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LokalNyt 

 
   

I August 2013 startede jeg på Ikast Idrætsefterskole. Min 

motivation for netop denne efterskole var, at den var fø-

rende indenfor badmintonsporten, som jeg har dyrket rig-

tigt meget det meste af mit liv.  

 

I dag er jeg flyttet hjemmefra for fortsat at kunne spille 

badminton på højt niveau i kombination med, at jeg tager 

en ungdomsuddannelse. Mit navn er Marie Finnemann, 

og jeg er i dag bosat på den anden side af gaden, i forhold 

til, hvor jeg startede i 2013. Jeg bor på Sportstar College 

Ikast-Brande i Ikast, hvor jeg går i 2g på STX i Ikast.  

 

Jeg startede med badminton i Årre, da jeg var 8 år gam-

mel, men i begyndelsen var det mest for hyggens skyld - 

det var først da jeg blev omkring 12 år, at jeg begyndte at 

spille for alvor. Da jeg blev 14 år gammel rykkede jeg op 

i den bedste række i Danmark og jeg har spillet på ung-

domstopniveau lige siden. Siden 14-års alderen har hele 

min hverdag været centreret omkring badminton. På dette 

tidspunkt fandt jeg ud af, at det var badminton jeg ville og 

siden da, har mange af mine beslutninger og valg taget 

udgangspunkt i min sport - og mit største valg har helt 

sikkert været, da jeg som 16-årig besluttede at flytte fra 

mine forældre og i stedet søge nye mål og udfordringer på 

kollegie i Ikast. At flytte tidligt hjemmefra har lært mig 

mange forskellige ting, men den vigtigste er klart at tage 

ansvar; når mor ikke længere er der, så indser man, at va-

sketøj ikke vasker sig selv og at gulv heller ikke fejer sig 

selv - hvilket chok… 

Sportstar College er et kollegie, hvor der bor omkring 120 

unge sportstalenter. Som elev bor man enten alene eller 

deler værelse med en anden.  

Hver kupé består af 2 værelser, som hver er omkring 16 

kvm., en gang og et toilet/bad. Morgenmaden er tilgænge-

lig fra 6.15-9.00 og aftensmad er klokken 17.30. Om mor-

genen smører vi madpakker til resten af dagen. 

En typisk uge for mig indebærer mellem 6 og 7 badmin-

tontræningspas samt 2 styrkepas. 3 af badmintontrænin-

gerne er om morgenen inden skole. Det massive fokus, 

som der lægges på sporten, har gjort, at jeg har udviklet 

mig meget badmintonmæssigt.  

 

En almindelig dag starter omkring klokken 7.00, hvor jeg 

står op og går i fælleshuset for at spise morgenmad og 

smøre madpakke. Efterfølgende kører jeg til morgentræ-

ning, som begynder 7.45 og slutter 9.05. Derefter tager 

jeg ud på gymnasiet, hvor jeg har timer fra 9.40 til 15.05 

og når jeg kommer hjem går eftermiddagen og aftenen 

med lektier, aftentræning, afleveringer og venner. Kombi-

nationen af sport og uddannelse er en rigtig god mulig-

hed, men den kræver også meget planlægning og struktur, 

når der også skal være tid til venner og andre fritidsaktivi-

teter.  

 

At være flyttet til Ikast har haft en stor indflydelse på 

hvordan mit liv har udformet sig. Jeg har fået mange rig-

tig gode venner samt lært at tage ansvar og være selv-

stændig. Min opfordring til andre unge skal helt sikkert gå 

på, at man skal følge sine drømme - det gjorde jeg, da jeg 

valgte sporten. Jeg har udviklet mig rigtig meget som per-

son, og jeg er overbevist om, at jeg har fået mange andre 

ting med i bagagen, som jeg ikke havde fået, hvis jeg ikke 

var flyttet til Ikast. 

                                                              Marie Finnemann 

 

 

Mit liv i Ikast 

Marie Finnemann Årre 
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Næste blad udkommer aug.. 2016.   
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet:    

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

Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31  Tlf .75195014    

  Mail : lokalnyt@outlook.dk  

eller henvende sig til redaktionsudvalget 

 

Første Futsal-stævne  med super 11 holdet 
Overaskede med superflot broncemedalje 

Start på sommerhåndbold på Stadion i Årre 
38 friske og glade børn var mødt frem 
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I 1901 blev Niels Christian Thomsen førstelærer ved Årre 

skole. Han havde tidligere været ansat i Agerbæk og Gje-

sing. I Årre fik han ved siden af lærergerningen en jordlod 

at passe. Skønt indfødt københavner klarede han  udmær-

ket opgaven som landmand, og han opnåede endda flere 

gange at få præmie for landbruget. Han deltog aktivt i sog-

nets liv. Der var jo grøde i andelsbevægelsen, og lærer 

Thomsen var også med til at præge den. Han var bl.a.      

for-mand for vareindkøbsforeningen 1905-09.                        

I den beskedne skole med stråtag var undervisningen delt 

således, at lærer Thomsen havde de store børn, vinterlæ-

rer Mortensen den mellemste klasse, medens en pogelæ-

rerinde havde de små.                                                              

Om sommeren gik den store klasse kun i skole en dag, 

torsdag, og denne dag mødte de store fra Jyllerup også op 

i Årre. 2. klasse gik i skole fredag og lørdag, medens de 

små mødte hver dag.                                                                        

Om vinteren var skoledagen til gengæld lang, fra 9 til 16, 

med 1 times middagspause. Fagene var dansk, regning, 

religion, historie og geografi. Lærer Mortensen havde des-

uden gymnastik med de større børn i salen, der fandtes 

ved brugsen. Og pigerne havde end-videre »sy skole«.             

Dagene i skolen forløb for det meste fredeligt og roligt: 

Der blev læst, fortalt og overhørt, og når den nye avis 

kom, hentede lærer Thomsen den og kunne så sidde i ro 

og mag og læse, medens bør-nene regnede. De skulle dog 

ikke mangle hjælp, hvis det kneb med stykkerne! Det kun-

ne også ske, at Thomsen blev så optaget af et stykke i avi-

sen, at han læste det højt, og bagefter skulle børnene skri-

ve stil om emnet. (Det hedder i dag samtidsorientering!). 

Også dengang kunne de store drenge finde på at sætte 

lidt kulør på skoledagen ved at lave skarnsstreger. De 

kunne f.eks. fornøje sig med at kaste alskens skram-

mel ned i lærerinden Mette Wolfs kælder, som var 

under forstuens gulv, i skoletiden opfyldt af børnenes 

fodtøj i et sammensurium. Det siges dog, at man ikke  

 

 

skulle prøve at lave numre, når Lærer Jørgen Morten- 

sen var i nærheden. Han havde et øje på hver finger!             

Men i erindringens lys står skolen for dem, der opleve-

de den, i dag som en god skole trods de beskedne yd-

re forhold. Børnene sad ikke som i ældre tid efter dyg-

tighed, men efter alder. Den strenge lektieskole var 

afløst af en mere børnevenlig. En helt særlig festdag 

var eksamensdagen. Dagen før denne havde børnene 

travlt med at pynte skolestuens hvidkalkede vægge 

med gran og blomster. Hæfter og håndarbejder blev 

udstillet, og på selve dagen indfandt skolekommissio-

nen sig for at høre på børnenes kunnen i de forskellige 

fag. Der var på det tidspunkt ikke forældre med på 

eksamensdagen.                                                                                    

Man får det billede af Årre skole i denne periode, at 

der har været en god samklang mellem skolen og 

landsbyens befolkning. Bondestanden var stærkt på 

vej fremad, og lærerne, som selv var dybt interessere-

de i landbrugs forhold, forstod bøndernes tankegang 

og behov. Der var dækning for betegnelsen folkeskole, 

som var indført med en lov i 1899, som betød et stort 

skridt fremad for landsbysko-len. Det var I. C. Chri-

stensens værk. Det var også ham, der stod bag skole-

loven af 1903, som indførte mellemskolen. Den fik dog 

størst betydning for købstædernes børn. I Årre var det 

langt op i århun-dredet et særsyn, at jævne folks børn 

søgte mellemskolen og gik videre til gymnasiet.        

