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Der var mødt 109 børn og voksne op til 
Fastelavns fest i gymnastiksalen i Årre.  

 

Her underholdte Trylle Raptus alle de 
udklædte børn med sjov og tryllerier, 
hvorefter han delte ballon dyr ud til 
alle børnene. 

 

Her efter blev der slået katten af tøn-
den, børnene var delt op i aldersgruppe 
og da de store hvad slået deres tønde 
ned gik de hen og heppede på de min-
dre børn indtil deres tønder var slået 
ned. Slikket i tønderne var sponseret af 
Andelskassen. 

 

Hos de store blev Jonathan både katte-
konge og kattedronning. 

 

Hos de mellemste var det Frederikke 
der blev kattekonge og Emil C. blev 
kattedronning. 

 

Hos de mindste var det Theis der blev 
kattekonge og Liva blev Kattedronning. 

 

Tradition tro blev der kåret den Seje-
ste, den smukkeste og den mest fanta-
sifulde udklædte: 

 

Den smukkeste blev i år havfruen Sofie 
fra Troldebasserne i børnehaven. 

 

Den sejeste blev Shark Boy, Tobias L fra 
1. klasse 

 

Den mest fantasifulde blev i år til de 
mest fantasifulde, Det var slik automa-
terne Ellen fra 0. klasse og Axel fra 3. 
klasse der vandt den. 

 

Vi sluttede af med at hygge med faste-

lavnsboller og kaffe/te og saftevand. 

Børnene sad ikke stille længe de havde 

travlt med at løbe rundt og legede med 

deres ballondyr.  

/Henriette Kjær Træholt  

Fastelavn 2017 i Årre 

Børnene fulgte spændt med da TrylleRaptus tryllede  

De mest fantasifulde udklædte  
Ellen fra 0. klasse og Aksel fra 3. klasse  

Den smukkeste udklædte  
Sofie fra troldebasserne i børnehaven. 

De flotte udklædte børn  

Den sejeste udklædte  
Tobias L. fra 1. klasse 
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EN DAG MED MUSIK OG DANS 
Den 7. april deltog Årre skole i Skolernes Sangdag 
 
Skolernes Sangdag er en årlig musikdag, hvor 200.000 børn 
over hele landet synger de samme sange på samme tid. 
Kl. 10 sad alle børn parat i samlingsalen for at følge en liveud-
sendelse på DR Ultra. Med Bubber som vært, symfoniorke-
stret Copenhagen Phil og 1200 børn i Konservatoriets Kon-
certsal i København sang eleverne i Årre samtidig med børn 
ud over landet med på fællessangen, akkompagneret af sym-
foniorkestret dirigeret af Michael Bojesen. 

Gennem nogle uger havde klasserne øvet de 8 sange, og der 
blev sunget med stor glæde og entusiasme. 
Sangene spændte bredt genremæssigt fra ’I østen stiger solen 
op’ af Ingemann og Weyse til sangen ’Så'n er det’ af Bjarne 
List Nissen, hvor børnene virkelig kunne vise, hvor dygtige de 
er til at rappe, og hvor de med krop og mimik gav udtryk for 
stor glæde ved at gøre det. 
 
Man kan læse mere om Skolernes Sangdag på www.dr.dk. 

Kl. 12 begyndte så MGP-showet, som har været en tradition 
på skolen gennem mange år. 21 grupper fra 0.-5. klasse havde 
gennem nogen tid brugt mange frikvarterer til at øve sig. De 
skulle vælge musiknumre, lave koreografi til dem og derefter 
øve sig på dansen. Ingen tvivl om, at det har fyldt meget for 
dem, og at de var spændte på at fyre den af over for kamme-
rater, forældre og bedsteforældre. Det gik fint for alle grup-
perne og de modtog alle stort bifald fra salen. Rigtig mange 
forældre og bedsteforældre var mødt op for at være med til 
at gøre arrangementet festligt. 
 

Da alle havde været på scenen, skulle der stemmes om, hvem 
der havde givet det bedste nummer. 
 
 Vinderne 

 

1. pladsen gik til Frida, Sofia, Mai, Laura, Ida, Jo-
sephine, Klara Marie, Astrid og Mille fra 5. klasse 

 

2. pladsen gik til Smilla, Yasmin, Silje, Christian og 
Ellen fra 0. klasse. 

 

3. pladsen gik til Christian fra 4. klasse 

VI GØR OS KLAR TIL MGP 
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Skoven og Fåborg Borgerforening gør alt, hvad der står i dens magt for, at Præsteplantagen kommer til at tage godt imod delta-

gerne i byfestgudstjenesten søndag den 14. maj kl. 13.00  

Cirka 1,5 km nordvest for Fåborg by ligger en af Varde Kom-
munes små lokale perler ”Præsteplantagen” som byder på 
nåle- og løvtræer med flere borde-bænkesæt og et madpak-
kehus. Der er trampesti fra Fåborg til ”Præsteplantagen. ” 
Historie 

 

G. Krogh-Meyer, præst i Fåborg fra 1890 til 1901 plantede 
cirka 20 td. land til med bjergfyr. Efterhånden som tæerne 
voksede til, blev et passende antal fyr fældet og der blev i 
stedet plantet frugttræer. I 1940 høstede pastor G. Schmidt, 
præst i Fåborg 1914 til 1949, 2400 pund æbler i plantagen. 
Flere storme har dog efterfølgende gjort det af med de fleste 
af æbletræerne. Stormen i 1999 var desuden hård ved samtli-
ge af plantagens træer. Der ligger stadig 4 store kævler på 
østsiden. De har fået lov til at ligge for at vise hvor store træ-
erne har været. I 1890, da plantagen blev plantet, var stedet, 
hvor madpakkehuset nu ligger, friholdt som åben plads, hvor 

der i sin tid blev holdt 
møder og samlinger. 

 

Beplantningen består af 
bøg, fyr, rødgran, birk, 
lærk og eg. I den sydlige 
og sydvestlige del af 
plantages ses bøgetræ-
er, der blev plantet i 
1907. 

 

Plantagen har ligget 
hengemt og har stille 
passet sig selv i mange 
år, så man skal færdes 
med omtanke for at 
skåne plante- og dyreliv. 

PRÆSTEPLANTAGEN 

Præsteplantagen gør sig klar til byfestgudstjeneste 

 

Sports– og byfesten i Fåborg 

UDDRAG AF BYFEST PROGRAM 

 

12/5 Serie 5 fodbold 
13/5 Petanque stævne 
13/5 DGI fodboldstævne 
13/5 Indvielse af stisystem 
13/5  Fåborg Cup 2017 
13/5 Herreaften 
14/5 Byfestgudstjeneste 
15/5 Tur til Endrup Bypark 
16/5 Senior eftermiddag i Fåborghus 
18/5 Uddeling af årets skulderklap 
18/5 Årets Fåborg revy 2017 
19/5 Disco for børn 
19/5 Fed by fest fredag 
19/5 Fåborg Poker Open Invitational 
20/5 Jan Jacobsen underholder 
20/5 Vildmarksbad 
20/5 Fåborg Owen Las(t)bil 2017 
20/5 Åbent hus i Lokalhistorisk arkiv 
20/5 Veteranbiler 
20/5 Årets festaften for alle 

 

Finn Hansen 
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FÅBORG BORGERFORENING  
Onsdag den 22. februar blev der 
afholdt generalforsamling på Fåborg 
kro.  
 

En tredjedel af foreningens medlem-
mer havde valgt, at høre formand Ulla 
Sørensens beretning om foreningens 
aktiviteter, der jo følger årets gang.  
 

Indvielsen, i april, af cykelstien mellem 
Fåborg og Agerbæk fik en overvælden-
de deltagelse af borgere fra Fåborg, så 
der hersker nok ikke nogen tvivl om, 
hvem der havde ønsket sig cykelstien 
allermest. 
 

I byfest ugen, blev der, med stor delta-
gelse, afholdt gudstjeneste i Præste-

skoven, så formanden lovede, at hvis 
vejret vil arte sig, fra den bedste side, 
så vil der også i år blive afholdt en 
gudstjeneste i det fri.  
 

Ulla takkede de mange frivillige, for 
den store indsats, under planlægning 
og afvikling af de mange arrangemen-
ter. Byens vedligeholdelsesteam - Få-
borg holdet - holder med stor passion 
vore fælles arealer velplejede, og sne-
rydningsteamet rykker ud, og gør forto-
ve og cykelsti fremkommelig, når kom-
munen kalder.  
 

Driftsregnskaberne for borgerforening 
og snerydningsselskabet udviser et 
positivt resultat. Snerydningsmaskinen 
er efterhånden godt slidt, så der er 
behov for en snarlig udskiftning af ma-
teriellet, så bestyrelsen fik grønt lys til, 
at investere i nyt materiel og det blev 
besluttet, at gå videre med det leasing-
tilbud som foreningen har modtaget.  
 

Bent Andreasen orienterede om arbej-
det i Udviklingsrådet Helle øst, og han 
og Villy Pilgård høstede da også stor 
anerkendelse for deres indsats. Ikke 
mindst for, at byen igen får offentlig 
bus timeforbindelse til Esbjerg og 
Grindsted. Som Ulla Sørensen pointere-

de, så er det afgørende, for en by som 
Fåborg, at de unge, har fornuftige for-
bindelser til uddannelses 
stederne.  
 

Se formandens beretning her: 
 
http://ruban.nu/site/faaborg/
Fomands_beretning_generalforsamling_2017.pdf 

 
 

 
/Lars Jacobsen 

Således konstituerede Fåborg borger-
foreningen sig efter  generalforsamlin-
gen 
 
Formand Ulla Sørensen 
Næstformand Martin Kristensen 
Sekretær Michael Tkacz 
Medlem Mette Skovbjerg 
Medlem Thomas Holm  
Medlem Jannik Kristensen 
Medlem Finn Hansen 
 
Udviklingsråd Øst Bent Andreasen 
 Jørgen Madsen 

FOTO: MICHAEL TKACZ 

GENERALFORSAMLING  
 

Mandag d. 20. februar 2017 blev der 
afholdt generalforsamling i Fåborg 
Lokalhistoriske Arkiv.  
 

Der var et godt fremmøde, idet 33 
personer havde fundet til Fåborghus. 

