

stik, håndbold osv., 

eller hvis man som 

ung gerne vil i form, 

hvor det er sjovt. Le-

ne har selv stået for 

at få frivillige til at 

hjælpe sig med de 

forskellige ting og 

stiller selv op hver mandag og onsdag. De har også været 

inde og dykke, og mon ikke der kommer mere. Jesper Kri-

stensen er også en god hjælper på holdet, og forældrene er 

heller ikke blege for at give en hjælpende hånd.  Holdet kø-

rer fra hvor skolen begynder igen, og til de går på skoleferie. 

Lene er rigtig god til, at de er ude og lave noget, og de slip-

per ikke let om ved det, der skal ydes noget.                            

Et stort tillykke til Lene fra os alle. 

    Årres gymnastikopvisning 

Så gik gymnastik sæsonen på held og der blev afsluttet med 

opvisning. Alle, børn som unge, var bare klar til at vise, hvad 

de havde brugt tiden på og sikke en fantastisk opvisning - 

lige fra forældre/barn til teen dance. Der blev sprunget, dan-

set og leget for alle pengene på gulvet. Teen dance var et 

nyt hold,  der var kommet til, og sikke en flot opvisning de 

lavede. Vi havde 2 gæstehold, et springhold fra Fåborg/

Vrenderup/Agerbæk, og Jernvedlund unge piger. De kom 

også bare med to flotte opvisninger. Mange tak til dem skal 

der lyde. Og tak til mandehørm for hjælp med redskaber. Og 

rigtig mange tak til alle vores dejlige ledere og hjælpere for 

2014/15. vi ser frem til en ny sæson med flere nye tiltag og 

sammenarbejde med andre. 

Badminton 
Kære ÅB Badmintonspiller. 
Vi siger tak for sæsonen 2014/15 og glæder os til at se jer igen 
efter sommerferie. 
Nye spiller er velkommen. Der er en bane fri om tirsdagen fra 
kl. 20-21.Bare ring til 20667567.  
Hilsen fra ÅB´s Badmintonudvalg 
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  Nyt fra Årre Skole 

 

 

 

Allerførst en stor tak for, at jeg må være med til at fejre at 

Årre skole har opnået sin certificering som profilskole ved-

rørende leg og læring. 

Et stort til lykke med at DGI-certificeringen er i hus. 

Det er en milepæl i denne skoles udvikling og et fantastisk 

fundament for det videre arbejde med at gøre skoledagen 

spændende og lærerig. 

Alle der har arbejdet med certificeringer ved, hvor stort et 

arbejde en sådan proces er. Der skal gøres mange fravalg 

og tilvalg og der skal investeres i forhold til økonomi, tid, 

knofedt og kompetenceudvikling før man står  med certifi-

ceringsbeviset i hånden. 

Det er i sig selv imponerende at nå det mål. 

Men historien om Årre Skoles certificering er en både læn-

gere, bedre og mere smuk historie. 

For som jeg har forstået det, så startede det slet ikke med 

ønsket om en certificering.  

Det hele begyndte med, at skolens ledelse og skole-

bestyrelsen drøftede sammenhængen mellem bevægelse 

og læring og foretog nogle strategiske valg. 

En række valg, der havde konsekvenser for undervisningen 

og som også involverede udearealerne omkring skolen. 

Det blev besluttet, at der skulle mere bevægelse ind i skole-

dagen. Målet var at få en mere spændende og afvekslende 

skoledag. 

Men med udgangspunkt i en erkendelse af, at bevægelse 

fremmer læringen. 

Især de elever, der har svært ved at sidde stille og modtage 

undervisning får med koblingen mellem fysisk aktivitet og 

læring helt nye muligheder for at tilegne sig viden. 

Det er en kendt sag og det er dokumenteret i forskning, at 

der er en sammenhæng mellem det at være fysisk aktiv og 

så lære noget. Det gælder i øvrigt uanset alder. 

Gennem bevægelse og fysisk aktivitet forbedres opfattel-

sesevnen og evnen til at løse problemer. 

Når man bevæger sig bliver man bedre til at tænke logisk, 

får en bedre rumopfattelse, bliver mere opmærksom og 

bliver bedre til at få tingene lagret i sin personlige arbejds-

hukommelse. 