Ved førstelærer N. C. Thomsens afgang fra embedet i 

1936 bestemte skolekommissionen, at der ikke længe-

re skulle høre jordlod med til lærerembedet. Skole-

kommissionen var ligeledes enig om, at den tidligere 

andenlærer,  Knud Mejer Jacobsen skulle overtage 

stillingen som førstelærer og kirkesanger i Årre. 

         Uddrag af bogen Årre Sogn 

 

Københavneren der blev lærer i Vestjylland 

Lærer Thomsen  med skolebørn foran Årre Gamle Skole Lærer N. C. Thomsen 
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Møder afholdes 
på ” Fri- stedet ”. 
Brød og kop medbringes. 
Kontigent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, der 
kan ses i arrangementskalenderen side 33 her i bla-
det. 

Pensionistforening 

 
 
 
 
 

Som medlem af foreningen er du medlem  

Danske seniorer. 

Du får pensionistbladet 10 gange om året og 

 

 
 

Grimstrup/Årre 
 

Bliv spejder– der er plads til mange flere 
 i vores gruppe. 

 
Se vores hjemmeside 

www.spejderne.dk/grimstrup  
Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder 

Vennekredsen Hybenbo 

 
 
Hver torsdag kl. 10,00  
er der højtlæsning 
Ved Anne Marie Søndergård 
ALLE ER VELKOMMEN 

 

 

Så har ” Støvsugerbanden ” været i gang med forårsrengøring af 
stræder og veje i Fåborg og omegn. 

Tak til de gæve mennesker der gjorde en indsats 
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Flffyttet til 
Torvegade 28 
ESBJERG 
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 LokalNyt 

Fra den årlige byfest på Stadion 

 

Fåborg Lokalhistoriske Forening 
 

Pottemageri i Autrup 

Kilde: Rød pottemageri i Vestjylland. 
 

Gårdejer Søren Thomsen Christensen (f.1835) i Tolbøl, Guld-

ager Sogn, drev ved siden af landbruget pottemagervirksom-

hed med røde potter. 

I ægteskabet med Ane Katrine Eskildsen (f. 1829) voksede en 

børneflok op. Deriblandt var sønnerne Kristen Sørensen og 

Eskild Sørensen, som blev en del af pottemagerfaget.  

Kristen rejste som ung til Lunderup ved Varde for at lære 

pottemageri. Vel hjemme igen oplærte han broderen Eskild i 

faget. 

Faderen Søren Thomsen Christensen havde en bror, Esben 

Christensen, som havde en gård i Autrup. Under et besøg i 

Autrup opdagede brødrene Kristen og Eskild, at der på ste-

det fandtes fint pottemagerler. Resultatet blev, at Søren i 

1877 solgte ejendommen i Tolbøl og købte broderens gård i 

Autrup (Gården ejes i dag af I. Korver). Denne købte i stedet 

en ejendom i Jerne ved Esbjerg. 

Søren og hans to sønner gik straks i gang med at etablere et 

pottemagerværksted med ovn til pottebrænding. Leret til 

produktionen blev gravet nord for gården. Syd for gården 

gravede man den fineste mergel. De to ting gav en rigtig god 

blanding til lertøj. Det rigtige brændsel, til den rigtige pris 

havde stor indflydelse for kvalitet og økonomi. Kultørven 

fandt man i Vrenderup Mose. Sammenlignet med stenkul 

var den noget billigere. For at få godt og billigt træ lavede 

man en aftale om at købe strandingsbjælker i Sjelborg. 

Der blev anlagt to lerkuler (æltekuler). Den ene var rund, 

med en diameter på 4 alen og en dybde på ca.1 3/4 alen. I 

denne kule blandedes ler, mergel og vand ved hjælp af en 

langbladet skjødsel (åre), hvilket var et strengt arbejde. Den 

anden kule var kvadratisk, nærmest en stor kasse på 5 gange 

5 alen og ca. 3 kvarter dyb. Den ene kvarter var over jorden. 

I siden af kassen, ind imod den runde kule var anbragt en 

finmasket sigte. Lervællingen fra den runde kule blev øst op i 

sigten, så sten, kridt og kalkstykker blev siet fra. I løbet af 

nogle dage sank lermassen til bunds og igennem et hul 

øverst i kassen kunne vandet løbe bort. 

Når lermassen var fast, blev den båret ind til æltebordet og 

blev æltet med hænderne og rullet i pølser. 

Selve formningen af skåle og kar foregik ved at man anbrag-

te lerpølserne på en drejeskive og formede de ønskede gen-

stande med hænderne. De frembragte potter og kar blev 

anbragt på brædder, som blev anbragt på stænger eller lad, 

som sad oppe under loftet, så der kunne ske en lufttørring.  

 

 

 

 

 

 

Om sommeren foregik tøringen ofte udendørs. 

Efter tørring skulle genstandene brændes. Det var vigtigt, at 

ovnsætteren forstod kunsten at sætte potter, skåle og fade 

på den helt rigtige måde, så varmen blev jævnt fordelt. Når 

ovnen var fyldt godt op, blev døren muret til. Brændingen 

tog 2-2,5 dage med stigende varme. Først blev der fyret med 

tørv, og den sidste halve dag blev der fyret med brænde. 

I 1884 blev Kristen gift med Ane Marie Hansen fra Øse, og de 

købte en landejendom i Tranbjerg ved Årre. Kristen fortsatte 

dog med at hjælpe Eskild med pottefremstillingen. I 1888 

blev Eskild gift med Ane Margrethe, som også tog sin tørn 

ved pottefremstillingen. 

Alt det lertøj, der skulle bruges i husholdningen, skulle have 

et lag glasur. Glasurer blev fremstillet på forskellig vis.  

En slags blev fremstillet af vand, flormelis, mønje og ”Et 

hvidt pulver”. Mønjen var giftig, så man dækkede mund og 

næse med et klæde under fremstillingen. Til ornamente-

ringsglasur anvendtes forskellige farver. Til selve ornamen-

teringen anvendtes ofte horn fra ungdyr, hvori der sattes en 

pennepose af gåsefjer. 

Det kunne ses på lang afstand, på grund af røgen, når der 

blev brændt lertøj. Efter brænding af et parti kom mange for 

at købe ”Vragpotter”, som havde skår eller revner. 

En af de faste aftager til de gode røde urtepotter var gartner 

Rømhild i Varde. En gammel kone i Sjelborg solgte mange 

potter for pottemageriet. Hun bar dem på ryggen og gik fra 

hus til hus. I Bramming solgte Laust Pottemand (Pjaltemand) 

rigtig mange potter for dem. Forhandlerne fik procenter af 

salget. 

I 1902 blev der for sidste gang brændt potter i Autrup, og 

der blev herefter udelukkende satset på landbruget som 

indtægtskilde. 