 

Formanden berettede om et stille år 
på arkivet, med et stabilt medlemstal.  

 

Arkivet modtager gerne arkivalier og 
har også i det forløbne år modtaget en 
del.  
Hans Hansen og en fotograf fra Bram-
ming har i det forgangne år udarbejdet 
en ny CD. 

  

Under byfesten i 2016 blev der vist 

billeder fra indvielsen fra cykelstien 
imellem Fåborg og Agerbæk.  

 

Aftenturen, i 2016, gik til Baldersbæk, 
med Holger Grumme, som guide,  og 
det var en succes. I år går aftenturen 
til Endrup Nationalpark.  

 

På valg til bestyrelsen var: Jørgen 
Sidelmann, Verner Puggard og Hans 
Karl Østergård. Alle tre blev genvalgt. 
Som suppleant blev Solveig Mikkelsen 
genvalgt. 
 

 
 

Efter generalforsamlingen viste Helle 
Hansen og Morten Ottosen billeder og 

fortalte, om deres vandretur på Grøn-
land, hvor de blandt andet sov en nat 
på indlandsisen.  
 

 
 
/ Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 

På det efterfølgende konstituerings-
møde blev bestyrelsen sammensat 
som følger: 
 

Formand:  Jørgen Sidelmann 
Næstformand: Anna Marie Østergård  
Kasserer:  Børge Hansen  
Sekretær:  Hans Karl Østergård 
Medlem:  Verner Puggård  
Arkivets IT:  Egon Falck 
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Årre Borgerforening 
Nyt fra den blomstrende landsby  
 

Foråret er over os - 
sommeren venter forude 
Det betyder at vi i skrivende stund har fået 
afviklet den årlige generalforsamling, som altid 
bliver bakket godt op af vore medlemmer og 
altid finder sted på Årre Kro.  
Det plejer at være en aften hvor vi ser tilbage 
på årets gang, og samtidigt skuer fremad med 
nye og spændende opgaver og projekter.  
En af de første opgaver er at få gennemført 
den årlige affaldsindsamlingsdag, en dag hvor 
vi får alle vore indfaldsveje og byen rengjort 
inden den årlige konfirmationsdag i maj må-
ned. Det plejer at være en dag hvor flere voks-
ne og børn møder op og giver en hånd med 
frivilligt.  
Vi har ligeledes fået rengjort og klargjort alle 
vore borde og stole som vi igennem mange år 
har stået for at udleje til vore medlemmer, 
men i år har det været en større udfordring 
idet flere af møblerne har været udsat for fugt 
inden de er blevet stillet tilbage i containeren. 
Det har betydet at vi har måttet bruge timer 
på at få dem rengjort og sat nye dypper på 
stolene, så de er klar til at blive taget i brug 
igen. 
For at imødegå dette problem i fremtiden har 
vi fået isat nogle ventiler som skal sikre en 
ordentlig ventilation i containeren og dermed 
mindske risikoen for at der opstår fugtproble-
mer igen. 
 

Skole og dagpasningstilbud strukturen 
Ikke mange kan være i tvivl om at udspillet fra 
Varde Kommune omkring besparelse på disse 
vigtige områder har skabt debat, også lokalt i 
Årre. 

Vi har i marts måned afviklet et borgermøde, 
hvor Boldklubben og Borgerforeningen i Årre 
og Fåborg sammen med øvrige aktører havde 
inviteret alle byen og oplandets borgere til at 
deltage i en debat omkring udspillet til vores 
høringssvar og komme med input hertil.  
Her deltog der knap 100 personer, primært 
forældre til børn i børnehaven og skolen og 
alle var enige om, at vi skulle sikre at vi kunne 
bevare den lokale ledelse i Årre. 
Derfor håber vi at vore politikere vil lytte og 
bevare de værdier der ligger i at man bevarer 
den lokale ledelse, alt andet vil skabe usikker-
hed og vil i meget høj grad skade den kommu-
nale og ikke mindst den lokale vækst og udvik-
ling. 
 

Fremtiden for det tidligere Rådhus / 
Kommunekontor 
Som omtalt i sidste nummer af Lokalnyt, har vi 
fået afviklet et fantastisk velbesøgt og spæn-
dende "Borgermøde" på Kroen hvor der del-
tog ca. 100 borgere, som inden mødet blev vist 
rundt på det tidligere Rådhus / Kommunekort 
af den nye ejer og hans samarbejdspartner. 
På mødet fremkom der masser af gode idéer 
til at udnytte de mange kvadratmetre i bygnin-
gen, og vi er nu i gang med at drøfte flere af 
disse idéer, for at se på om nogle af disse kan 
realiseres i et samarbejde med ejeren. 
Det bliver et spændende arbejde som med 
sikkerhed vil komme til at betyde rigtigt meget 
for den videre udvikling af midtbyen. Borger-
foreningen vil gøre sit til, at det kan blive en 
succes for den nye ejer og byens borgere.  
 

Miljøstationen er blevet en succes 
Igennem et år har borgerne i Årre kunnet 
drage nytte af miljøstationen, det er blevet en 
kæmpe succes, rigtig mange benytter sig af 
muligheden for at bortskaffe deres affald her, 
det er samtidigt dejligt at se den disciplin der 
hersker på pladsen, altid er der ryddet op og 
fejet og det er heldigvis i sjældne tilfælde at der 
er nogle der efterlader større enheder på om-
rådet som ikke kan "Droppes" i de specielt 
indrettede containere på pladsen. 
 

Den nye hjemmeside  via Ruban 
Årre´nye hjemmeside er nu i luften. Den er 
blevet flot og endnu mere aktuelt end tidligere 
med masser af spændende omtaler af forskel-
lige aktiviteter og nyheder fra hele dæknings-
området. 
Det er dejligt at se hvor mange byer der efter-
hånden er med i denne ordning via RUBAN, og 
her skal der lyde en stor ros for det flotte arbej-
de der er blevet gennemført for at få denne 
nye kommunikations platform i luften, så vi 
håber at endnu flere vil besøge samt benytte 
siden til at få omtalt sine aktiviteter. Hjemmesi-
den i Årre er funderet via et tæt og godt sam-

arbejde mellem Borgerforeningen og Bold-
klubben, men kan benyttes af alle borgere, 
foreninger, institutioner og øvrige som har et 
vigtigt budskab som de gerne vil dele med 
andre. 
 

Oasen og øvrige grønne områder 
Når foråret melder sin ankomst er vore blom-
sterpiger i fuld gang, overalt i byen kan man se 
resultatet af deres indsats, overalt blomstrer 
det med "Forårs-blomster" i bede og krukker 
og inden længe vil det også blive synligt på 
"Oasen". 
Allerede nu kan man se resultat af arbejdet på 
volden langs Tingvejen, her spirer og gror 
blomsterne og buskene.  
 
Inden længe vil vi i arbejdsgruppen omkring de 
Blomstrende Landsbyer melde ud med hvilke 
projekter der vil blive prioriteret i fremtiden og 

her spiller vore øvrige indfaldsveje fortsat en 
stor rolle. Ligeledes arbejdes der på mange 
andre spændende tiltag, så hvis alt går efter 
planen håber vi at kunne sende vores ansøg-
ning af sted til blomst nr. 4 inden udgangen af 
sommeren. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre borgerforening. 

Om høringssvar: se side xx 

Årets ildsjæl 2017  

Kurt Eriksen - Årets ildsjæl 2017 
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Klubsamarbejdet mellem Fåborg og 
Årre har indtil videre vist sig og være 
en succes.  
I de 4, snart 5 år jeg har været til-
knyttet henholdsvis først FVI og de sid-
ste 2 år, Fåborg/Årre fodbold har vi 
aldrig haft så mange spillere til træning.  
For 3 år siden havde vi kun et serie 5 
hold i Fåborg/Vrenderup. 
Med et udvalg bestående af Bo Holm, 
Jens Jørgensen, Mikkel Nielsen og Stig 
Kikkenborg valgte vi for 2 år siden at slå 
senior afdelingen i Fåborg sammen 
med Årre boldklub og starte klubsam-
arbejdet Fåborg/Årre fodbold. Siden da 
er antallet af spillere i klubben, stille og 
roligt, steget. Op til den nye sæson er 
Kim Hansen fra Årre blevet ansat som 
træner, så vi nu har et trænerteam 
bestående af undertegnede( Martin 
Lauridsen) og Kim Hansen.  
 

Vi har et utrolig godt samarbejde, og 
der skal lyde stor ros fra mig til Kim. 
Det er en fornøjelse at arbejde sam-
men med Kim og han er kommet med 
ny inspiration til truppen, og et fanta-
stisk drive.  
 
Vi startede træningen i starten af Fe-
bruar og vi har de første 3 måneder 
haft et gennemsnit på 17-18 mand til 
træning hver mandag og onsdag.  
Vi er gået fra at have 1 serie 5 hold til 
at vi i år, har et serie 5 hold, et 7 mands 
hold plus et U16 hold. Vi havde d. 24-
25 Marts træningslejr på Årre stadion 
hvor der hele weekenden deltog 25 
spillere til træningslejren, og hele 
weekenden var en kæmpe succes.  
Vi har spillet 5 træningskampe mod 5 
forskellige serie 4 hold, og vi er kamp 
for kamp blevet bedre og bedre, og nu 
står vi en uge før serie 5 turneringen 
begynder, med en målsætning om top 
3, samtidig med vi skal udvikle de nye 
U16 spillere vi har fået i truppen.  
Alt i alt har starten på sæsonen været 
en kæmpe succes og både mig og Kim 
håber det vil fortsætte.  
Vi håber selvfølgelig så mange som 
muligt, både fra Fåborg og Årre vil 
komme på stadion, og støtte holdet, 
når turneringen går igang. Fodbold er 
altid sjovere at spille foran mange til-
skuere, så brug nu lidt af jeres tid og 
støt det lokale fodbold hold, så der 

fortsat vil være fodbold i vores lille lo-
kale samfund.  
I foråret spiller serie 5 deres hjemme-

kampe på Fåborg stadion og i efteråret 
spiller vi på Årre stadion. Der kommer 
opslag på diverse Facebook sider, i beg-
ge byer, dagen op til vores hjemme-
kampe. Der vil være nye og spændende 
tiltag til vores hjemmekampe, som vil 
gøre det mere underholdende for jer 
tilskuere, at komme på stadion.  
Og nye spillere er altid velkommen hos 
os, så står man med lysten til at spille 
fodbold på et hold hvor det sociale er i 
højsæde, så kom endelig til træning på 
Årre stadion, hver Mandag og Onsdag 
kl 18.30.  
 