Også sproglige færdigheder udvikles bedre ved at lege dem 

ind og bevæge sig, så rigtig mange af de mål, som folkesko-

lereformen adresserer opnår man gennem læring koblet 

med fysisk aktivitet. 

Derfor er bevægelse også et af de væsentlige elementer i 

den nye skolereform. 

 

 

Men her har Årre skole jo været langt forud for sin tid. 

Allerede i skoleåret 2009/2010 blev det gjort til et indsats-

område på skolen og har så været det lige siden. 

Med stort engagement og commitment fra Skolebestyrel-

sen, ledelsen og ikke mindst skolens medarbejdere, som jo 

er dem der får tingene til at ske i hverdagen. 

 

Også forældreopbakningen har været der og ikke mindst, 

så fornemmer man, at eleverne sætter pris på det og får 

udbytte af det! 

Det oplever man i hverdagen og det ser man på skolens 

gode udenoms faciliteter. 

Bevægelse er virkelig blevet  integreret i undervisningen.  

Som formand for Udvalget for Børn og Undervisning bruger 

jeg ofte  Årres måde at organisere det på som det gode ek-

sempel.  

Bevægelse er altid godt og et bevægelsesbånd mellem un-

dervisningsmodulerne er også bedre end ingen bevægelse, 

men læringen kommer først for alvor, når koblingen sker. 

Børnehaven her ved siden af har vist også fokus på bevæ-

gelse, så det er noget, der er en rød tråd for børnene i År-

re.  

Selvfølgelig primært til glæde og gavn for børnene, men 

også for foreningslivet i området. 

 

For 2 år siden blev skolen så opmærksom på, at man faktisk 

kunne få papir på sin praksis ved at få en DGI-certificering. 

Der blev lavet en aftale med DGI og frem mod i dag har per-

sonalet, lærere og pædagoger, været igennem et kompe-

tenceforløb, som nu er tilendebragt med at certificeringen 

endelig er i hus. 

I har for alvor gjort  idræt, leg og bevægelse til en naturlig 

del af skoleelevernes hverdag.  

I har givet børnene lyst til at være aktive og har vist dem 

alle gevinsterne ved det. 

Dermed sætter I nye standarder for fysisk aktivitet på tværs 

af skole-, familie- og foreningsliv. 

Med DGI-certificeringen har I nu papir på, at I giver børne-

ne i lokalområdet et solidt fundament for livslang fysisk 

aktivitet. 

 

På Varde Kommunes vegne vil jeg gerne ønske jer til lykke 

med certificeringen og sige jer en stor tak for det store og 

målrettede arbejde, som I udfører i hverdagen! 

 

Per Rask Jensens Tale ved DGI 
certificering som profilskole 
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 Torsdag d 19. februar 2015 havde foreningen generalforsam-
ling. 
Formanden omtalte årets aktiviteter. En af dem er fremstilling 
af en DVD bestående af gamle/nye billeder fra området, med 
indtale og kommentar af Hans Hansen, Bestyrelsen ser med 
spænding frem til resultatet.  
 Grundlaget for foreningen er vore medlemmer. Der har i år 
været en svag faldende tilslutning. Kan vi vende den udvikling? 
Hvis man i området ønsker et arkiv, er det nødvendigt med ny 
tilgang af medlemmer til erstatning af dem, som går bort. 
 På arkibas.dk er der mulighed for at se billede og andet materi-
ale, som er opbevaret her. Hvis man er interesseret, så klik ind  
 

 
 
 
 
på siden.  

Valg til bestyrelsen gav en enkelt ændring, idet Grethe Sønder 
gård ikke ønskede genvalg. I stedet blev Verner Puggaard valgt. 
Grethe fortsætter med avis udklip, som hun efterhånden har 
gjort i en del år nu. 
 Ved den efterfølgende konstituering blev bestyrelsen sammen-
sat som følger. 
Formand, Jørgen Sidelmann. Næstformand Anna Marie Øster-
gård Andersen. Kasserer Børge Hansen. Sekretær Hans Karl 
Østergård. Medlem Verner Puggaard. Arkiv leder Svend Håhr 
Kristensen. Tilknyttet arkivet Egon Falck. 
                                                                                                                                      
Fåborg arkiv. 
 