Priser på potter og kar: 

25 øre:  Madfad 

20 øre:  Mælkefad 

25 øre:  Bøtter med bred bund 

15 øre:  Skåle 

15 øre:   Madskåle 

10 øre:   Kummer 

8-10 øre:   Tallerken 

5 øre:  Kopper 

 

                                                                 Anna Marie Østergaard 
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Skakdag på Årre skole 
 
Årre skole er medlem af ”Dansk Skoleskak”, og det bety-

der, at skolen skal have skak på programmet, og at skolen 

hvert år den sidste dag inden vinterferien kun har skak på 

skoleskemaet, og det er skak på mange forskellige måder. 

I år var der kæmpeskak i samlingssalen, hvor fire store 

skakspil med kæmpebrikker var lagt på gulvet, mens otte 

6.-klasses elever delt op i to hold stod ved hvert spil og 

skiftedes til at flytte de uhåndterlige brikker. 

Alle elever var enige om, at Esben Guldbjerg fra 6. klasse 

er den bedste skakspiller på skolen. Esben fortalte, at han 

er med blandt de elever, der jævnligt spiller skak på sko-

len, og sammen med andre Årre-elever deltager han i tur-

neringer med hold fra andre skoler. Senere på foråret skal 

udvalgte elever til Lalandia og deltage i en turnering. 

 

 

 

 

 

0. til 2. klasse spillede kondiskak i et klasseværelse, hvor 

eleverne skiftedes til at løbe hen til et skakbræt og flytte 

en brik. I computerlokalet gik det anderledes roligt for sig.  

Her spillede 3. til 6. klasse computerskak og prøvede at 

finde ud af, hvordan brikkerne kunne flyttes. Gjorde de 

det forkert, fik de det straks at vide af computeren. 

I gymnastiksalen var et hold, der spillede en blanding af 

stikbold og kondiskak. Når en elev blev ramt af bolden-

måtte han eller hun gå hen til et skakspil og flytte en brik. 

Lærer Dorthe Holm forklarede, at skak er et udmærket 

redskab til at skærpe elevernes koncentration. Derfor bli-

ver der undervist i det på skolen både for elever, der har 

interesse for spillet, og for elever, der skal lære at koncen-

trere sig lidt mere. 
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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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Årre skole til koncert. 
Hele Årre skole har været til koncert ved Musik og Billed-
skolen på Agerbæk skole. 
Det var en rigtig fin og afvekslende koncert med dygtige 
elever.  
Til sidst i koncerten spillede et sammenspilshold. En af 

vores gamle elever Lærke, som nu går i 7. klasse på Ager-

bæk skole, sang så flot. Lærke har gået til sangundervis-

ning i Musikskolen. 

 

Hærværk på skolen i ugen op til påske 
 

Ugen op til påske har vi på skolen haft besøg af gæster, 

som ikke ved, hvordan man opfører sig. Vores Teknisk ser-

viceleder Gert Hansen havde fået leveret 6 stk. bordbænke 

sæt til skolen. Materialet stod udenfor ved Thomsens Palæ. 

Skolens gæster lavede noget af materialet om til et bål i 

håndvasken ved Thomsens Palæ, hvilket vi synes er uhyre 

træls som skole, at vi har gæster som behandler skolens 

sager på denne måde. Vi skriver til Jer i håb om, at hvis I 

hører noget fra nogen omkring dette, må I gerne give be-

sked til skolens ledelse.  

Boldens dag 
Det var den 10. marts 2016 
De første 4 timer skulle vi lære noget dansk, matema-
tik og engelsk. Vi blev delt op i mange hold.  I dansk var 
der 2 poster i gymnastiksalen. Den 1. post gik man med 
et æg på en ske. Den 2. post skulle man vælte en kegle. 
I matematik var der 4 poster. Den 1. post skulle man 
drible rundt om skolen og huske billeder. Den 2. post 
skulle man kaste en petanque kugle og ramme så tæt 
på 5-10 meter. Den 3. post skulle man vælte skakbrik-
ker, og tælle dem sammen til sidst. Den 4. post skulle 
man kaste med en fodbold, og der stod tal i alle felter, 
også skulle man plus eller minus tallene. I engelsk var 
der 2. poster. Den 1. post skulle man skyde med en 
bold, på kegler og sige det ord ind under keglen på en-
gelsk.  Den 2. post skulle man have en bold i mellem 
benene og løbe hen til nogle ord kort og tage det der 
blev sagt af læreren og tage det med hjem til ens grup-
pe.  
Da de 4 timer var gået skulle de store klasser bestem-
me, hvad de små skulle lave.    4. klasse skulle lave akti-
viteter med 1. klasse. 5. klasse skulle lave aktiviteter 
med 2. klasse. 6.klasse skulle lave aktiviteter med 
3.klasse.  

 

Alle syntes det var en sjov dag. 
Lavet af Ingeborg, Sofie, Matilde. 5. klasse. 
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Min barndom i Årre Brugsforening 
-fortsættelse 

I baglokalet blev verdenssituationen og ”det lokale” ofte 

klaret over en øl. Min mand Johannes fortæller, at han 

aldrig har oplevet én, der kunne drikke en øl så hurtig 

som min far - alt skulle jo passes. 

Bag i butikken var der et lokale, hvor der var legetøj, isen-

kram og enkelte manufakturvarer. Der skulle bl.a. købes 

ind til julehandelen – via FDB i Esbjerg, der hvor nu Tov-

værksfabrikken ligger. Min storebror Erik og jeg måtte 

komme med for at udpege legetøjet. Det var en spæn-

dende tur. 

Især husker jeg en familie med fem børn, hvor alle kom i 

butikken op mod jul. Børnene fandt så ud af, hvad de kun-

ne ønske sig, og bagefter købte forældrene de udpegede 

ting. Så det var den julehandel. Mange familiers julehan-

del skete dengang sikkert kun i Brugsen. Det gælder, hvad 

der eks. skulle bruges til julebagningen. Gåsen eller anden 

kunne man være heldig med at vinde i bankospillet på 

kroen. 

Af personer i bestyrelsen husker jeg især landmændene 

Wenzel Wenzelsen og Thomas Thomsen. 

Endvidere husker jeg en landmand, som ofte faldt i søvn 

ved bestyrelsesmøderne. Mor havde medlidenhed med 

ham, og hun sagde ofte: ”Jamen, landmændene er jo så 

tidligt oppe! ” 

Når der var bryllup på kroen, var vi børn til globryllup. Vi 

kunne fra et vindue i gavlen af brugsbygningen se brude-

parret sidde til højbords, og kunne vi holde os vågen, var 

det herligt at se, når der skulle danses brudevals. 

Der var ved fester altid en del larm fra brugsgården, når 

festerne sluttede. Det gjaldt især, når der havde været bal 

på kroen! 

Jeg husker, der var fornemt besøg ude fra den store ver-

den. Det var højtstående embedsmænd og ministre fra en 

række udviklingslande i det nære Østen og Latinamerika. 

De skulle studere Andelsbevægelsen og besøgte bl.a. Årre 

Sogn. Vi har et billede, hvor mænd med forskellige hud-

farver sidder ved et fint dækket kaffebord i den pæne 

stue på Årre Kro. 

I min barndom var der et teater der hed Andelsteatret, 

som rejste rundt og opførte skuespil på de lokale kroer. 

Teatret kom senere til at hedde ”Det danske teater”. 

Skuespillerne klædte om i vores stuer i Brugsen- damer i 

den ene stue og mænd i den anden. Deres kostumer hang 

rundt over dørene og andre steder. Der duftede af smin-

ke, parfume og cigaretrøg flere dage efter. Skuespillerne 

skrev i far og mors gæstebog. Bl.a. er der kendte navne  

 

 

som Marguerite Viby, Arthur Jensen og Hans W. Peder 

sen. Jeg husker meget tydeligt, at teaterstykket ”Indenfor 

Murene” blev opført. Os søskende var budt med til at se 

alle forestillingerne, hvilket var meget spændende. 