Vi håber på en go sæson med mange 
folk på stadion.  
 
Martin Lauridsen og Kim Hansen  
Trænerteam Fåborg/Årre fodbold.  
 

Fåborg/Årre fodbold 

Gymnastik 
Så er gymnastiksæsonen slut for i år. Vi 
sluttede som altid med opvisninger, 
både vores egen lokale og for en del af 
holdene, områdeopvisning i Ølgod. 
Lokalopvisningen var en søndag efter-
middag i Helle Hallen. Vi havde vores 
egne, hold samt DGI holdet 
”Minijunior”. Det var en rigtig god 
eftermiddag med masser af god gym-
nastik og hygge. Det er sjovt at se hvor-

dan gymnaster og trænere glæder sig 
til at komme på gulvet og vise hvad de 
kan. Det betyder virkelig noget for 
dem. Som udvalg er vi også tilfredse. 
Glade mennesker, afviklet efter bogen, 
ingen skader og publikumsrekord!  
Onsdag d.29 marts havde vi lederaf-

slutning. Vi startede med små konkur-

rencer efterfulgt af spisning, gode hi-

storier fra sæsonen og udbetaling af 

løn til instruktørerne. Folk hyggede sig 

og snakken gik lystigt. Vi var i alt 48 

personer til afslutningen, hvilket vi er 

super stolte af. Nu begynder planlæg-

ningen af næste sæson og så er har vi 

sommerferie ind til uge 38. 

/Søren Ibsen 

Gymnastik: alle trænerne siger tak for i år.  

Holdbilleder fra  
FVI-AFS-ÅB  

gymnastikopvisning 
2017 se side 17 
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Årre Lokalhistorisk Arkiv  
Årre lokalhistorisk arkiv har afholdt generalforsamling, og 
her bringer vi et uddrag af formandens beretning 
 
Herman Hansen kunne konstatere, at det nu var 6. gang, han 
kunne aflægge beretning, og det endda med en stigning i 
medlemstallet til 177 medlemmer.  

 

En stor del af tiden på arkivet, er gået med snak og planlæg-
ning af arkivets fremtidige placering. Om et år bliver arkivet 
boligløse. Efter et møde med skole og Varde kommune, arki-
vet tilbudt at kunne flytte i boldklubbens mødelokale og ca-
feteria. Idet arkivet fremover skal dele lokaler med andre, 
har Varde kommune leveret 6 brugte bærbare computere, 
som alle er blevet gjort klar til brug. 
Efter salget af det gamle kommunekontor, er der røster 
fremme om, at lokalhistorisk arkiv skal flytte ned i det gamle 
kommunekontor. Der er dog kun ét problem, og det er øko-
nomien, så fremtiden vil vise, hvad den endelige løsning bli-
ver. 

 

Den ”nye” og store printer og fotokopimaskine virker nu 
optimalt, så på kopisiden er er arkivet godt kørende, så skul-
le der være nogen, der har kopiopgaver, der skal klares, så 
kom og få et godt tilbud. 

 

Arkivet tilbyder stadigvæk hjælp til folk, der har problemer 
med E-post m.m., Man skal bare selv medbringer sine egne 
koder. 

 

Arkivet har deltaget i et par arkibas kurser, og det viser sig, 
at tingene ikke gøres ens på alle arkiver, men det vigtigste er 
at få det hele registreret på EDB, for så kan vi altid søge det 
frem igen.  

 

Årets gang 

 

Der var mange, der var mødt op for at høre historien om 
byens møbelfabrik Kvist Industries, hvor Arne Kvist fortalte 
historien om Kvist Møbler fra foderstof og mejeri til Kvist 
Industries. 

Årre fik den 2. juni besøg af vor dronning. Det blev helt igen-
nem en fin dag, selvom hun ikke besøgte arkivet. 

 

På byfestens første dag besøgte vi Karlsgårde værket. 35 
personer var med på turen, og de blev sat ind i værkets hi-
storie og virkemåde. Fra Karlsgårde værket gik turen videre 
til Rolandshytten og til Tambours Have, hvor man nød en 
forfriskning. Herefter gik turen videre gennem Sig, Nørholm 
Gods, vandmøllen og over Nørholm Hede  for til sidst at en-
de i byfestteltet i Årre til det helt store kaffebord. 

 

Arkivet havde igen meldt sig som deltager i det årlige Hallo-
weenløb, så den 28. oktober fik vi besøg af over 100 børn og 
en del voksne. Vi uddelte skræk og lidt slik, det var igen slik-
ket, der klarede sig bedst. 

 

Hermand Hansen takkede alle for deres deltagelse i lokalar-
kivets arrangementer. En personlig tak blev afleveret til alle 
på arkivet for et godt samarbejde i det forløbne år. Tak til 
Lilly som frivillig hjælper med indtastning, og til Torben, der 
har bøvlet med kopimaskine og alle vore bærbare compute-
re.  

 

Arne Asp, har valgt at stoppe som arkivleder. Herman takke-
de for det kæmpe arbejde, Arne har gjort for arkivet, blandt 
andet med indlæg til pressen, og med at tage sig godt af de 
besøgende.  

 

Orla Jørgensen, har også valgt at stoppe. Herman sag, at det 
er en katastrofe, idet Orla har været lokalarkivets database.  

 

Herman Hansen glædede sig dog over, at både Arne og Orla 
har sagt, at de begge ville komme og hjælpe. 

 

Formanden benyttede samtidig lejligheden til at byde vel-
kommen til to nye medlemmer, Jens Christensen og Flem-
ming Knudsen 
 
 

Årre lokalhistorisk arkiv har konstitueret  
sig således: 
 
Formand         Herman Hansen 
Næstformand  Thorben Østergaard          
Arkivleder      Herman Hansen 
Sekretær Peder Brogaard 
Kasserer        Jane Ottosen 
Medlem Svend M. Poulsen                 
Medlem Jens Christensen 
Medlem Flemming Knudsen 

 

 ÅB Hundetræning 
 Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 

 Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00  Træner June tlf. 50 58 89 38 
 Rally lydighed begynder kl. 18.00-19.00  Træner Søren tlf. 22 97 79 80 
 Børnehold kl. 18.15-19.00  Træner Tina tlf. 40 74 82 29 

  Lydighed kl. 19.15-20.15 Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/ Tina tlf. 40 74 82 29 
                                Rally lydighed øvet 19.15-20.15                 Træner Søren tlf. 22 97 79 80 
 

Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.åbhundetræning.dk
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Gymnastik - Holdbilleder FVI-AFS-ÅB gymnastikopvisning 2017 
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STOR PINSEBRUNCH d.4/6 fra kl.9-12 
m/sydvestjyske smagsoplevelser   
 
Onsdag - søndag serveres:  
DANSK BØF/PARISERBØF/BURGER MENU  
Kød fra skotsk højlandskvæg fra Holme Ådal kr.85,-   
 
STEGT FLÆSK AD LIBITUM min. 8 personer kr.85,-   
 
WIENERSCHNITZEL af kalveinderlår m/tilbehør kr.155,-   
 
SØNDAGSMIDDAG m/okse/svinekam  
inkl. Faaborg kro kaffe kun kr.148,- 
(selskabsmenu kr.168,-)  
 
Uforpligtende tilbud gives gerne på Jeres næste fest 
Mvh. Marlene & Uwe  

INDVIELSE 
Fredag d.2 juni kl.19-21  

Historiker Holger Grumme indvier  
Den svungne gavl,  

tag, ovenlysvinduer og køkken 
Gratis Faaborg Kro kaffe & lagkage  

 ALLE ER VELKOMMEN  
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Lokal NYT søger 

 

Historiefortæller, journalist, skribent –  

eller noget lignende.  

 

Kunne du tænke dig at opsøge, interviewe og skrive om vo-

res lokale område – ganske frivilligt? 

 

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

vores område.  Det kan være et indlæg om en af de lokale 

erhvervsdrivende, det kan være en reportage fra en begiven-

hed i sognet, det kan være en præsentation af nogle af vores 

nye tilflyttere, det kan være et øjebliksbillede fra en grøn 

plet i området ,– mulighederne er mange.  

 

Har du lyst til at være med til at finde nye vinkler og skabe et 

bredere kendskab til vores lokale område – ja så er det her 

lige noget for dig! 

 

Ideen er, at du primært kan skrive til  LokalNyt; – men det vil 

samtidig være en oplagt mulighed at få delt historierne på 

både Fåborg og Årres hjemmesider mv.. LokalNyt udgives 4 

gange årligt.  

 

Vi kan ikke aflønne dig – men du får med garanti rigtig god 

respons på dine indlæg ☺ 

Er du interesseret, så kontakt gerne: Poul Verner Christensen, 

2296 5790 / pvc@cdnet.dk 

Næste Lokal Nyt udkommer August  
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet er den         

1. juli 2017  
Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget eller til redaktør 

Lars Jacobsen, Nyvang 1, 6818 Årre.Tlf. 23672753              
Mail: lokalnyt@outlook.com eller lja@newmail.dk 

GAZELLEVIRKSOMHED 
 

Jysk Skorstens Service a/s , Vren-

derupvej 17, Fåborg, har i 2016 

modtaget sin tredje Gazelle. 

 

Firmaet har to ledere, Petur O. F. 

Ellingsgaard og Henrik Boddum. 
 

Petur Ellingsgaard forklarede, at 

firmaet blev stiftet for 10 år siden, 

og for 8 – 9 år siden fandt man den 

nedlagte smedevirksomhed i Få-

borg, der var velegnet til formålet, 

og hvor firmaet endelig kunne 

starte op.  
 

Jysk Skorstens Service a/

s arbejder med renove-

ring og udskiftning af 

dele i store industriskor-

stene, og har intet at 

gøre med skorstenen i 

private huse. Arbejdsom-

rådet er fortrinsvis Dan-

mark, Norge og Færøer-

ne, men også opgaver i 

fjerntliggende egne står 

ofte på programmet. Firmaet har 

således haft en opgave i Dubai, 

som man også klarede. 
 