Fåborg Lokalhistorie arkiv 
 Generalforsamling 

 Vrenderup Mose.   2. del 

 
 I 1970 lykkes det for Tage Munck, at få næste alle mose-

parceller, på den østlige side af Vrenderupvej samlet, i alt 

ca. 35 tdr.l. Her etablerede han en dådyrfarm med ca. 100 

dyr, lang tid før det ellers blev moderne med sådanne. Des-

uden havde han nogle heste og får. 

  Dådyrfarmen blev afviklet igen engang i 90erne. Årsagen 

var myndighedernes krav om blodprøvning af alle klovbæ-

rende dyr, herunder også dådyr. En umulig opgave med så 

mange, vilde dyr; Hvordan kunne man indfange og tage 

blodprøve af dem, uden de ville tage skade af det, i værste 

fald dø; 

  Det ville Tage Munck ikke byde sine dyr, derfor afvikling. 

  Eva og Tage Munck ejede Vrenderupvej 38 i årene 1986 – 

94, herunder hører det meste af de 35 tdr.l. mose i dag. 

  I 1981 blev det meste af den rørlagte mosegrøft genop-

gravet. Rørledning fungerede ikke. Opgravningen gav store 

problemer, fordi man nogle steder skulle ret langt ned for 

at få fald på vandet. Jorden skred sammen, så der blev gra-

vet i flere omgange. Til sidst lykkes det, vandet kunne pas-

sere. Nu er kun stykket øst for Vrenderupvej samt et lille 

stykke langt omme i mosen rørlagt. 

  Systemet (mosegrøften) er bl, a. beregnet til at lede over-

fladevandet væk fra Vrenderup by og Helle Hallerne, samt 

fra landbrugsarealerne øst herfor ud mod Tingvejen. Af-

vandingen fungere nok bedst, når der ikke kommer for me 

get nedbør, og når grøften holdes oprenset for træer og 

grene, som måtte komme der til hinder for vand gennem-

strømningen. 

I dag ligger mosen hen som næsten uberørt natur, til  glæ-

de for dyr oo planter.  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Som medlem af foreningen er du også medlem af Danske 
pensionister, du får pensionistbladet 10 gange om året og 
kan deltage i alle vore arrangementer som er omtalt i den-
ne folder.                                  

   Nyhed ! 
  Vi har oprettet datastue i kælderen på ”Fristedet”       På 

nuværende tidspunkt er der undervisning 
        mandag formiddage .  

Spørg bestyrelsen.Torsdagene : 18/6 – 25/6  – 2/7 –9/7 – 
16/7 – 23/7   er der åbent hus fra kl. 14 – 17 på ”Fristedet” 

. 

Pensionistforening 
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Nyt fra Fåborg borgerforening  
 
 
Så kom vi gennem vinteren  og foråret viser sig fra sin 
smukke side og snart har vi sommer. I skrivende stund 
bliver der arbejdet hårdt på at få årets byfest arrange-
ret . Mange frivillige  fra Fvi og borgerforeningen har lagt 
hoveder i blød for at igen kunne lave en flot og spænden-
de byfest for alle aldre . Så vi håber at mange vil møde 
op til byfesten og sammen få en god oplevelse. 
 
Cykelstier  
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af cykelsti til Ting-
vejen . Der har været afholdt et godt møde med lodsejer-
ne langs Fåborgvej . Efter en god dialog fandt man frem 
til en ny indgangs vinkel til cykelstien . Fåborgvej er ikke 
bred nok til den tunge trafik som dagligt kommer på Få-
borgvej .Der vil blive fremsat ønske om en bredere vej og 
samtidig ønske om en cykelsti og det håber vi kan resul-
tere i en bedre vej og cykelsti .  
Cykelstien til Agerbæk er som tidligere nævnt blevet for-
sinket men nu lysner det og snart påbegyndes arbejdet . 
  