I bagbutikken som vi kaldte lageret, blev der vejet mel, 

gryn, sukker, ris m.m. af i poser. Vi hjalp ofte med vejnin-

gen sammen med Peder Tækker, som var ”altmuligmand” 

i Brugsen. Han boede på kroen, arbejdede der også, og 

var den herligste, rareste og nok den mest specielle mand 

i vores barndom. Af udseende var han en lille mand, hav-

de så vidt jeg husker ingen tænder i munden, havde nogle 

barkede hænder og kunne tage om brændenælder – 

uden at der gjorde ondt! Når han havde fødselsdag blev vi 

børn budt på varm kakao og boller hos fru Andersen på 

kroen – og vi sad i den pæne stue. 

Husker at en mus - til min store skræk - pilede op fra én af 

de store skuffer på lageret med havregryn, hvor jeg netop 

hjalp Peder Tækker med at fylde poserne med grynene. 

Der var nedgang til en kælder i bagbutikken med øl og 

vand – og en tønde med sirup. Siruppen blev tappet i glas, 

men en engang løb den over, og hele gulvet blev klistret 

til. 

Hver fredag aften efter kl. 20 skulle der gøres rent i butik-

ken, og gulvet skulle vaskes. Så det blev sent inden perso-

nalet havde fri. 

Der var i brugsgården en BP-benzintank. Ofte blev vi væk-

ket om natten af folk, hvis bil var løbet tør for brændstof. 

Der kom også folk for at købe bl.a. øl efter lukketid. Det 

var vel ikke helt lovligt. Hvis vi børn var alene hjemme, 

kunne vi ikke lide, hvis der kom nogle og spurgte derefter.  

Vi havde jo besked på ikke at måtte udlevere noget. 

Desværre måtte Årre Brugsforening bøje sig for udviklin-

gen i de små landsbyer og blev lukket. 

Dog købte Brugsen senere købmandsbutikken - ovre på 

den anden side af gaden – og Brugsen er nu igen i Årre. 

 

Anne-Marie Søndergaard 
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Hver mandag kl. 19.30 – 20.30 
Elsker du at udfordre dig selv og vil du have en stærk krop, frisk luft og masser af energi, så 

kom og vær med til CrossGym. Du kommer til at arbejde med din egen kropvægt, styrketræ-

ning med forskellige redskaber, udholdenhed og konditionstræ-

ning. (Ved meget dårligt vejr rykker vi indendørs i Gymnastiksalen 

Sted  : Ved / bag klubhuset  
Opstart  :  uge 14  - mandag den 4. april 2016  
 ( De første par gange er gratis og uforpligtende )             
Sæson  : uge 14 – uge 37  ( undtaget juli måned ) 
Pris  :  19 gange – 400 kr. 
Instruktører  :  Ulla,Mathilde, Jesper, Kurt      

    

 
 

 

 

 

 

 

                              

 

CroosGym 

CrossGym er for mænd og kvinder i alle aldre (over 18 
år). 

Der er stor variation i øvelserne og sammensætningen fra 
gang til gang. 

Der er mulighed for at skalere de forskellige øvelser i 
sværhedsgrad.  

Der bliver først instrueret i dagens forskellige øvelser.  
Derefter laver man øvelserne i en given tid, eller et be-

stemt antal,  
i det tempo eller den belastning, som man kan klare. 

 Det bliver hårdt – du bliver udfordret –   
 det  bliver Sjovt 

Året ildsjæl 2015/16 
 
Johanne Hedegaard Jørgensen fik i år overrakt ’Årets 

ildsjæl’ 2015/16, som er Årre boldklubs trænerpokal in-

den for gymnastikken.  

Johanne blev overrasket til en træning i februar med hen-

des rytme piger 2.-5. klasse, som træner i Helle hallen 

hver mandag.  

Gymnastikudvalget i Årre plejer at uddele ’årets ildsjæl’ til 

gymnastikopvisningen, men i år har vi valgt at gøre det 

lidt anderledes, da vi afholder fælles gymnastikopvisning 

med FVI og ASF, som ikke har en træner pokal kun inden-

for gymnastikken.  

Johanne startede allerede som 15-årig med at tage ung-

leder   uddannelsen i Årre Boldklub, hvor hun har været 

aktiv hjælpeinstruktør både indenfor fodbold og gymna-

stik. Har siden dygtiggjort sig gennem træning og kurser. 

Johanne siger også gerne ja til at gøre en ekstra indsats til 

fx arrangementer, hvor der er brug for en ekstra frivillig 

hånd. 

J 

 

 

 

Johanne har trænet de små rytmepiger i 3 år. I år sagde 

hun ja, uden at blinke, til igen at træne de små rytme pi-

ger – også selvom det var sammen med FVI og ASF og de 

nu skulle træne i Helle hallen. Hun har brugt 1 uge af som-

merferien på at tage DGI kursus 1 inden for gymnastikud-

dannelsen. Siden december har hun trænet rytmepigerne 

alene og forberedt dem til gymnastikopvisningen. Har ud 

over den almindelige træning arrangeret en trænings-

weekend med overnatning og tøsehygge. Derudover har 

Johanne også sagt ja, til at indgå i gymnastikudvalget i den 

kommende sæson.  

Vi synes derfor at Johanne i år har gjort en særlig indsats 

for gymnastikken, som gør at hun har fortjent Årets ild-

sjæl.  

Tak for din indsats, Johanne. 

 

Med venlig hilsen  

Gymnastikudvalget i Årre Boldklub 
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  LokalNyt 

Nyt fra den Blomstrende Landsby - Årre! 

 
Foråret er over os, og det er bare skønt at opleve, at for-

årets blomster skyder op af mulden over alt på pladserne 

og i blomsterbedene og krukkerne i byen. Men samtidig 

med forårets komme er det også tidspunktet, hvor der 

traditionelt afholdes masser af generalforsamlinger i de 

forskellige foreninger, og her er borgerforeningen ingen 

undtagelse. 

 

Generalforsamlingen. 

Årets generalforsamling blev som altid afviklet på Årre 

Kro, og det foregik onsdag d. 30. marts med flot opbak-

ning af medlemmer, som alle fik et godt indblik i alle de 

forskellige aktiviteter og opgaver, som var blevet gen-

nemført året igennem.  

Ved fremlæggelsen af bestyrelsens beretning blev der 

især lagt vægt på det gode og stærke samarbejde, som 

igennem årene var blevet udviklet mellem de forskellige 

foreninger i byen og i hele området, og ikke mindst sam-

arbejdet mellem de forskellige råd og offentlige instituti-

oner, bl.a. skolen, børnehaven, og Varde Kommune har 

betydet utroligt meget for at de nå de fælles mål, vi alle 

har for at skabe trivsel og glæde for vore medlemmer og 

borgere i Årre. 

 

Udviklingsprogrammet. 

Et af kriterierne i udviklingsprogrammet "De Blomstren-

de Landsbyer" blev i beretningen fremhævet som årsagen 

til, at vi i februar måned valgte at gennemføre en frivil-

ligheds workshop på Årre Kro i et samarbejde med bold-

klubben, hvor alle de ovenfor nævnte aktører deltog. 

Især blev det gode samarbejde fremhævet, som var blevet 

skabt i forbindelse med udgivelsen af det nye blad 

"LokalNyt". Netop dette blad er blevet skabt i et tæt sam-

arbejde mellem menighedsrådene i Fåborg og Årre, samt 

mellem borgerforeningen og boldklubben i Årre og bor-

gerforeningen samt Idrætsforeningen i Fåborg / Vrende-

rup og med opbakning fra en lokalgruppe i Hjortkær. 