Arbejdet er meget sæsonpræget. I 

øjeblikket er 20, fortrinsvis smede 

ansat, men der vil komme flere 

håndværkere til i løbet af for-

året, både smede, murere og 

malere. 
 

Ellingsgaard er stolt af, at fir-

maet har fået prædikatet 

”gazellevirksomhed” i 2016, 

selv om det er tredje gang, 

firmaet har fået denne aner-

kendelse, og i Fåborg er vi 

stolte over at have en gazelle-

virksomhed i byen. 

Fakta:  
For at blive kåret 
til gazelle skal 
virksomheden 
som minimum 
have fordoblet 
sin omsætning 
over en fireårig 
periode. Udtryk-
ket udspringer af 
den årlige gazel-
leundersøgelse, 
der er blevet 
udarbejdet af 
Dagbladet Bør-
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Her får I lige lidt nyt om hvad vi går og 
laver i børnehaven. 
 
Den anden dag fik vi besøg af Dyllemor, 
som er en trold. Flere af børnene var 
lidt bekymrede for at møde hende, 
men det viste sig faktisk at Dyllemor 
også var lidt bekymret for at møde 
børnene, så hun gemte sig bag en busk 
sammen med sin lille hare. Langsomt 
tøede hun dog op og så skal jeg love for 
at vi grinede og hyggede os sammen 
med hende og hendes dyr. Hun havde 
nemlig også en due, en chinchilla og en 
kæmpe regnorm med. 

 

Dyllemor viser sin lille hare frem, den 
var rigtig sød og alle fik lov at ae den! 
Dyllemor havde en kæmpestor regn-
orm med! 

 
 

For at anskueliggøre lidt hvor spæn-
dende Dyllemor egentligt var, kan jeg 
fortælle at midt under showet kom 
slamsugeren for at afhjælpe lidt pro-
blemer, vi ikke behøver komme ind på 
her, og normalt er det en ret stor og 
spændende begivenhed i vores alders-
gruppe, men ikke denne dag for der 
stjal Troldemor hele opmærksomhe-
den.  

 

Vi har traditionen tro også haft faste-
lavnsfest i børnehaven. Sikke en masse 
superhelte, prinsesser og andet 
godtfolk vi havde besøg af den dag. Og 
hold da op hvor der blev slået til tøn-
den. Der var hængt 4 tønder op ovre i 
gymnastiksalen og alle 4 blev slået ned 
og vi fik kåret 4 kattekonger og 4 katte-
dronninger. Bagefter spiste vi faste-
lavnsboller alle sammen. 

Her er det Emil og Elias fra Trolderik-
kerne. 

 

Lige for tiden er vi så småt i gang med 
at gøre klar til at holde bedsteforældre-
hygge, vi laver pallekummer til at plan-
te sommerblomster i og hver dag delta-
ger børnene i God Start og gruppetid, 
hvor emnet lige nu er vejret. Jo her i 
Årre Børnehave går det godt! 
 
/Linda Schmidt Jensen 

Nyt fra Årre Børnehave 

Vi efterlyser legetøj til ude– og inde brug, samt udstyr til børn 
op til 3 år. Legetøjet fordeles, alt efter behov, mellem dagple-
jerne i Årre gruppen og fælleslokalet. Vi modtager alt brug-
bart, og det ingen af os kan bruge, går til dagplejen/genbrug. 
 
Legetøjet kan afleveres hos: 

Helle, Roustvej 231 
Lene, Skovvej 9 
Susanne, Siggårdsvej 3 
Tina, Siggårdsvej 9 
Connie, Tranbjergvej 15 
 

LEGETØJ EFTERLYSES 
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NY STRUKTUR FOR VARDE KOMMUNES SKOLER OG DAGTILBUD 
 
Varde Byråd har sendt et forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud i høring. 
I vores lokalområde forslås det, at: 

• Årre Børnehave gøres til en afdeling af noget, der kaldes Dagtilbudsklynge Øst 
(børnehaverne i Næsbjerg, Nordenskov, Ansager, Agerbæk, Ølgod og Årre) 

• Årre Skole gøres til en filial af Agerbæk Skole. 

 

Vedtages forslaget, indebærer det bl.a., at én overordnet leder har ansvaret for de 6 nævnte 
børnehaver, og at Årre Skole overordnet skal ledes fra Agerbæk Skole og derfor ikke længere 
skal have egen leder, egen bestyrelse og egen økonomi. 

 

Der er i en bred kreds af borgere i Årre Børnehave- og Skoledistrikt utilfredshed med byrå-
dets forslag, og en gruppe bestående af en række forældre og andre interesserede har taget 
initiativ til at indsende et høringssvar, hvor der:  

• dels gives udtryk for bekymringer og forundringer i forhold til byrådets forslag 

• dels foreslås en alternativ løsning gående ud på at sammenlægge Årre Børnehave og Årre 
Skole til en enhed med egen leder, egen bestyrelse og egen økonomi. 

 

Disse emner blev præsenteret og drøftet på et velbesøgt borgermøde i Årre tirsdag den 21. marts. Blandt de fremmødte var der 
fuld tilslutning til det alternative forslag. 

 

Initiativgruppen har herefter fremsendt høringssvar til Varde Kommune. Høringssvaret kan ses på Varde Kommunes hjemmeside 
under ”Familie, unge og børn” – herefter ”Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler” og herefter ”Høringssvar – Forslag til ny struk-
tur ”Skoler og dagtilbud for alle”. 

 

Det forventes, at der træffes en politisk beslutning på byrådsmødet den 30. maj 2017.  

 

På initiativgruppens vegne 
Dennis Mølholm Hansen, Maria Mølholm Hansen, Jacob Ulbæk Andersen, Karina Reinholdt Kristensen og Kim Lykke.  

Hidtil har biblioteksbussen kun holdt i Årre 1 time ugentligt. 
Fra uge 14 bliver der mulighed for at komme i bogbussen om 
onsdagen indtil kl.22. 

Flere kommuner i landet tilbyder bogbus-betjening i deres 
mindre byer, men Årre er det første sted (i hvert fald i vores 
landsdel), som får aften-åbent. Vi stoler på vores lånere, og 
derfor inviterer vi med glæde borgerne ind i bussen, selv om 
personalet fremover er taget hjem kl.17.10. 

Indtil nu har bogbussen sat en kasse over til købmanden med 
de bestilte materialer, som lånerne ikke når at hente i bog-
bussens holdetid. Fremover vil bussens personale tage hjem, 
når den betjente åbningstid er slut. Herefter kan de borgere 
som er registreret som lånere indlæse deres lånernummer og 
en kode på et tastatur ved bussens dør og på den måde få 
adgang om aftenen til biblioteksbussen, så de selv kan udlåne 

de bøger, de skal have med sig. 

Kilder: Årre Borgerforenings hjemmeside og Varde Bibliotek 

 

AFTEN-ÅBEN-BOGBUS I ÅRRE 

ÅBNINGSTIDER: 
Med betjening:  onsdag 16.10 - 17.10 
Selvbetjening:  onsdag 17.10 - 22.00  
 torsdag 07.00 - 07.45 
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                                Nr. 81                                                                          JUNI — JULI — AUGUST 2017 

FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET  

 

Menighedsrådene i tidligere Helle Kommune arrangerer i fællesskab en tur rundt til nogle af vore 

kirker, én kirke i hvert pastorat. Her skal vi høre, hvad vi ved om reformationstiden i vore sogne. 

 

Turen er tilrettelagt, så man selv bestemmer, hvor meget man vil deltage, da der køres i egne biler.  

Man kan møde op i alle kirker, eller man kan vælge kun én eller to.  

 

Turen slutter med gudstjeneste i Tambours Have. 

 

Det hele foregår søndag den 27. august 2017 
 
Kl. 09.30 Grimstrup kirke. Charlotte vil tale om hekse og starten for de lutherske præster. 
 
Kl. 10.30 Fåborg Kro, hvor der drikkes kaffe med rundstykker. Hvilket forhold har der været mellem kro og kirke? 
 
Kl. 11.30 Starup Kirke. Søren fortæller om den katolske påvirkning, der stadig ses i kirken 
 
Kl. 12.30 Øse kirke/Sognehus, hvor der serveres sandwich.  
 
Kl. 14.00 Gudstjeneste i Tambours Have med efterfølgende kaffe/brød. 
 

Der vil blive tilmelding hvor der er et traktement, Fåborg og Øse. Læs derom i Ugeavisen og næste kirkeblad. 
 
Den 19. august vil der være lignende ture andre steder i provstiet, og om aftenen samme dag arrangeres en reforma-
tionsfest på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole. Følg med i ugebladene og opslag i kirker og opslagstavle. 
 
 
 
 

FOLKEMØDE I RIBE I DAGENE 12.-15. OKTOBER 2017 

 

Folkemødet vil være sammensat af en bred palet af arrangementer: koncerter, teaterforestillinger, en filmfesti-
val, diverse workshops, byvandringer, andagter, salmesang, korsang, cafédebatter, udstillinger, SKILLS, festligt sam-
vær med reformations øl, mad og meget mere. 

 

De præcise tidspunkter og steder vil være at finde i det program, der udgives den 20. juni 2017. 
Menighedsrådene sætter opslag op, når programmet foreligger. 
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Søndag den 2. april mødte en stor del af eleverne i 3. klasse op til den børnevenlige gudstjeneste i Fåborg kirke sam-
men med deres forældre og søskende. Efter vinterens undervisning i Årre kirke kunne de nu lære, hvordan en guds-
tjeneste forløber. Bagefter var der pølsehorn og kaffe/sodavand i Fåborghus. En formiddag med god og hyggelig 
stemning. 

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. 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 

Jens Jessen, Rønneallé 1 
Tlf. 75 19 22 07 Mobil: 40 27 88 37 
vj@hmnet.dk 

      

Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

Michael B.W. Bergerud (ansv.) 
Jens Jessen 
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 

 

9. og 10. juni:  Indre Missions årsmøde i Skjern Kulturcenter.  Program fås på nettet eller hos undertegnede. 

Juli:  Sommerferie. 

23. august:  Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre 

 

Alle er velkommen 

Hvis ikke andet er nævnt begynder møderne kl. 19.30. 