Bestyrelsen  
Efter veloverstået generalforsamling er vi klar til at tage 
fat på nye opgaver . Der kom 3 nye medlemmer til besty-
relsen . Martin Kristensen , Johnny Holst  og Thomas 
Holm .   Dejligt at der er unge mennesker som gerne vil 
tage en tørn i bestyrelsen og kan se en fremtid i Fåborg. 
Vi har mange ideer og tanker for Fåborg, men har man 
ønsker og ideer om tiltag for byen hører vi gerne om 
det . Vi vil gerne holde et borgermøde i løbet af efteråret 
hvor vi gerne vil høre om  borgernes ønsker og ideer for 
Fåborg . Et ønske på generalforsamlingen var at mærke-
dage takster blev justeret så de passer med taksterne i 
nabobyerne . Det bliver  rettet pr. 1/1 2016 . Mærkedage 
kan ses på Fåborgs hjemmeside .  På generalforsamlin-
gen blev der også snakket om julebelysningen i byen . 
Skal den udvides , skal der noget nyt til  ?  
Vi modtager gerne forslag   . send det til:  
Faaborgborgerforening @ gmail.com  
 
Fastelavn  
blev traditionen tro afholdt i samarbejde med FVI  på 
Fåborg kro.  Der mødte 33 udklædte børn op som havde 
nogle fornøjelige timer sammen med forældre . Der var 
bestilt to ”klovne” til at underholde børn og voksne . Alle 
var i sving og havde nogle gode timer sammen .  
 
Til Sankt Hans   
aften  som foregår på Kresten Søndergårds mark,  er det 
lykkes os at få Leif Fabricius til at holde båltalen . Det er 
altid en hyggelig aften  med et godt fremmøde fra byen . 
I 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jan Svarrer 
I samarbejde med Fåborg Kro har der været inviteret til 
en aften med Jan Svarre , som ville indeholde med sang  
og stand up . Aftenen  måtte desværre aflyses på grund 
af for få tilmeldte . Arrangementet er flyttet til efteråret 
hvor vi håber på bedre tilslutning .  
 
Grillaften 
Vi har i 2 år afholdt en grillaften på stadion først i sep-
tember . Dette vil også ske i år . 
Det er blevet til en god tradition som mange møder op til 
og får en snak med naboen og børnene kan lege frit på 
stadion . Det kræver en del arbejde at få denne grill fest 
afholdt men ved fælles hjælp lykkes det og vi kan igen 
mødes til grill fest i september  før efteråret sænker sig 
over landet og vi kravler ind i vores huse . 
 
Udviklingsrådet  
er godt i gang . Her fra byen er vi repræsenteret ved Villy 
Pilgård og Bent Andresen.  Der arbejdes for tiden med 
kommunikation  projektet Ruban . Det er til gavn for hele 
kommunen .  For os vil det betyde at vi får hjælp til  at 
optimere vores  hjemmeside så den bliver mere levende 
og aktuel . I løbet af 2015 vil Ruban være klar til alle 
hjemmesider i kommunen .  
Der sker at der bliver solgt et hus herude . Oplever du at 
der kommer nye naboer til  så hører vi det gerne i besty-
relsen, da vi gerne vil byde dem velkommen til byen og 
fortælle dem om Fåborg og de muligheder der er her-
ude .  
Mange sommerlige hilsner  
Borgerforeningen i Fåborg  
Ulla 

          Fåborg Borgerforenings bestyrelse 
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 Skolernes Sangdag og MGP Årre Skole 2015 
 

Den 27. marts var en begivenhedsrig dag på Årre Skole. 

Det er efterhånden blevet en tradition, at skolen deltager 

i Skolernes Sangdag, som er en årlig sangdag for alle lan-

dets skoleelever. Også i år havde alle elever forinden øvet 

sig på de 10 sange, der skulle synges til morgensangen; I 

østen stiger solen op , Vi vil plante et træ, Joanna, Nu våg-

ner savannen, Hvem sidder der bag skærmen, Danse i må-

neskin, Sørøverkongen Jonathan og til sidst vinderen af 

Børne MGP 15, Du du du. På storskærm kunne vi følge DR 

Ultra i fjernsynet, og synge med orkesteret og børnekoret 

direkte fra Alsion i Sønderborg. Der blev sunget rigtig godt 

med og Sørøverkongen Jonathan og Danse i måneskin var 

blandt favoritterne. 