Et fælles projekt som vi alle er utrolig stolte over, og som 

i den grad er blevet støttet og bakket godt op af alle vore 

annoncører i hele området. Alt arbejde omkring dette 

blad sker ved frivillighed, og det beviser bare, at hvis 

man vil - ja så kan man. 

 

 

 

Super miljøstationen. 

Miljøstationen er nu taget i brug, og placeringen er per-

fekt, idet den ligger bynært og indeholder alle de statio-

ner, som enhver husstand har behov for i dagligdagen. 

Der skal lyde en stor tak til Kvist Industries A/S for deres 

positive tilgang til at stille området til rådighed for place-

ringen.  

Samtidig har samarbejdet med "Din Forsyning" og Varde 

Kommune fungeret godt, og entreprenøren har udført et 

flot og professionelt arbejde ved anlæggelsen af miljøsta-

tionen. 

Foråret og sommeren kræver nye indsatser. 

Når du sidder og læser denne side, skal du vide, at masser 

af frivillige borgere har været i gang med pynte byen op 

med flotte forårsblomster, og samtidigt er der blevet ind-

samlet affald langs alle indfaldsvejene og rundt om på 

pladser og gader i byen, således at alt var i skønneste or-

den til den store konfirmationsdag, hvor byen var pyntet 

op med flag igennem hele byen og på masser af private 

flagstænger. 

Samtidigt har et frivilligt hold været i gang med at sætte 

forårsblomster i bedene i byen, og mange har været i 

gang med forårsarbejdet på "Oasen" og ude i Larsens 

Skov, så alt ser flot og pænt ud inden sommerens kom-

me. 

Bestyrelsen har taget arbejdstøjet på og er i gang med at 

planlægge nye aktiviteter, som vi nærmere vil redegøre 

for i næste udgave af "LokalNyt" 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

  

 



 

17 

NR.71   

 DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 2014 

 

NNR.72  
  MARTS – 

APRIL –MAJ 2015 
 

R.72   
 MARTS – APRIL –

MAJ 2015 

  

 

 

 

                                Nr. 77                                                                                              MAJ, JUNI, JULI, AUGUST 2016 

 

 

SOGNEDAG TIL KONGERNES JELLING 
 

Menighedsrådene planlægger en sogneudflugt i bus den 
31. august til Jelling. 
Om formiddagen skal vi besøge oplevelsescenteret 
(museet), som med en ny og ’unik og supermoderne digi-
tal sanseoplevelse’ fortæller om Gorm den Gamle og 
 Harald Blåtand og den tid de levede i. 
Derefter er der middag på Jelling Kro. 
Om eftermiddagen er der rundvisning omkring højene, 
hvor vi vil få fortalt, hvad udgravningerne i højene og i 
området kan fortælle os.  
I 2013 blev den gigantiske palisade, skibssætningen og 
husene fra Haralds tid markeret i landskabet. Her har høje-
ne, de to runesten og kirken været synlige i mere end  
1000 år. 
 
Annonce i Ugeavisen 2.aug med tidspunkter for afgang og  
hjemkomst. 
 
 
 
Pris for turen: Kr. 250.00 
Tilmelding til præsten senest den 12. aug., tlf. 75 19 50 41 
 
                                                                                                                

BYFESTGUDSTJENESTE I ÅRRE 
Den 7. august er der traditionen tro by-
festgudstjeneste i Årre kirke. Efter en 
kort gudstjeneste i kirken kl. 9.00 går vi 
hen til teltet og får rundstykker og kaffe, 
og vi synger fra højskolesangbogen. 
Vel mødt!  
Menighedsrådet 

 

NB. Turen gennemføres kun, hvis der er 20-25 tilmeldte  
deltagere 

Fra Luthers nøgle. Læs side 19 
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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 
Juni. 
3.-5. juni har Indre Mission i Danmark årsmøde på Mørkholt 
Strandcamping. 
Juli. 
Sommerferie. Henvisning til f.eks. bibelcamping rundt om i lan-
det 
August. 
12. aug. Grillaften kl. 18.30 sted bekendtgøres senere. 
24. aug. Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, 
Årre. 
Alle er velkomne. 
 
Hvis ikke andet er nævnt starter møderne kl 19.30 
Henvendelse kan ske til Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, 6818 
Årre. Tlf. 20 82 24 59 

PRÆSTENS FRIDAGE: Embedet 

varetages i præstens ferie således:  

30. maj til 5. juni ved sognepræst 

Marianne Lesner tlf. 75298030 

mhl@km.dk.  

11.-31. juli ved sognepræst Søren 

Pedersen, tlf. 75196703 

sop@km.dk. Præsten har desuden 

fri alle mandage.   

 

 STOF TIL NÆSTE NUMMER: Stof 

til Kirkenyt skal være redaktionen 

i hænde senest 1. juli. 

Kirkegårdsvandringer 
 
Kom, se og hør om kirkegårdens historie og visioner. 
 
Lokale folk, menighedsrådet og ansatte byder på kirkegårdsvandring på 
kirkegårde i Gl. Helle. 
Her vil der blive fortalt om udvalgte gravminder og nogle af de menne-
sker, der har haft betydning for sognets historie, og som ligger begravet 
på kirkegården. 
Derudover vil der blive fortalt om udviklingsplaner for at tilpasse kirkegår-
den til nutidens og fremtidens ønsker og behov.  
 
Hvor mødes vi:   Ved kirkedøren 
For hvem:     For hele familien 
Kaffe:             Efterfølgende ved graver/ sognehusetgnehuset/våbenhuset. 

 
Hvornår: 
 
Rousthøje  d. 24. maj  
Vester Starup d. 31. maj  
Grimstrup  d. 14. juni  
Agerbæk  d. 16. juni  
Næsbjerg  d. 21. juni  
Fåborg  d. 16. august 
Årre  d. 18. august 
Øse  d. 24. august 
 
Alle datoer kl. 19.00 

mailto:mhl@km.dk
mailto:sop@km.dk


 

19 
 

 

FRA LUTHERS NØGLE 
Den 30. marts var konfirmanderne fra Fåborg og Årre til 

friluftsspillet Luthers Nøgle i Terp Spejdercenter. Sam-

men med flere hundrede andre konfirmander fra sogne-

ne omkring os, ankom de i busser midt på dagen og blev 

klædt ud med kapper i forskellige farver.  

Så blev de sendt ud i grupper på 8 personer på en rund-

rejse i middelalderen, hvor de fik oplevet menneskers 

og kirkens vilkår i 1500-tallet, da reformationen fandt 

sted. På forskellige stands kunne man opleve den katol-

ske kirke, protestanterne, hekse, pestramte, djævelen 

selv og meget andet, spillet af sognenes præster og an-

dre frivillige. 

Det var en oplevelse og selv om der faldt en og anden 

regndråbe, var humøret højt og konfirmanderne virkede 

glade og opmærksomme. Mange fik lagt deres mobilte-

lefoner i en kasse til opbevaring, så de ikke skulle for-

styrres af den for en stund, og i det hele taget måtte 

man ikke bevæge sig rundt på pladsen uden 

”middelaldertøj” på. Det hele skulle være så autentisk 

som muligt. 

 

 

 

Skuespillet var ikke uden en læremæssig pointe. Hos 

den katolske kirke fik de at vide, at paven sad inde med 

nøglemagten til at frelse og fordømme, men hos prote- 

stanterne mødte de den moderne tids budskab: At ikke 

kirken som sådan, men ordet – bibelordet – rummer 

nøglen til gudsriget, og det er ”Luthers nøgle”. Arrange-

mentet bliver ganske sikkert gentaget næste år. 