Evt. henvendelse kan ske til Mads Najbjerg på tlf. 20 82 24 59. 

PRÆSTEN HAR FRI 
Embedet varetages i præstens ferie således: 19. august til 10. september 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 30. juni. 

BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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1.april 2017 havde Knud Lykke Christensen 40 års jubilæum som kirkesanger i Årre kirke. 
Knud har gennem alle disse år varetaget hvervet som kirkesanger med stor loyalitet og omhu. Mange søndag morge-
ner har Knud brugt i kirken, og det har ganske givet været udfordrende på hjemmefronten. Her har Knud dog fået 
god opbakning af Marie. En imponerende indsats for kirkelivet i Årre Sogn har Knud leveret. Men som Knud selv ud-
taler, så har alting en ende, og derfor har han søgt sin afsked. Menighedsrådet er i skrivende stund i gang med at 
finde Knuds afløser. Om vedkommende bliver lige så langtidsholdbar, er nok tvivlsom, men vi håber, at en ny er på 
plads snarest. 
 

Hjertelig tillykke til Knud. 
 
Årre Menighedsråd 

Den 29. marts var konfirmanderne fra Fåborg og Årre til 
friluftsspillet Luthers Nøgle i Terp Spejdercenter. Der 
deltog 350 konfirmander om formiddagen og om efter-
middagen, da vores konfirmander var med, deltog 320. 
Der var altså rigtig mange, og vejret var med os, så det 
blev en rigtig god dag. 
Konfirmanderne fik nogle kapper på i og blev sendt ud i 
grupper på 8 personer. Hver gruppe havde sin egen far-
ve, så de kunne kende hinanden. De kunne nu bevæge 
sig ud i et middelalderlandskab, der bød på oplevelser 

af mange slags. En stor oplevelse var at kæmpe mod 
djævelen og aflægge paven en visit. Der var også mun-
ke, spedalske og hekse med mere. Når runden var over-
stået, gik de hen og fik en nybagt bolle fra Årre kro. 
Legen gav en masse læring. Hos den katolske kirke fik 

de at vide, at paven mente at sidde inde med nøglemag-

ten til at frelse og fordømmelse, mens de hos prote-

stanterne mødte ”ordet” og troen på det som det afgø-

rende – og det var ”Luthers nøgle”  

FRA LUTHERS NØGLE 

KIRKESANGER I ÅRRE I 40 ÅR 

NY OPSLAGSTAVLE 

Lige indenfor døren til Årre Brugs er der kommet en 
ny opslagstavle. Det er menighedsrådets. Her vil vi in-
formere om, hvad der sker med tilknytning til kirken 
og sognelivet i øvrigt. 
 

Årre menighedsråd 
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GUDSTJENESTER 

      

      

*Kirkekaffe. Kol = Kollekt. **Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage. *** Guds-
tjeneste hvor konfirmanderne medvirker, alle er velkomne. 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

14. maj 4. s. e. påske 
13.00 Byfest-gudstjeneste i 
præsteplantagen 

10.30 Joh 16,5-15 

21. maj 5. s. e. påske Henvisning til nabokirker 
Henvisning til na-
bokirker 

  

25. maj Kristi Himmelfart 10.30 Se Fåborg 
Fælles for alle sogne i Gam-
mel Helle kommune 

28. maj 6. s. e. påske Ingen 10.30 Joh 15,26-16,4 

04. juni Pinsedag 10.30 09.00 * Joh 14,22-31 

05. juni 2. pinsedag 
Henvisning til Starup kirke kl. 
10.30 

Henvisning til Sta-
rup kirke kl. 10.30 

Fælles for alle sogne i Gam-
mel Helle kommune 

11. juni Trinitatis 9.00 * 10.30 Joh 3,1-15 

18. juni 1.søn. e. trin. 10.30 09.00 * Luk 16,19-31 

25. juni 2.søn. e. trin. 09.00 10.30 Lk 14,16-24 

2. juli 3.søn. e. trin. 10.30 Ingen Lk 15,1-10 

9. juli 4.søn. e. trin. Ingen 10.30 Luk 6, 36-42 

16. juli 5.søn. e. trin. 09.00 Ingen Luk 5,1-11 

23. juli 6.søn. e. trin. Ingen 09.00 * Mt 5,20-26 

30. juli 7.søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Luk 19,1-10 

6. august 8.søn. e. trin. Ingen 09.00 ** Byfestgudstjeneste 

13. august 9.søn. e. trin. 10.30 09.00 Luk 16,1-9 

20. august 10.søn. e. trin. Henvisning til nabokirker 
Henvisning til na-
bokirker 

 

27. august 11.søn. e. trin. 14.00*** 14.00*** Tambours Have 

*Kirkekaffe. ** Byfestgudstjeneste. *** Friluftsgudstjeneste i Tambours Have.  

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende datoer kl. 10.15: Den 15. marts (ved Charlotte Locht), 5. april (v. Michael Bergerud), 10. maj (v. Charlotte 
Locht), 14. juni (v. Michael Bergerud). 

 
 

KOLLEKTER: ingen 
 
 

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

menighedsrådene 

BYFESTGUDSTJENESTE I ÅRRE 
Den 6. august er der igen byfestgudstjeneste i Årre kirke. Efter en kort gudstjeneste i kirken kl. 9.00 går vi 
hen til teltet og får rundstykker og kaffe og synger fra højskolesangbogen. Vel mødt!  
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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RODEBÆK 
LOKALHISTORIE: Svend Haahr Kristensen beretter om sin fødeegn og de mange gode minder 

Området 
Den nordlige del dækker Driftmosen, et 
område mellem Vrenderup og Starup 
plantager. Mod vest dækker området 
fra Egebjerg, Hellevej 15 forbi Fladsø og 
videre til ejendommen Fåborgvej 97, 
det danner grænsen til Vrenderup og 
Fåborg.  
 
Den sydlige grænse mod Fåborg og 
Ålunde går fra Fåborgvej 103 og om-
fatter samtlige ejendomme syd for Få-
borgvejen 74. Herfra går der en lige 
linje til Hellevej 22, den danner græn-
sen mod øst. 
 

Bækken 
Navnet Rodebæk kommer af den lille 
bæk, og rode betyder røde, derfor røde 
bæk, navnet passer fint, da der er ret 
meget okker i bækken. 
Bækken har sit udspring ved Egebjerg, 
herfra løber den gennem området. 
Undervejs er der flere rørlagte tilløb, 
en fra Hellevej 13 og et par stykker som 
begynder vest for Tingvejen, desuden 
kommer der en fra Fladsø. 
Der er også tilløb af et par grøfte, inden 
den løber under Fåborgvej, her fort-
sætter den for senere at løbe ud i Sne-
um Å. 
I 1939 er der på en strækning gravet en 
kanal, dette har nok været nødvendig, 
så det lave område omkring Egebjerg 
kunne blive afvandet. 
 

Rodebæk 
Ifølge gamle fortegnelser fra 1789 be-
stod Rodebæk af 8 huse, 1 syd for ve-
jen og 7 nord for vejen som i dag er 
Fåborgvej. 
Oprindelig hørte hele området under 
Endrupholm. I 1801 købte gåderne/
husene sig fri og blev hermed selvejere. 
Området har siden udviklet sig med 
flere ejendomme og gårde. Da der var 
flest, var der 28 – 30 stykker, men fra 
omkring 1960 måske lidt senere blev 
der færre. Nu er der kun enkelte gårde 
tilbage, som driver alt jorden. De reste-
rende ejendomme er i dag blevet til 
hobby/deltids landbrug eller ren bebo-
else. 
I tidlige tid havde alle ejendomme og 
gårde køer, grise og høns, det kunne en 
familie leve af. Mælken skulle til meje-
riet, derfor var der 5 mælkeruter i Ro 

 
debæk. I dag er der ingen mælkepro-
duktion, der er en svineejendom, 3 
med lidt kødkvæg og 2 med lidt får. Det 
er hvad vi kalder udvikling, det kan 
man lide eller lade være. Udvikling er 
som bekendt svær at stoppe. 
 

Rodebæk skole 
Udover huse og gårde i området har 
der været en skole fra 1873 til 1901 i 
det hvide hus på Fåborgvej 70.  

I 1901 blev der bygget en ny skole i 
Agerbæk, derfor blev eleverne fra bl.a. 
Rodebæk flyttet hertil, og bygningerne 
blev solgt til beboelse. I 2014 blev den 
gamle bygning nedrevet. Ved den lejlig-
hed blev der fundet et gammelt 
spanskrør, den findes nu på Varde mu-
seum.  
Vi har et billede af det famøse håndvå-
ben på arkivet. 

Det var en anden tid at være lære/
skoleelev dengang. 

Tørvegravning 
I Rodebæk området er der gravet/
presset tørv flere steder, det foregik 
under og efter anden verdenskrig. Der 
blev presset med 7 pressere i Driftmo-
sen, men også flere andre steder, langs 
bækken blev der lavet tørv. På ejen-
dommen Rodebækvej 6 var der en op-
lagsplads til dynd, det resulterede i at 
pladsen blev meget svovlholdig. Der gik 
mange år efter at tørveproduktionen 
sluttede, inden det ikke kunne ses, at 
der her havde ligget svovlholdigt dynd. 
Også ved Fladsø og andre steder var 
der en tørveproduktion i gang. I den 
periode det stod på gav det sikkert en 
god indtægt til området. 
Nogle steder ligger de opgravede mo 
 

ser hen som tilgroet natur, dog ikke 
Driftmosen, den er godt afvandet, og 
dyrkes som almindelig agerjord.. 
 