Efter middagspausen startede MGP showet. I en måned 

havde de 18 hold øvet på deres dans i et frikvarter om 

dagen, så der har været meget aktivitet på hele skolen.  

 

 

 

Dagen inden selve showet var der generalprøve, så værter 

og deltagere kunne prøve deres dans og replikker af på 

scenen. På selve dagen kom der besøg fra børnehaven og 

en del forældre og bedsteforældre. Det var en hyggelig 

UDESKOLE 
 
I indeværende skoleår har Årre skole i samarbejde med 
Natur-Kultur-Varde haft sit helt eget udviklingsforløb om-
kring udeskole. Udeskole er en af skolens indsatsområ-
der, og har været på skemaet i den understøttende un-
dervisning siden august.  
På kurset har pædagogerne beskæftiget sig med følgende 
4 emner. 

December i naturen 
Samarbejde i naturen 
Dyreboliger i naturen 
Fra haver til maver. 

Kurset har givet os et godt fundament og stor inspiration 
til at videreudvikle på udeskolen fremadrettet. Der er al-
lerede prøvet kræfter med aktiviteter som dyrelydsbingo, 
myretueleg, find dit træ, naturdetektiv, samt frisbee bow-
ling. Der er desuden blevet lavet mad over bål og skolens 
egen køkkenhave er under etablering.  
Udeskole-aktiviteterne danner et solidt fundament for at 
arbejde understøttende i flere forskellige fag. Der arbej-
des bevidst med bl.a. at integrere elementer fra dansk og 
matematik i en mere praktisk aktivitet f.eks. at tage mål 
til drager og læse opskrifter og måle og veje.  
Emnet samarbejde har også været tema i udeskolen, her 
fik eleverne frisket mange af de gamle danske lege op, 
mens deres samarbejdsevner blev udfordret på  
forskellige niveauer. 
Børnene er meget glade for vores udeskole-aktiviteter  
og lader sig ikke gå på af en enkelt regnbyge, blot udsty-
ret er i orden  

 
 

Lune pandebrød med 
brændenælder 

 
 
6 dl hvedemel 
2 dl groft mel 
3 tsk. bagepulver  
1 tsk.  sukker 
11/2 tsk . salt 
4 dl vand 
3 dl brændenæller. 

 

Skyl brændenælderne godt og 

hæld kogende vand over – tag 

dem op og hak dem fint. 

Bland mel, bagepulver, sukker 

og salt i en skål. Tilsæt vand 

og brændenælder og ælt de-

jen sammen. Rul bollerne 

med hænderne og tryk dem 

helt flade. Bag dem over bål 

på en pande med lidt olie. 
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Fåborg Borgerforening 
 er vært årets Sct. Hans bål den, 
23. juni kl. 20.00, på Kr Sønder-
gårds mark. Der er adgang fra Ve-
stervang. 
Kl. 20.30 er der båltale ved Leif Fa-
bricius. 
Borgerforeningen er som sædvan-
lig vært ved forfriskninger 

 

 

 

 

 

Vanen tro er der Sct. Hans bål på 

sportspladsen i Hjortkær 23. juni kl. 

20.00, hvor vi sender heksen til Bloks-
bjerg, samt nyder en øl eller vand sam-
men med naboen mens der ristes pøl-
ser. 
Vi håber at se en masse nuværende og 
tidligere beboere fra Hjortkær møde 
op denne aften.  
Arrangementet er gratis.  

Sct. Hans i Hjortkær, Fåborg  og Årre 

 

Årre Borgerforening  
Fejrer Sct. Hans d. 23. juni. Vi håber 
at bålet bliver på det ” Grønne Om-
råde ” i byen, men tid og sted melder 
vi ud på Årres hjemmeside samt på 
infoskærmen ved Brugsen 
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 *Kirkekaffe. ** Kort andagt i teltet kl. 09.00,  derefter kaffe med højskolesange. 
 *TH = Friluftsgudstjenste i Tambours have kl. 14.00.  SP = Søren Pedersen. CL = Charlotte Loct   
                                                                             