 

 

SOMMERTANKER 
Sommeren er tiden for de lyse tanker og for spænden-

de oplevelser. Sådan siges der i al fald. Men i virkelighe-

den kan man være glad året rundt, og det er evangeli-

ets budskab.  

Det er ikke sådan, at vi alle sammen er triste til mode, 

når vinteren med sne og regn holder os inden døre, 

mens vi alle sammen letter fra stolene, når sommeren 

kommer. Undertegnede har selv erfaring fra områder i 

Skandinavien, hvor vinteren er særdeles lang, og hvor 

der tilmed er mørketid to hele måneder omkring jul, 

hvor solen ikke står op – men er menneskene af den 

grund mindre glade? Det har jeg aldrig oplevet.  

Derimod skrives der ofte om vejr og temperament, som 

om de hører nøje sammen – men det gør de ikke. Der 

findes mennesker, der er kede af det, selv om solen 

bager ned ved midsommertid, ligesom de fleste vel er 

glade og ligefrem højstemte omkring jul, hvor solen står 

lavest og den koldeste tid begynder.  

 

 

 

Nej, det der betyder noget for menneskers tempera-

ment og velbefindende, er ikke de fysiske betingelser 

omkring os, hvis de ellers er inden for det normale, 

men derimod vores relationer til medmennesket, til 

venner og familie, på arbejdspladsen mm.  

Et sjak, der arbejder på vejene, kan være i godt humør, 

selv om det er bidende koldt, mens et selskab, der lig-

ger på solsenge på stranden, kan bestå af lutter ulykke-

lige individer, hvis de ikke fungerer sammen socialt. 

Så selv om der bruges mange billeder fra vejrlig og na-

turforhold i salmebogen og i bibelske tekster, der 

knytter vinteren og den mørke tid til noget dårligt og 

den lyse tid af året til noget godt, så er og bliver det kun 

billeder, der skal fremhæve den overordnede og vigtige 

pointe:  

At evangeliet gør os glade uanset ydre forhold og året 

rundt uanset klimaet. Evangeliets ord om glæde, om 

frelse og om kærlighed gælder alle mennesker kloden 

rundt i alle klimazoner. God sommer!   

Michael BW Bergerud 
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                    GUDSTJENESTER 
     Dato                                                      Fåborg Kirke               Årre Kirke                    Tekst                

  

 GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
 

  Der er gudstjenester på Hybenbo:  8. juni ( v. Michael Bergerud )  20. juli ( v. Charlotte Locht ) og 17. august  
( v. Michael Bergerud ) alle dage kl. 10.15. Alle er velkomne.  
 
  KOLLEKTER:  Ingen 
 
  KIRKEBIL, (taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov  
  og beløbet refunderes af menighedsrådene 

      

      Kol = kollekt (indsamling). *Kirkekaffe. SP = Søren Pedersen. A = Altergang    på andet tidspunkt end 10.30.  
** Byfestgudstjeneste. *** Friluftsgudstjeneste Tambours Havehs 

29. maj 1.søn. e. trin. Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabo-
kirker 

  

05. juni 2.søn. e. trin. Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabo-
kirker 

  

12. juni 3.søn. e. trin. 10.30 09.00 * Lk 15,11-32 

19. juni 4.søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Mt 5,43-48 

26. juni 5.søn. e. trin. 10.30 Ingen Mt 16,13-26 

03. juli 6.søn. e. trin. Ingen 09.00 * Mt 19,16-26 

10. juli 7.søn. e. trin. 10.30 Ingen Mt 10,24-31 

17. juli 8.søn. e. trin. Ingen 09.00 SP Mt 7,22-29 

24. juli 9.søn. e. trin. Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabo-
kirker 

  

31. juli 10.søn. e. trin. 09.00 SP Ingen Mt 11,16-24 

07. august 11.søn. e. trin. Ingen 09.00** Byfestgudstjeneste 

14. august 12.søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Mt 12,31-42 

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 
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LokalNyt 

 

 

 Dygtige gymnaster fra ASF,  FVI  og  ÅBs  fælles  

forårsopvisning i HelleHallen 
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Mandag den 25. april   
5 Dages blomstertur til det skønne Holland. I Holland ople-
ver man , hvorledes land og hav kan forenes til et frodigt 
blomsterland. I nord de store landbrugs områder, og det 
indvundne land. Mod syd findes de store historiske byer og 
gartnerierne med masser af grøntsager og ikke mindst de 
mange blomster. 
Afgang: Årre kro kl. 07.00 Grimstrup kl.07.15 
Program kan fås ved bestyrelsen 
Tilmelding senest den 19. februar 2016.  
 
Fra mandag den 2. maj Kl. 14.00 
Krolf på Fyrrevænget Årre. 
 
Søndag den 5. juni kl. 14.00 
Grundlovsmøde i Tambours Have. 
 
Tirsdag den 14. juni. 
Aftentur til TV Syd. Vi starter med præsentation af TV SYD og 
deres hverdag. Kl. 19.30 følger vi aftenens udsendelse, hvor 
vi nyder en kop kaffe og kage. Kl. 20.15 til ca. –21.15 rundvis-
ning i huset. 
Afgang Årre Kro kl. 16.45 - Grimstrup forsamlingshus kl. 
17.00 
Pris: 250,00 kr. pr. person som dækker: buskørsel, sandwich 
på turen til Kolding, rundvisning TV SYD, kaffe og kage. 
Tilmelding senest 10. maj  til Marius 88177576 / 24407510 
     
Lørdag den 2.  Juli Kl. 08.30 
Heldags tur til Sønderborg revy og Christiansfeld. I Christi-
ansfeld fortæller vores guide om Christiansfeld, og vi skal 
høre lidt om Brødremenigheden, og se deres kirke Gudsager. 
Derefter kører vi til Sønderborg hvor vi vil nyde en middag 
med flæskesteg og dessert inden vi ser revyen. På vejen 
hjem serverer vi en kop kaffe. 
Afgang: Årre Kro kl.08.30 Grimstrup kl. 08.40 
Pris: 760.00 kr. pr. person 
Prisen dækker: transport, Guide Christiansfeld, kaffe 2 gan-
ge, et rundstykke, flæskesteg og dessert og revy entre’ 
Tilmelding senest 1. februar 2016. 

 
 
 

 
Tirsdag den 16. august  
Halv dags oplevelsesrig tur med tidligere borgmester Gylling 
Håhr som guide rundt i Varde kommune. 
Eftermiddagskaffen nydes i Tambours have. 
Afgang Grimstrup Forsamlingshus kl. 12.15 - Årre Kro 12.30 
Tilmelding senest 7. august til Marius Hansen 88177576 / 
24407510 
Pris: 150,00 kr. Pr. person. 
 
Tirsdag den 13. september kl. 14.00  
Virksomhedsbesøg på Roust Træ A/S Årre  
Tinggårdsvej 8 6818 Årre. 
Kør selv. 
 
Tirsdag den 11. oktober kl.14.00  
Hybenbo Vænget 26 6818 Årre 
Orla Fogtdal Lyst Kommer og synger, spiller og holder fore-
drag.  
 
Onsdag den 12. oktober kl. 16.00 til 20.00 
Start madlavning for mænd. Grimstrup Skolekøkken 
 
Tirsdag den 15. november kl. 14.00  
Grimstrup Skole Bibliotek 
Unge mennesker og bedsteforældre. 
Foredrag ved Jytte Aggerbo forstander på Ølgod Efterskole. 
Medbring kaffe og brød. 
 