Nogle erindringer 
I 1935 købte mine forældre ejendom-
men Fåborgvej 74, dengang var der 
12½ tdl. jord til senere blev der tilkøbt 
5 tdl. jord mere til, det blev et stykke 
udmark, som var velegnet til afgræs-
ning og høbjergning, der trak vi køerne 
ud. Det var ofte børne arbejde før sko-
letid. Det var mest mig, der gik ud med 
køerne, da jeg var eneste dreng i bør-
neflokken. 
Dengang jeg var barn, var der vinter 
med sne og frost. VI havde Fladsø, hvor 
der blev en god skøjtebane, når den 
frøs til. Et år var den særlig stor, da var 
afløvet fra den tilstoppet. 
Når vi løb på skøjter, havde de fleste 
gummistøvler på. Det kunne godt være 
vanskelig at få skøjterne spændt fast, 
så de blev siddende. 
En tabt skøjte kunne godt resultere i et 
uheld med skrammer til følge, der er 
ikke ret mange, der ikke har fået en 
bule enten for eller bag, men det tog vi 
med, det var herligere timer på Fladsøs 
is. 
Hvis der var børn nok, spillede vi is-
hockey, til stor glæde og morskab for 
os alle. 
Jeg vil her komme med en lille episode, 
som har tilknytning til Rodebæk bæk. 
Niels Hansen og jeg havde fællesgræs-
ning af vore ungdyr på et areal ned til 
bækken. Et forår, da vi skulle have heg-
net, var Niels`s søn med, han hjalp til, 
blandt andet når tråden skulle stram-
mes, noget gik galt knægten havnede i 
bækken og blev lidt våd, til morskab for 
os voksne, måske ikke særlig pænt af 
os. 
Han syntes nu ikke, det var særlig sjovt, 
men efter han havde tudet lidt, var han 
parat til at rykke i tråd strammeren 
igen. 
En stor tak til de mennesker, jeg har 
været i forbindelse med ved denne 
artikel tilblivelse. 
 
Kilder:   
Fåborg lokalhistorisk arkiv. 
Fåborg sogn bind 1 & 2 
Forskellige personer fra området.     
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Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbrin-
ges. Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, 
der kan ses i arrangementskalenderen side 33 her i bla-
det. 

Danske Seniorer 

Som medlem får pensionistbladet 10 gange om 
året og  kan deltage  i alle vore arrangementer, 
som er omtalt i  bladets arrangementskalender 
side 33, samt i folderen fra pensionistforenin-
gen 

VENNEKREDSEN HYBENBO—PROGRAM FOR 2017/18 
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Nyt fra Fåborg borgerforening  
 

Uha som tiden går. Nu er vi snart halvvejs gennem 2017. vi kan se 
frem til forhåbentlig en dejlig lun sommer. 
 
Vi har i Fåborg haft generalforsamling i februar måned. En fin aften 
med pænt fremmøde, hvor årets gang i 2016 blev fremlagt. der var 2 
pladser i bestyrelsen som blev udskiftet. Tak til Claus Hygum og Lin-
da Hybenfryd for godt samarbejde og velkommen til Mette Skov-
bjerg og Jannik Kristensen.  

 

Investering  

 

VI har i mage år ryddet sne i 
Fåborg og snetraktoren og 
traktoren er næsten slidt 
op. Vi har aftale med kom-
munen om at rydde cykel-
stien til Agerbæk. dette 
slider også på traktoren. Vi 
har fået et godt tilbud på 
en ny traktor som kan klare 
sneen men også samtidig 
slå græs. På generalforsam-
ling blev tilbuddet fremlagt 
som er en leasing aftale 
over 3 år. Generalforsam-
lingen gav grønt lys for at 
gennemføre købet af trak-
toren. Dette er nu sket og vi 
er klar til at klare sneen i efteråret/vinter 2017/2018. 
 

Fællesspisning 

 

der har længe været snakket om at lave en fælles spisnings aften i 
samarbejde med kroen. I skrivende stund er der lagt op til fællesspis-
ning på kroen den 26. april. Vi håber at mange har fundet vej til kro-
en denne aften og fået nogle hyggelige timer med gamle og nye 
naboer.  
Vi er så heldige at få solgt huse herude så der står ikke mange tom-
me. Når man får nye naboer er det vigtigt at få dem indviet i diverse 
arrangementer i byen. Husk at tage dem med. 

 

Byfesten 

 

Nu er byfesten snart i gang og med nye arrangementer i år. det bli-
ver spændende med en eftermiddag med musik fra ladet på en last-
bil. En god start på en festaften i teltet.  

 

Bus 

 

Mange blev positivt overrasket da det kom frem at flere busafgange 
nu kommer gennem Fåborg. Hele 14 afgange dagligt. Super dejligt at 
det nu sker efter at vi flere år har kæmpet for at få bussen tilbage. 
Flere afgange vil betyde at det er nemmere at komme til Agerbæk 
for at handle og lægebesøg og andre gøremål. Den nye busplan træ 
der i kraft den 25. juni og det vil vi gerne markere med flag og andre-
festligheder. Hold øje med hjemmesiden og Facebook siden.  

 
Sankt Hans 

Sankt Hans vil år som altid finde sted på mar-
ken ved Vestervang. Vi har i år inviteret Claus 
Christensen fra Vrenderup som årets båltaler. 
Han er folketingskandidat for venstre i Varde 
kredsen.    
 

Grillfesten 

 

Grillfesten som vi, sidste år, måtte aflyse på grund af for få tilmeldin-
ger, vil i år finde sted den 1. september. Vi håber på at der igen i år 
vil blive en fornøjelig aften for alle – store som små. 
 
Som borgerforening vil vi gerne ”samle” byen noget mere. Vi har 
nogle idéer til aktiviteter gennem sommeren. Vi håber på opbakning 
til dette. det kan være aktiviteter på stadion for børn alene men også 
hele familien  
 
Vi håber at sommeren vil vise sig fra sin smukke varme side i år. Lad 
os mødes til årets byfest og få nogle hyggelige dage sammen  
 
Mange sommer hilsner  
Ulla Sørensen  
Fåborg borgerforening  

             

Ida-Marie Vorre delte på en medrivende måde ud af sin store viden om Carl Nielsen og hans melodier til danske sange, og mange af 
sangene blev sunget med Kristian Nøhr ved klaveret. En eftermiddag, hvor ’sangen løftede sig, ung og glad’. 

Palmesøndag i Årre Kirke 
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Med tilladelse fra familien til afdøde 
kroejer Jens Peder Nielsen, har Marlene 
Schober fået lov til at offentliggøre 
”Mine Erindringer af Martine Bertram-
datter af kroejer Jens Peder Nielsen
(kaldet Rasmussen) på Faaborg Kro fra 
1927-38                          

  ____________________________ 

 

Tiden gik, vi var nået til vinteren 1927. 
Far var 58 og mor 48 år. Fars arbejdsev-
ner var minimale, men han var stadig-
væk fyldt med nye ideer desangående 
fremtidsmulighederne. 
Han tænkte nu på at sælge gården, så 
da han erfarede, at Faaborg kro var til 
salg, øjnede han en chance. Mor var jo 
dygtig til madlavning og bagning og 
pigerne kunne servere. Det var som 
om, det hele var forudbestemt. 
Der kom en byttehandel i stand. Far 
købte kroen og kromanden Kr. Kristen-
sen overtog gården. Men far glemte 
umiddelbart af bare begejstring, at mor 
med 13 børn i årenes løb altid havde 
trukket det tungeste læs, og det havde 
til gengæld også tæret på hendes 
kræfter. Selvfølgelig skete der store 
ændringer i mors daglige miljø. Hun 
stod nu for ledelsen af et stort køkken, 
madlavning og indkøb og samtidig hol-
de styr på økonomien, så vi var i stand 
til at yde den bedste service for vore 
gæster. Det glædede mor at have en af 
sine egne piger hjemme. Jeg var nu 19 
år og havde været ude siden jeg var 14 
år. Jeg kom hjem og hjalp til på kroen, 
passede serveringen, rengøring og 
hjalp til hvor som helst, der var behov 
for støtte. Mor og jeg havde et fanta-
stisk godt samarbejde. 

Far havde forinden planlagt at bygge 
en ny stor sal med tilsvarende køkken 

og balkon og indrette den lille gamle 
sal til almindelig restaurationslokale 
med små borde og et billard, som gæ-
sterne kunne benytte for et gebyr af 75 
øre pr. time. Der var ikke langt fra tan-
ke til handling. Den 1. juni 1927 stod 
salen med den svungne gavl klar til at 
modtage sine gæster. De udeblev hel-
ler ikke og snart var salen optaget af 
familiefester, foreningsarrangementer, 
gymnastik og lignende.  

Salen blev indviet den 10. juni ved vor 
søster Dortheas bryllup med Mads Ja-
kobsen. 

Da far i 1927 overtog kroen, var der en 
afholdsbevilling på kroen. Ved siden af 
indgangsdøren var et stort skilt: 
"Kongelig privilegeret Gæstgivergaard". 
En dag, da politimesteren fra Varde var 
i Fåborg, fik han øje på skiltet. Han sag-
de da med bøs stemme: "Få det skilt 
fjernet, det har ingen betydning mere". 
Far tog skiltet ned og gemte det på 
loftet. Da kroen senere fik ny ejer, blev 
skiltet fundet frem igen og anbragt på 
sin gamle plads, hvor det stadigvæk 
hænger. 

Krogæsterne kom ikke for at få øl el. 
brændevin, men for at nyde en god kop 
kaffe med brød, smørrebrød eller en 
god middag. Lørdag aften mødtes 
stamgæsterne til et slag kort, et parti 
billard eller bare nyde en kop kaffe og 
en hyggelig snak med vennerne, frem 
for at sidde alene en kold vinteraften 

på et kammer. 

Man oplevede mange sjove episoder. 
En aften sad der 7 mand ved et bord. 
En af dem spurgte, om de ville spille 5 
kort og sidste stik om en islænder med 
en indsats på 5 kr. pr. deltager. Alle 7 
mand deltog i spillet. Min broder An-
ders vandt islænderen. Senere på året 
var der forestilling og revy. Det med 
islænderen var et godt emne for rim-
smede: "En islænder i kortspil vundet, 

aldrig har kro-Anders sig så godt befun-
det". 
At gæsterne befandt sig godt på kroen 
en sådan lørdag aften, fik vi mange 
beviser på. Alene den hyggelige og gla-
de afslappede stemning blandt gæster-
ne var i sig selv symbol på velvære. 
Mor og jeg var altid i fuld vigør med 
alle vore gøremål. Ingen centralvarme, 
men 3 - 4 kakkelovne at rense og forsy-
ne med brændsel. Ingen vandhane, 
men en pumpe ude i gården. Ingen 
vask eller afløb fra køkkenet. 

I '30 fik byen vandværk, som far skæn-
kede grunden til. Køkkenet blev udvi-
det og et bord med vask stillet op. Det 
var et stort fremskridt at få rindende 
vand i køkkenet.  