24. maj Pinsedag 10.30 09.00 * Joh 14,22-31 

25. maj 2. pinsedag 09.00 Ingen Joh 3,16-21 

31. maj Trinitatis 09.00 10.30 Joh 3,1-15 

7. juni 1. søndag e. trin. 10.30 09.00 Luk 16,19-31 

14. juni 2. s. e. trin 09.00 * 10.30 Luk 14,16-24 

21. juni 3. s. e. trin Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

28. juni 4. s. e. trin 10.30 09.00 * Luk 6,36-42 

5. juli 5. s. e. trin 10.30 Ingen Luk 5,1-11 

12. juli 6. s. e. trin Ingen 09.00 SP Matt 5,20-26 

19. juli 7. s. e. trin Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

26. juli 8. s. e. trin 09.00 * 10.30 Matt 7,15-21 

2. august 9. s. e. trin 10.30 Andagt i telt ** Luk 16,1-9 

9. august 10. s. e. trin Ingen 09.00 CL Luk 19,41-48 

16. august 11. s. e. trin Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

23. august 12. s. e. trin 10.30 Ingen Mark 7,31-37 

30. august 13. s. e. trin 14.00 TH 14.00 TH Tambours Have 

GUDSTJENESTER 

     Dato                                                       Fåborg Kirke                                  Årre Kirke                Tekst               

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
17. juni (v. Michael Bergerud), 8. juli (v. Michael Bergerud), 
12. august (ved Charlotte Locht) – alle dage kl. 10.15. Alle 
er velkomne. 

GUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE 
30. august, som sædvanlig sidste søndag i august kl. 14.00. 
Charlotte Locht, Grimstrup, prædiker og Thorstrup kirkes 
organist Roma Korbas spiller. 
 

KOLLEKTER: ingen 

Kirkebil (taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestillestil en-

hver gudstjeneste efter behov, beløbet refunderes af me-

nighedsrådene.  
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SKOLEN I KIRKEN. 
Skolereformen giver mulighed for at andre end skolens 
lærere kan varetage en del af undervisningen. 
Hver torsdag fra nytår til påske havde alle eleverne i 3. 
klasse valgt at været i Årre kirke de to sidste lektioner fra 
kl. 13.00-14.30. Her blev de fortrolige med kirkerummet, 
og de lærte om dåb, nadver, påske og pinse og om, hvad 
kristendom er gennem fortællinger om blandt andet den 
gode hyrde og kærlighed. Undervisningen blev varetaget 
af holdet bag tidligere års minikonfirmander. 
  
 
 

 

 
 

Skærtorsdag var der afslutning for børnene og deres fa-
milier med en børnevenlig gudstjeneste i Fåborg kirke og 
bagefter samvær i Fåborghus. 
Børnenes glade sang fyldte kirkerummet og som en opføl-
gen på undervisningen deltog de i nadveren, der i dagens 
anledning var med flutes og saftevand. 
Der deltog mere en 50 børn og forældre plus flere bed-
steforældre. FLOT OPBAKNING! 
Kis Andersen 
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                                Nr. 73                                                                                                              JUNI-JULI-AUGUST  2015 

GUDSTJENESTER PINSEDAG 
Det er pinsedag den 24. maj. 
Da er der gudstjeneste i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke 
kl. 10.30. 
Pinsen er kirkens fest, og derfor vil der være pyntet i begge 
kirker, vi vil synge pinsens salmer og organist Kristian Nøhr vil 
spille på guitar. 
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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 

 
 
Fælles foredrag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM FOR INDRE MISSION 

Juni: 
3. juni Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10. 
10. juni. Møde i Grimstrup missionshus. Bjarne Hvidbjerg taler. 
13. juni. IM årsmøde kl 13 på Mørkholdt Strand camping. 
Juli: 
Ingen møder. 
August: 
14. aug. Grillaften. Sted bekendtgøres senere. 
27. aug. Kredsmøde i Starup ved Carsten Mikkelsen, Kolding. 
 
Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt. 
Evt henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf. 20 82 24 59   
 

FERIE/FRI: Embedet varetages i 
min ferie således:  
Den 20.-25. juni samt 4.-16. 
august ved sognepræst Char-
lotte Locht tlf 75 19 10 90 
cloc@km.dk.  Den 11.-19. juli 
ved sognepræst  
Søren Pedersen, tlf. 75 19 67 03 
sop@km.dk. Præsten har desu-
den fri alle mandage.   
 
DEADLINE: Stof til Kirkenyt skal 
være redaktionen i hænde se-
nest den 1. juli. 

Den 24. februar var der fælles foredrag i Næsbjerghus for alle 

sognene i gamle Helle Komune. 200 mennesker fik en stor ople-

velse ved at lytte til Lone Hertz og hendes tanker om livskvalitet. 

Hun agerede både som foredragsholder og skuespiller og recite-

rede til sidst Paulus første brev til Korintherne kap. 13, som hand-

ler om kærligheden. 

  

Næste år er der igen et fælles foredrag. Det bliver den 1. marts 

2016 med biskop Elof Vestergård i Hellehallen. 
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I pinsen fejrer vi, at Helligånden blev sluppet løs – først  

over disciplene, derefter over hele verden. I tiden før Je-

sus var Helligånden mest forbeholdt konger og profeter – 

men med pinsen blev ånden så at sige demokratiseret. 

Alle, der tror på det kristne budskab, får også del i Hellig-

åndens mirakel. 

 

I bibelen fortælles der hvordan det gik til. Disciplene var 

alle forsamlet i et hus – og med et kom der fra himlen en 

lyd som fra et heftigt vindstød, og tunger som af ild satte 

sig på hver enkelt af dem. Da blev alle fyldt af hellig ånd 

og begyndte at tale om Gud på forskellige sprog. 

 

I Danmark er vi så heldige, at pinsen falder i foråret, hvor 

naturen springer ud og gror omkring os. Det giver os en 

fornemmelse af Guds skaberkraft, som også har med Hel-

ligånden at gøre. 

 

Helligånden er den kraft, der får os til at live op, så vi ikke 

kører fast i ren rutine, men bliver inspirerede til at gøre 

tingene på nye og spændende måder. Helligånden er den  

fornyende kraft, som sætter os i gang igen. Helligånden 

er, at vi bliver personlige og giver os til at tale med hinan-

den og vækker liv i hinanden. 

Helligånden er den livsbekræftende glæde, der hører et 

godt menneskeliv til.  

 

Jesus siger jo også et sted: Jeg er kommet for at I skal 

have liv og overflod. Ligesom profeten Jeremias siger et 

sted: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Her-

ren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en 

fremtid og et håb. 

 

Helligånden har altså mange facetter og uden den ville 

budskabet om Gud slet ikke nå frem til os – for det er 

gennem sin ånd, at Gud overhovedet taler til menneske-

ne. Så uden Helligånden ville Gud og Jesus være perso-

ner, vi ikke havde hørt om – men i pinsen blev altså Jesu 

glade budskab sluppet løs, så alle kunne forstå det. 

 

Det er dette, vi fejrer i pinsen: At det store mysterium, 

som tanken om Gud og Jesus Kristus er, blev gjort forstå-

eligt for alle. Disciplene blev inspirerede til at fortælle og 

forklare og gik ud i al verden med budskabet – det glade 

budskab om Guds rige. Glædelig pinse! 

Michael Bergerud 

 

 

HVAD BETYDER PINSE? 

EFTERMIDDAGSTUR 
med Årre og Fåborg menighedsråd  

torsdag d. 27. august 2015 afgang fra Fåborg 

kirke kl. 13 og fra Årre ved kroen kl. 13.15. 

Turen går ud mod vest over Nymindegab til 

Abelines gård, hvor der er rundvisning og 

kaffe. 

Forinden da ophold ved Haurvig kirke. 

Nærmere information i næste nummer af Kir-

kenyt og Ugeavisen, men sæt allerede nu kryds 

i kalenderen. 

BYFEST I ÅRRE 
Der er ingen gudstjeneste i kirken søn-
dag den 2. august i forbindelse med 
byfesten. 
I stedet er der i lighed med sidste år 
morgensang og en lille andagt i teltet 
kl. 9.00 efterfulgt af kaffe og rund-
stykker. 
 