Tirsdag den 6. december kl. 14.00 
Julehygge Årre Kro. 
 
Torsdag den 5. januar 2017 Kl.14.00 
Nytårs gudstjeneste i Agerbæk Kirke. Derefter kaffe på Ager-
bæk Hotel. 
 
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 14.00  
Generalforsamling på Årre Kro 
 
 

Arrangementer:   Danske seniorer Årre/Grimstrup 

                                              

Vores udflugt går til Assens den 7. juni  
Vi kører fra Fåborg 7.45 Agerbæk lidt senere direkte til Assens hvor vi nyder et rundstykke med en kop kaffe, vi besøger 
Ernst samlingen en usædvanlig museum der er skabt af sølvvare- fabrikant Frederik Ernst. Efter middagen kører vi til Dres-
lette kirke vi ser kirken med det karakteristiske kirketårn og kirkeorgel fra 1787.     
Vi kører til en flot japansk have på 5500 m2 som er anlagt med 3000 planter og 700 tons natursten                                                                   
Pris 530,00 kr. som dækker bus, entreer og guide, middagsmad 2 retter, kaffe og rundstykker eftermiddags kaffe og kage. 
Tilmelding til Jørgen Sidelmann 61764540 eller Børge Hansen 20287535  
På torvedagen ved byfesten i Fåborg, har vi åbent i arkivet, hvor i kan aflevere alle slags billeder, bl.a. familie og brude-
billeder, eventuelt en kopi eller affotografering. Vi gir også en orientering om hvordan man søger i arkiv.dk    
 
Fåborg Lokalhistoriske Arkiv                                                                                                                                                  
Børge Hansen     
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  Så blev vejen fra Fåborg til Agerbæk trafiksikker  
for cyklister og gående 

Billedkavalkade fra Indvielsen 
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Så er vi snart kommet til sommeren og vi må håbe, det 

bliver bedre end i 2015. Foråret er gået godt med mange 

aktiviteter i Fåborg. Generalforsamlingen i februar blev 

en god aften med god debat. I bestyrelsen var der en del 

udskiftninger. Vi siger tak for godt samarbejde til Maud 

Østergård, Brian Nielsen og Johnny Holst. Velkommen i 

bestyrelsen til Linda Hybenfryd, Michael Tzack og Finn 

Hansen.   

 

 I marts måned fik vi præsenteret vores udviklings plan 

for byen. En plan med mange gode projekter som bl.a. 

nye stier rundt om byen og flere aktiviteter i Fåborghus, 

nye indgangs porte til Fåborg osv. Borgerne er meget 

engageret i de forskellige projekter og er lige så stille 

gået i gang med at få dem udført. Vi som forening kan 

ikke sætte alle projekter i gang, men er gerne behjælpe-

lig med at starte op på andre projekter.  

 

Fåborgholdet er godt i gang med diverse tiltag for at hol-

de byen pæn. Det er et positivt aktiv for Fåborg med se-

niorer, som vil hjælpe med oprydning og andre ting.    

Skulle der gå nogen rundt som kunne tænke sig at være 

med en dag i ugen, er de velkommen på Fåborg stadion 

hver tirsdag formiddag.   

 

Først i april måned fik vi i samarbejde med Agerbæk ind-

viet den længe ventede cykelsti. Ca. 250 mødte frem fra 

Fåborg og Agerbæk til en hyggelig formiddag. Stien bliver 

flittig brugt, hvilket nok tyder på, at det har været til-

trængt med denne cykelsti. Man kan nu komme sikkert 

til Starup på cykelsti fra Fåborg. Vi har stadig ønsker om 

flere cykelstier bl.a. til Helle hallen og en til Årre. Der er 

grupper bag disse to cykelstier, som arbejder på sagen.  

 

På Fåborg stadion findes der en rigtig flot petanque ba-

ne, som bliver flittig brugt af en flok ihærdige petanque 

spillere. De mødes hver onsdag aften fra kl. 18.30 til træ-

ning, og i løbet af sommeren deltager de i diverse turne-

ringer i de andre klubber. Det er en sport, hvor alle kan 

være med, unge og gamle. Der er spil og socialt samvær 

hver gang. Der er plads til flere spillere, så mød blot op 

en onsdag aften og prøv et spil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivende stund er byfest programmet på plads, og  

festprogrammet er på vej rundt. Vi har i år fået sat et 

godt varieret program sammen med flere nye aktivite-

ter. Der bliver bl.a. holdt byfest-gudtjeneste i Præstesko-

ven i forhåbentligt godt vejr.   Vi håber at alle vil tage 

godt imod denne byfest.  

 

Vest for Fåborg langs Tingvejen ligger Præsteskoven. En  

dejlig flot skov med en dejlig natur for både to benede 

og firbenede (i snor). Der er to indgange til skoven. Med  

bil kan man komme til ved at køre med Tingvejen (mod 

Esbjerg) ca. 1 km efter rundkørslen ved Helle Hallen. Der 

er en parkerings mulighed ved indkørslen. Skulle der væ-

re behov for en længere tur, er der anlagt en trampesti 

langs Fåborgvej og ned til skoven. Nyd skoven på alle 

årstider og pas på naturen. Der er flere våde steder på 

stierne men de vil blive udbedret i løbet af sommeren.  

 

Vi nærmer os Sankt Hans. I 2015 havde vi Leif Fabricius 

som båltaler. Det var en dejlig positiv oplevelse. I år er 

det lykkes os at få Annie Matthiesen til at komme og hol-

de båltale.  Aftenen finder som sædvanlig sted på mar-

ken ved Kresten Søndergård med adgang fra Vestervang. 

Vi ser frem til denne aften og glæder os til at høre, hvad 

Annie Matthiesen har at fortælle.  

 

Nu er byfesten godt i gang. 

 

 Vi håber alle får nogle gode dage og ønsker alle en god 

sommer.  

 

Mange sommerlige hilsner  

Ulla Sørensen  

Fåborg borgerforening  

Indlæg til lokal nyt maj 2016. 
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ÅB Hundetræning  
tirsdag aften på Årre Stadion ved skolen Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00.  
Trænere: June tlf.:50 58 89 38 & Annika tlf.: 31 60 32 48  
 
Rally lydighed Begynder kl. 18.00-19.00. Træner: Søren tlf.: 22 97 79 80  
 
Børnehold kl. 18.15-19.00. Trænere: Tina tlf.: 40 74 82 29 & Michael tlf.:24 85 67 79  
 
Lydighed begynder kl. 19.15-20.15. Træner Anne Grethe tlf.: 28 94 34 08  
 
Rally lydighed øvet kl. 19.15-20.15. Trænere: Søren tlf.:22 97 79 80 & Annika  
 
Pris for et helt år 350.- pr. hund.   
Kontakt træner på tlf. tlf.: 31 60 32 48 eller se mere på www.åbhundetræning.dk 

 

 

Årre Damefodbold  blomstrer stadigvæk 
 
Efter at pigerne har spillet og trænet  indefodbold 

i  Hellehallen i godt 4 mdr. er sæsonen nu slut. 

I denne periode har der været tilmeldt 3  hold. 

Årre 1.Holdet har deltaget  i  både jbu/dbu  og Dgi turne-

ring 

I begge rækker blev det til 2 andenpladsen i  A – række. 

Holdet var d 20-21 februar med til landsmesterskaberne i 

Dgi-A række i Vingsted, her blev det lutre sejre om lørda-

gen. Søndag startede så med en dum nederlag på 5-4.  Ær-

gentligt. 