I '30 fik byen vandværk, som far skæn-
kede grunden til. Køkkenet blev udvi-
det og et bord med vask stillet op. Det 
var et stort fremskridt at få rindende 
vand i køkkenet. Trods alt besværet og 
opslidende arbejde tror jeg, at mor de  

FAABORG KRO´S UDSEENDE VENDER TILBAGE TIL 1927 
Marlene og Uwe Schober har, ved hjælp af LAG midler, fået genopført den flotte gamle svungne gavl med 
speciel fremstillede døre og vinduer på Fåborg Kro. Den flotte gavl blev oprindeligt opført af kroejer Jens 
Peder Nielsen i 1927,  men blev erstattet af en helt almindelig afvalmet gavl i midten af 1970erne 

Billede af den svungne gavl anno 1927 

Den svungne gavl på Faaborg Kro anno 2017 
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første år nød kromiljøet med de varie-
rende forhold. Normer og forudsætnin-
ger var ens for alle. Der var op- og ned-
gangstider. Sårende efter 1. Verdens-
krig var knapt nok lægt, før end 2. Ver-
denskrig var i anmarch. Så nye ideer og 
synspunkter desangående fremtidsmu-
ligheder var svært at få realiseret. 

Jeg formoder, at det var landbrugskri-
sen sidst i '20, som foranledigede far til 
at sælge gården i Autrup. Landbruget, 
som hørte til kroen, var på dette tids-
punkt forpagtet ud  til Kr. Iversen og 
Hans Hansen (Kro-Hans). Det var Hans, 
som passede landbruget. Han var et 
rart og godt menneske, der gjorde et 
uegennyttigt arbejde for børn og unge 
sportsudøvere. Dertil 
kommer, at han var hyg-
gelig og lun at være sam-
men med. Hans havde 
intet hjem, så han boede 
og spiste på kroen. Det 
var som om han hørte til 
familien, og vi værdsatte 
ham næsten som en sto-
rebror. 1. maj manglede 
Hans en lille dreng til 
hjælp ved landbruget. 
Einer, som var en lille rask 
og opvakt gut på 11 år, 
var vant til at passe køer 
og hjælpe til ude og inde, 
fik plads hos ham. Jeg 
tror, de to fik mangen en hyggelig snak, 
når de arbejdede der ude på marken 
og generelt havde en dejlig tid sammen 
i sommeren 1927. 

Den 26.01.1929 havde mor og far den 
tunge sorg at miste deres ældste 
datter,Maren. 
Hun døde på Varde sygehus af nyre- og 
lungehindebetændelse, kun 26 år gam-
mel. Det var før brugen af penicillin. 
Maren var en lille buttet og glad pige 
med en godhjertet og uselvisk natur, 
der hellere gav end tog. Jeg tror, hun 
undertiden også var ensom og havde 
det svært. Hun kunne være nedtrykt, 
men åbnede sig ikke for nogen, så det 
var vanskeligt at finde årsagen dertil. 
Som 14-årig kom hun hjemmefra og 
havde forskellige pladser på landet. 
Senere, da hun havde tilegnet sig den 
nødvendige erfaring og viden om den 
daglige husholdning og madlavning, fik 
hun plads som husbestyrerinde i Askov 
og senere i Tjæreborg. Nu havde hun 
nået et standpunkt, der gav hende me-
re selvtillid til at realisere sine egne 
tanker og ideer til det, hun inderst inde 
drømte om. En plads står tom, men 

minderne lever stadig. Hun ligger be-
gravet på Fåborg kirkegård. 

Da forpagtningen udløb i 1929 kom 
Anders hjem. Han blev så hjemme og 
varetog pasningen af landbruget i de 
følgende år, så længe mor og far mag-
tede at drive kroen. Jeg tror, det var en 
befrielse for Anders, der nu var 30 år, 
at han nu kunne gå hjemme og passe 
den lille bedrift efter sit eget system, 
fremfor at tjene på de store gårde, som 
han hidtil havde gjort. Han havde som 
17-årig erhvervet sig en hofteskade ved 
at falde gennem et råddent loft ned i 
stalden med en sæk korn på nakken. 
Det var et hårdt slag med så tungt et 
handicap, som plagede ham hele livet 

igennem. Han kom ikke under lægebe-
handling. Det gjorde man ikke for så 
"lidt". Man skulle næsten være døden 
nær, førend lægen blev tilkaldt, og så 
var det som regel for sent. Det var ikke 
uden grund, at Anders somme tider var 
bitter. Han havde det ofte svært.  

Med taknemmeligt tilbageblik mindes 
jeg de 3 sorgløse år på Faaborg kro. 
Selv om Laurids og jeg havde været 
forlovet mere end 3 år, da han købte 
smedeforretning, var jeg knapt nok 
rede til selv at stifte hjem. 
Jeg havde haft en dejlig ungdomstid, 
var engageret med liv og sjæl i datidens 
sportsarrangementer, og nød samvæ-
ret med kammeraterne. Alt dette blev 
nu en "saga blot". En dejlig solskinsdag 
den 10. august 1930 blev vi viet i Få-
borg kirke. Et minderigt livsafsnit var 
sluttet, og en ny og spændende tilvæ-
relse startede i Filskov. 

Frida og Dagny var nu voksne og kunne 
afløse mig på kroen. Der var arbejde 
nok til to piger. Mor blev jo ældre og 
trængte til at blive aflastet. 

Efter få års forløb fik mor sukkersyge. 

På dette tidspunkt var de såkaldte piller 
endnu ikke fremme for diabetikere, så 
mor måtte tage insulin hver dag. Det 
sled hårdt på livsmodet og kræfterne. 
Far kunne jo ikke hjælpe til. Han var 
med tiden blevet lidt korpulent. Så han 
var bedst tilpas, når han sad i en god 
stol og fik sig en pibe tobak eller en god 
cigar og så ellers lod de andre om ar-
bejdet. Sin morgenkaffe fik han altid på 
sengen. Hver morgen lød som på kom-
mando: "Nu må I godt komme med 
kaffen", som bestod af 1 kop kaffe og 
et stykke franskbrød med smør. Så var 
far parat til at gå en ny dag i møde. 

I 1938 blev kroen solgt til Peter D. Kri-
stensen. Far købte hus i Agerbæk. Mor 

og far var nu berettiget til 
at modtage aldersrente. 
Det var den omsorgsydelse 
fra 1891, der i 1922 blev 
ændret til aldersrente, 
som alle personer over 60 
år kunne få. Far var nu 70 
og mor 60 år. Men for dis-
se 2 mennesker var det en 
nedværdigelse at modtage 
det, som de kaldte offent-
lig hjælp. De. Som alle da-
ge havde klaret sig selv. 
Men de opdagede hurtigt, 
at uden indtægter var det 
svært at eksistere. Trods 
alt værdsatte de at være 

uafhængige. De kunne nu slappe af og 
rejse på besøg hos børnene, som var 
spredt for alle vinde. De havde nu 10 
børnebørn, som stod deres hjerter 
nær. Og der var plads til dem alle. 

 

Det er lokale håndværkere, Mu-
rerfirmaet Lauridsen, Hjortkær og 
Fugdal Tømrer & Snedker Aps, 
Hejnsvig, som har udført det flotte 
arbejde 

Indvielsen af den nye/gamle svungne 
gavl, køkken og salens ny tag - med 4 
ovenlysvinduer, finder sted fredag den 
2. juni 2017 kl.19-21, da det er 90 år 
siden, at kroens oprindelige svungne 
gavl og sal blev opført, i anledning af, 
at den daværende kroejers datter blev 
gift den 10. juni 1927 -  og i år, 90 år 
senere, har vi tilfældigvis også et bryl-
lup d.10 Juni.  

 

Historiker og politiker Holger Grumme 
vil fortælle om byggeskik i området fra 
tiden omkring 1927.   

   

ALLE ER VELKOMNE, vi mødes ude 
foran kroen kl. 19. Kroparret er værter 
med kaffe & kage.   
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                           www.facebook.com/Tojtorvet  

 

  

 

 

Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

Marianne Schmidt 
Siggårdsvej 14 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
www Masch.systuen.dk 
 

Bemærk Ny 
adresse 
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Præmiespil 
Så er det igen blevet tid til at, få forny-
et sit præmiespil. Vore sælgere vil kom-
me rundt efter 1. Juni. 

 

Krocket. 
Nu er vi igen begyndt på en ny krocket 
sæson. Der er træning Mandag og 
Torsdag fra kl 17,30. 2 hold er med i 
DGI turneringen. Har i lyst så kom en-
delig ned på krocketbanen og prøv, det 
er et meget udfordrende spil. 

Lene Nikolajsens Mindepokal. 
Ved årets generalforsamling i Åb, blev 
mindepokalen i år uddelt til Ulla Holm. 
Ulla har siden 2012 været vores super 
gode sekretær, været med i hovedbe-
styrelsen og har startet sommer Hånd-
bold op igen. Ulla var på valg men øn-
skede ikke at genopstille. Jeg vil gerne 
på Årre Boldklubs vegne sige stor Tak. 
 
 / Casper Pedersen 

 
 
 

Fredag den 17. marts havde vi en anderledes dag på Årre sko-
le. 

 
Især 0. klasse oplevede dagen, som noget helt specielt, med 
de mange forskellige lærings- og bevægelsesaktiviteter. 

 

Vi startede dagen kl. 8.30, hvor vi havde stafet med små ord 
og billeder, som et vendespil. Derefter skulle vi drible med 
bolde og stoppe ved det tal der blev nævnt på ENGELSK…. 
Spændende. 

En lille spisepause, som gav mere energi til de næste aktivite-
ter. 

 

Vi spillede skakspillene: ”De sultne heste” og ”Bondeskak”. 
Bagefter fik vi lov til at spille med træbøjler og bolde. 

 

Så skulle vi deles i hold og finde poster udenfor og løse de 
forskellige opgaver. Det var sjovt og lidt svært, at finde de 
rigtige poster, når man ikke kan læse så meget endnu. 

 

Til sidst var vi i hallen, hvor Caroline lærte os alle sammen at 
danse forskellige danse til musik. Vi dansede en hel time. Det 
var bare så fedt. 