Næste kamp blev vundet, resultatet rakte til en kamp om 

broncemedalier, en rigtig flot broncekamp, som blev vun-

det med 5-2. 

På holdet spiller Maria Christensen, Frederikke Kvist, Elisa 

Thomsen, Sofie Pape og Mette Lauridsen. 

 

Årre 2 .Holdet har deltaget i DGI-turnering. Kampene før jul 

var sjove og meget tætte, og resulterede i en plads i b-

rækken efter jul. 

Her blev det til en flot tredjeplads i denne gruppe. 

På holdet spiller  Emilie Larsen, Sille Klitgaard, Merle V Log-

testijn, Johanne Jørgensen, Maya M Nielsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årre 3. Er sidste hold som består af en 

flok unge piger på 17-18 år. Holdet har 

været tilmeldt som seniorhold Jbu/Dbu 

–B række 

De dygtige piger vandt  alt i deres pulje og gik derfor videre 

til regionsmesterskaberne, her gik det dog knap så godt. 

Samme hold piger har spillet med i DGI-u- 19  landsmester-

skab d 5-6 marts i Fredericia. 

 

Her fik pigerne en super weekend , men lidt ærgeligt og for 

dårlig at DGI næsten altid på damesiden får  arrangeret for 

få kampe. 

I alt to kampe lørdag og to kampe søndag blev det til , før 

og en flot  broncemedlie var i hus. 

På holdet er Katrine Thomsen, Karoline Andreasen, Elle-

mijn V Ginkel, Rikke Pejstrup og Merle V Logtestijn 

 

Mvh Ejvind Lauridsen  

 

 

 

Årre 1 
Årre 3 
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                           www.facebook.com/Tojtorvet 
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Sankt  Hans 
Sankt Hans aften i Fåborg    
 
23. juni Kl. 19,30 på Kresten Søndergårds  
mark med adgang fra Vestervang  
 
Årets båltaler er Annie Matthiesen  
Der kan købes pølser , øl og vand . 
 
Venlig hilsen  
Fåborg borgerforening  

Sankt Hans aften i Årre 
 
Der afholdes Sankt Hans fest 
På det grønne område ved Fyrrevænget 
Den, 23. juni, kl. 19.00 
 
Båltale ved: Trine Møller, Skoleleder Årre 
Der kan købes pølser, øl og vand 
Gratis snobrødsbagning 
 
Venlig hilsen 
Borgerforeningen 

Sankt Hans  i Hjortkær 
 
Der afholdes Sankt Fest  
på den gamle stadion den 23. juni. 
Der grilles pølser fra kl 18.30. 
 
Vi tænder bålet kl. 20.00. 
Det er gratis at deltage 
Alle er velkommen  
 
Venlig hilsen 
Udvalget 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen          hh@landsyd.dk                         75192380 
Næstfrm:   Thorben Østergaard   adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder: Arne Asp  Sørensen    ema@asper.dk                          75192840  
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk        75192529 
medlem:    Svend M. Poulsen        svendinge@cdnet.dk               75192234                                                              
Sekretær:   Orla Jørgensen            orla6818@live.dk                      75192139 
Medlem:    Børge  Duedal              duedalmail@bbsyd.dk             75192392  

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
 Formand:     Jørgen Sidelmann                                               61764540 
 Næstfor:       Anna M. Østergård Pedersen                           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 
Sekretær:      Martin Christensen  martintofting@hotmail.com              
Medl.:            Claus Hygum             hygum.claus@gmail.com        20433875 
Medl.:            Finn Hansen 
Medl              Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com        22998858 
Medl:             Linda Hybenfryd 

Fåborg Vrenderup IF 
Formand:  Søren Ibsen:             sorenibsen@hotmail.dk               22743531 
Kasserer:   Kim Knudsen :          a.vind@bbsyd.dk                           24814029 
Næstf.:      Torben Kirkegaard:  fam.kirkegaard@bbsyd.dk          30425179 
Medlem:   Jens Jørgensen :       jhj2203@gmail.com                     22321890 
                   A. Marie Sørensen : phhjort12@hotmail.com             40222786 
                   Daniel Nielsen :        danielnilsen22@live.dk                26721044 
                   Stig V. Kikkenborg:   stig-kikkenborg@hotmail.dk      22743531 

Årre Boldklub  Hovedbestyrelse 
Formand :       Casper Pedersen  formand.aab@outlook.dk           24659603 
Næstform.:      Michael Larsen     kosovohold16@hotmail.com    51842379 
Kasserer:         Lenette Sánden    kasseraab@hotmail.com             28706257                   
Sekretær:        Ulla Holm              ullaholm@bbsyd.dk                      50815484  
Medlem :        Torben Hansen     2rben@hansenmail.dk                20749004 
Diverse udvalg 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand og referent:   Herman Hansen 
Næstformand:                 Erik Egebjerg 
Kasserer:                           Leif Ventzelsen 
Øvrige:                              Claus Brink 
                                           Brian Larsen 
Årligt kontingent er fastsat til 100 kr. pr person. 
Beløbet indsættes på konto nr: 5950-1070672, Andelskassen.  
Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Anne Dorit Østergaard                75192314                    24939299  

     Marius Hansen                            88177576            24407510 
     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  

             Fåborg/Agerbæk Pensionistforening 

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

Agerbæk El-forretning 
MIN Købmand Agerbæk 
Studie 9 Agerbæk 
Tøjtorvet Agerbæk 
EDC Helle Agerbæk 
Telma Agerbæk  
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 
Virksomheder i Agerbæk 
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 

mailto:orla6818@live.dk
mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
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Arrangementskalender 
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dato kl. arrangement sted arrangør 

 14.00 Bankospil:  følgende dato:  .— 26. maj,-                 
16. juni,- 04. august, 25. august 

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 

06.06 
15.08 

14.00  Banko og Kaffe Hybenbo Hybenbos Venner 

  UDFLUGT FOR HYBENBOS BEBOERE 
Program senere 

 Hybenbos Venner 

 14.00 til 
17.00 

23. juni, 30. juni, 07. juli, 14. juli, 21. juli, 28. 
juli, 
Åbent hus på Fristedet  

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

     

19.05j 
24..05j 

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

26. maj 14.00 Ekstraordinær generalforsamling 
vedtægtsændringer 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

23.06. 19.30 Sankt Hans fest på Kresten Søndergårds 
mark ved Vestervang. 
Båltale v/ Annie Matthiesen. 
Der kan købes pølser, øl og vand. 
 

 Fåborg Borgerforening 

23.06 19.00 Sankt Hans fest på det Grønnr område på 
Fyrrevænget 

 Årre Borgerforening 

Lørdag 
den 2. 
07. 
2016 
 

Se side 23 Sønderborg Revy og Christiansfeldt.  
BEMÆRK: Tilmelding senest 1. februar 2016 
til Marius 88177576/24407510 
Rekvirer program ved Marius eller Brugsen i 
Årre. 

 Grimstrup/Årre seniorer 

14.07 Se side 23 Aftentur TV-Syd  Grimstrup/Årre seniorer 

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 

08.09 14.00 En politimands hverdag 
Foredrag ved Kåre Jensen 

Fristedet Fåborg/Agerbæk  pensionistfor 

21.09 17.00 Høstfest for beboere og pårøremde Hybenbo Hybenbos venner 

03.10 14.00 Modeopvisning og kaffe Hybenbo Hybenbos venner 

11.10 14.00 Årre/Grimstrup  seniorer Musik og sang Orla 
Lyst 

Hybenbo Hybenbos venner 

  Udlugt Skads Blomster. Progr. senere  Hybenbos venner 
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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 

 
 