 

Til allersidst skulle vi være ude og lege med bolde og forskelli-
ge redskaber. Det var så koldt og vi var trætte, så vi fik lov til 
at have legetime den sidste halve time i klassen. 

 

I klassen fik vi frugt og brød. Vi var trætte og glade, ja så 
trætte at halvdelen af klassens børn faldt i søvn i køjesengen 
og på puder på gulvet. Nogle snorkede og andre havde tom-
melfingeren i munden. Børn er nu SÅ søde, når de sover. 

 

Klokken 14.10 kunne vi ønske hinanden en god weekend efter 
en oplevelsesrig og dejlig dag på Årre skole. 

 

/Ellen Reisenhus 

Bevægelsesdag på Årre skole 

Ulla Holm fik Lenes mindepokal.  

Årre Crossfit er hædret med 
”Sammen kan vi mere”-
prisen, som består af pris på 
15.000 kr. Prisen tildeles som 
en særlig anerkendelse til for-
eninger, grupper eller lignen-
de, der i det forløbne år har 
gjort en særlig indsats for et af 
regionens lokalområder inden 
for det sociale, erhvervsmæs-
sige eller kulturelle/sportslige 
område. 

Årre Crossfit hædret med pris 

Lone Bundgaard blev årets 
navn i DGI Sydvest område 
Varde  

 

Lone Bundgaard har gennem 
mange år været træner på 
mellem spring , gymnastikud-
valgmedlem i ASF og har de 
seneste to år været tovholder 
for børnedag i Ølgod.  

 

FVI, AFS og ÅB har i samar-
bejde havde indstillet Lone . 

Årets navn i DGI Sydvest 

Årre Boldklub 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         75192529 
Sekretær:   Peder Brogård              pederbrogaard@hotmail.dk     20442218  
medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234   
mail: aarrelokal@hotmail.com     web-adr.: www.aarrelokalhistorie.dk 

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 
Arkivets IT: Egon Falck 

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  
Næstform.: Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Kasserer:       Lars Jacobsen           lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Michael Tzack           mibt@outlook.dk                  29860208 
Medl.:            Jannik Kristensen 
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370 
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.  Jacob Ulbæk Andersen   ulbaek@hotmail.com 
Kasserer:    Lenette Sánden                kasseraab@hotmail.com       28706257                   
Sekretær:   Ulla Holm                           ullaholm@bbsyd.dk              50815484  
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 
Diverse udvalg 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand og referent:    Herman Hansen 40546818 
Næstformand:                Erik Egebjerg 28450420 
Kasserer Ole Buhl 23612159 
Øvrige:                              Claus Brink 30516508 
                                            Brian Larsen 52157950 
 

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                 
Formand: Marius Hansen                      88177576 24407510 
Næstfor.: Peder Marius Jensen  21970601 
Kasserer: Anne Dorit Østergaard             75192314 24939299      
Sekretær: Jane Ottosen   75192529 
Fanebærer: Jørgen S. Christensen              75192282 29417336  

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:    Anette Vind Nielsen           30324347 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 
 
Kunne du tænke dig at  være behjælpelig ved FED FREDAG arrange-
menter, eller har du spørgsmål vedrørende dette, kan du henvende 
dig til en af ovennævnte  

Danske Seniorer   Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Arvid Ryttergård                                   40415220                            
Næstformand:  Viggo Hansen                                                 76778030 
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Bent Kristensen                                            75196479 
                             Sonja Pilgård                                                 75195112 
                             Elva Christensen                                           75195064 

  Redaktionsudvalg LokalNyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Anne-Marie Søndergård                                                         20838434 
Torben Kirkegård                                                                     30425179 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Arvid Ryttergård                                                                       40415220 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Lars Jacobsen                                                                           23672753 
Kasserer: Ole Buhl 23612159 

                           Vennekredsen Hybenbo 
Formand:                   Ella Junker                                                         61338686 
Næstform:                    Asta F. Nielsen                                                   29464923 
Kasserer:                     Johannes Søndergaard                                    75192210 
Medlem:                     Jytte Jørgensen                                                 75192056 
Medlem:                      Jens  Birk                                                            60914489 
Medlem:                      Inge Marie Olesen                                            26848740 
Medlem: Åse Friis 40210143 
Beboerrep:                  Verner Rexen                                                     75192295 
Personale/sekretær:  Anne Marie Frandsen                                      72772702 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

Form :     Else Wind               47elsewind47@gmail.com      61308358 
Nform:    Lis Larsen               lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer: Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk  21152843 
Medlem: Jørgen Sørensen   jorgenrefslund@live.dk           24240478 
 

Sæson: September til midten af april fra  kl. 09.00 til 11.30 
 Se arrangementskalender eller 

hjemmesiden http://www.idraet-om-dagen-i-helle.dk 

Støt vore annoncører  
De støtter os 
Sanne Mikkelsen 
Studie 9 Agerbæk 
Fys og Fitness 
Bjarne Fahnøe 
Mikael Skov, Rousthøje 
Tøjtorvet 
Revisionscentret 5r 
JØSU -  Jørgen Jepsen 
Fåborg Hjemmeservice 
Harsø Fåborg 
Salon Fridkan Fåborg 
Fåborg Kro 
Spar Agerbæk 

Agerbæk El-service 
EDC Helle 
Telma Agerbæk 
Systuen Årre 
Salon Jette Årre 
Agerbæk Ejendomskontor 
Helle-Hallerne 
Agerbæk Maskinstation 
Jysk Skorsten Fåborg 
Hjortkjær Maskinfabrik 
Årre Kro 
Årre Truck & traktorservice 
Kim Vind, Agerbæk 
Kvist Industries 
Pe.Sme Autrup  
Daglig Brugsen Årre 

Bryndumsager tømrer 
Årre Vognmandsfor. 
Murer Laust Lauridsen 
Løsning El Roust/Årre 
Garagen, Villy Pilgaard, 
Fåborg 
Andelskassen, Varde 
Skjern Bank 
Frisør Ellehage 
Scooterbixen 
Den Jydske Handyman 
Bruuns-Handel 
Vejrup Andel 
HK Olie 
Roust Auto 
 

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
mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
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Arrangementskalender 

  

       

     

     

     

     

     

     

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør 

 14.00 Bankospil:  2/2-9/3-30/3-27/4-11/5-8/6  Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

 13.00 Præmiewhist: 9/2-2/3-16/3-6/4-4/5-1/6-15/6  Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

12.05 
21.05 

18.30 Sports– og byfest Fåborg 
Fåborg Borgerforening 
Og FVI 

14.05 13.00 Byfestgudstjeneste  Præsteplantagen Fåborg Borgerforening 

17.05  Heldags udflugt til FUR  
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

05.06 14.00 Grundlovsmøde Tambours have  

23.06 20.00 Sankt Hans bål Fåborg Fåborg Borgerforening 

02.11 19.00 Mortens aften banko  Årre kro Juletræsudvalget 

02.12 10.00 Juletræsfest i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

03.02 10.00 Fastelavn i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

     

Mandag den 15. maj til fredag den 19. maj. 
Dejlig rejse til Tysklands største ø Rügen. Vi skal bo på det hyggelige 
Rügenhotel i byen Sassnitz med rigtig god beliggenhed for let og hur-tigt 
at nå rundt til de mange spændende seværdigheder.  Afgang: Årre kro 
kl. 07.15 Grimstrup kl.07.30 Program kan fås ved bestyrelsen Tilmelding 
senest den 10. marts 2017 Til Marius.    Tlf: 88177576 mobil 24407510 

 

Mandag den 5. juni kl.14.00 Grundlovsmøde i Tambours have. 

 

Tirsdag den 20. juni 
Med tidligere borgmester Gylling Haahr til den vestlige del af Varde 
kommune. Vi kører ud i det vestjyske og kommer rundt om Kjelst, Ho 
bugt og  ser de store sandegrave, forbi Oksbøl og militærområdet, forbi 
Filsø og Henne Kirkeby Restaurant. Eftermiddagskaffen får vi ved Per 
Sønderby på Danhostel Nymindegab. Pris: 250,- kr. Afgang fra Årre Kro 
Kl. 12.15   Grimstrup Kl. 12.30. Tilmelding senest 10. juni 2017 Til Marius. 
Tlf: 88177576  mobil  2440 7510 

 

Tirsdag den 15. August  
Heldags tur til Kaj Munks Præstegård i Vedersø og sandskulpturerne. 
Det var her Kaj Munks pen fyldte papiret med skuespil, digte, breve, 
prædikener og artikler. Vi kører herefter mod Søndervig, hvor vi skal se 
Sandskulpturerne.  
Afgang Grimstrup kl. 10.15 Årre Kro kl. 10.30. Pris: 460,- kr. inkl. entre, 
guide, middag, buskaffe. Tilmelding senest lørdag den 15. august 2017 Til 
Marius. Tlf: 88177576  mobil 4407510 

 

Tirsdag den 12. september Årre kro kl. 14.00 
Manden med den Fortryllede Harmonika Jan Grønbæk. 
Jan Grønbæk (søn af gøgler og rottekongen Cibrino) kommer og under-
holder med sin harmonika og lidt trylleri. 

 

Onsdag den 11.oktober 
Start madlavning for mænd, Grimstrup Skolekøkken. 

 

Tirsdag den 17.oktober kl. 14.00 Hybenbo vænget 26.  
Ingelise Wenzel vil fortælle om sit daglige arbejde med Esbjergs udsatte 
og hjemløse og om kirkens Korshærs varmestue. 

 

Onsdag den 15. november Årre Kro kl. 19.30 
Kom med på et grønlands eventyr.26 måneder med hunde, slæde, ski, 
is, sne, hård frost, storslået natur og et ubrydeligt kammeratskab, Jesper 
Stentoft fra Næsbjerg, fortæller og viser billeder fra sine oplevelser med 
Slædepatruljen Sirius i Grønland. 

 

Tirsdag den 5. december Årre Kro kl.14.00 
Julehygge Kun For Sjov underholder med musik, sang og fællessang.  
 

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 14.00 
Nytårsgudstjeneste i Næsbjerg, derefter kaffe på Næsbjerghus 

 

Tirsdag den 6. februar 2018 Årre Kro kl.14.00 
Generalforsamling   

Danske Seniorer Årre-Grimstrup Arrangementer 2017-18 
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


