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Med Rønde efterskole til Pietermaritzburg 
Af Katrine Maegaard Jessen om en rejse til Sydafrika.  

Klokken 12:38 landede vi 
endelig i den helt fantastiske 

by Durban. Med en flyvetur fra København 
til Istanbul på 5 timer, en længere flyvetur 
på 9 timer til Johannesburg og derfra en 
times rejse til Durban var vi godt smadret, 
men fuld af spænding. Fra lufthavnen blev 
vi hentet af en minibus, som blev godt fyldt 
op med kufferter, da chaufføren havde 
glemt en vogn til bagagen.  
Vi blev kørt til Pieterma-
ritzburg, hvor vi efter en 
times tid endelig når frem 
til YMCA, som er stedet vi 
skal bo. Vi blev taget godt 
imod med et brag af en 
velkomst, som bl.a. er  
en af afrikanernes ”mærke
-sager”. Og som de selv 
sagde, så var det en hot 
velkomst med de 33 gra-
ders varme brændende i 
ryggen. De var så energi-
ske og glade, de brændte 
virkelig for det de lavede. 
Vi blev budt velkommen 
med musik der var ekso-
tisk og uperfekt, men den 
sjæl der var lagt i det gjor-
de det uperfekte til en perfekt del af ople-
velsen. 
Vi fik herefter en rundvisning i det center, 
vi boede på. Den lille kirke, som ligger cen-
tralt ude i gården var på en måde det, der 
bandt hele centeret sammen. Det er her de 
mødes, når de skal samles og høre om det 
hellige budskab. Det var også her, vi blev 
mødt af musikken og velkomsten. Vi blev 
derefter vist rundt i det træningscenter, Y-
Fit, hvorfra YMCA i Pietermaritzburg får en 
stor del af dets indtægter, som bruges på 
velgørenhedsarbejde. Dette velgørenheds-
arbejde blev vi klogere på ved næste stop, 
da vi blev vist huset, hvori de kører pro-
grammet Y-Justice. De frivillige fra YMCA 
tager sig to gange om ugen af hjemløse, 
som bor på gaden i alderen 10-35 år og de 
hjemløse af ældre aldersgruppe bliver invi-
teret ind til YMCA en gang om ugen. Her får 
de mad, drikke, mulighed for bad og de kan 
få snakket ud omkring det, der ligger og 
presser. De frivillige, som står for dette 
igennem YMCA bor i de studieboliger, som 
også er en del af centeret, så der stråler af 
liv og barmhjertighed på centeret.  
Om aftenen blev der holdt African Night, 
hvor de frivillige fortalte om deres kultur og 
historie, hvor der for eksempel var en frivil-
lig fra Madagaskar, som fortalte om de 
forskelle der var fra den sydafrikanske kul-
tur til den i Madagaskar. Derudover var der 
frivillige fra forskellige egne af Sydafrika, 
som også kunne forklare forskellen på de 
forskellige traditioner, som gør at der for 
eksempel er en forskel mellem at bo i Zulu-

land, som vi boede i, eller Mvezo, det var 
her Nelson Mandela blev født. Det var både 
spændende og læringsfuldt at høre om. Vi 
skulle herefter spise det her helt fantastiske 
traditionelle mad fra både Sydafrika og 
Madagaskar. Vi lærte en traditionel dans 
fra Madagaskar og vi lærte at udtale sjove 
Zuluord ved hjælp af kliklyde. Nu var der fri 
snak, som foregik med god stemning og 

højt humør. Alle var interesseret i hinanden 
i så høj grad, at man til sidst ikke kunne 
høre, hvad hinanden sagde.  
Vi sluttede aftenen af med at synge den 
sydafrikanske nationalsang på deres alle 
fem nationalsprog.  
 

I dag var en af de dage, vi 
havde glædet os mest til. Vi 

skule nemlig i en Township, hvor vi skulle 
møde en masse unge afrikanere på vores 
egen alder. Inden vi kørte af sted mod 
Townshippen, tog vi en gåtur i PMB 
(Pietermaritzburg) og vi fandt ud af meget 
mere om byen. Det første der chokerede 
mig var, da jeg fik at vide, der boede mere 
end 1,8 millioner mennesker i denne by, 
som set igennem sydafrikanske øjne var en 
mindre by. Den historie jeg fik lært omkring 
byen, fik mig til at indse, hvor tæt jeg 
egentlig er på nogle af de største begiven-
heder i verden, de begivenheder som man 
kun hører om derhjemme i klasselokalet. 
En af de frivillige fra YMCA, Wonda, fortalte 
mig om, at det var i PMB Ghandi i sin tid 
blev smidt af et tog sammen med andre 
”ikke-hvide”- grupper, og at det var her i 
disse gader, Ghandi besluttede sig for at 
kæmpe imod, at lave oprør, men med en 
non-violence politik. På grund af Ghandis 
indflydelse i PMB, var det politiske grund-
syn ligesom Ghandis her i Zululand, og den 
politik blev Nelson Mandela også inspireret 
af. Jeg fik også at vide, at det var tæt på 
PMB Nelson Mandela blev taget til fange af 
politiet og ført til et fængsel kun 25 kilome-

ter herfra.  
Efter at have hørt de spændende historiske 
fortællinger, fortalte Wonda også om den 
Sydafrikanske politik. Om hvordan de hvide 
før i tiden havde taget alt deres jord og 
derfor førte afrikanerne opad i landet, hvor 
de endte med at bo i de primitive Towns-
hips. Han fortalte mig, at man lige nu forsø-
ger at købe det jord tilbage til de retmæssi-

ge ejere, så de hvide i 
landet ikke er lige så over-
legne, da de hvide nu er 
rigere end afrikanerne og 
derfor har penge til en god 
uddannelse og til at sørge 
for familien. 
De enkelte byer som er i 
Sydafrika er kæmpestore 
og ligger ved kysten, hvil-
ket er et problem for dem, 
som blev ført opad i lan-
det til disse raw areas, da 
der kun er skoler og ar-
bejdspladser i byerne. 
Dette gør, at for at de 
mennesker, som bor i 
disse raw areas kan skabe 
nogle muligheder for sig 
selv, må de flytte ind til de 

enkelte byer. De er på forhånd begrænset, 
fordi de mangler penge, byerne er overbe-
folket og alle jobmulighederne er begræn-
set. Dog er situationen sådan i landet, at 
10% af befolkningen er hvide, og 80% af 
befolkningen er mørke. Derfor er der en 
lov, som gør at for hver 10 personer der 
ansættes på en arbejdsplads, skal 8 af dem 
være mørke, da de hvide i princippet har 
flere muligheder for at finde et andet job, 
da de er bedre uddannet. Wonda kunne 
sagtens se diskriminationen mod de hvide i 
lovgivningen, men han mente, at for at 
sydafrikanerne kunne få bedre chancer, var 
dette nødvendigt, i hvert fald indtil de ret-
mæssige landhavere fik deres jord tilbage.  
I PMB skulle vi også på museum, hvor vi 
praktisk talt lærte meget omkring det, jeg 
havde snakket med Wonda om. Vi talte om 
Zulukrigen og om, hvordan de gennem 200 
år var blevet undertrykt. Bagefter, da vi 
ventede på bussen, som skulle køre os til 
townshippen France, legede vi afrikanske 
lege, som typisk var at synge og danse, og 
vi legede danske lege, som banke bøf. Da 
bussen endelig kom, omkring 1 time forsin-
ket, hvilket er meget normalt i Sydafrika og 
kaldes African Time, hvilket betyder at man 
aldrig rigtig ved, hvornår man dukker op, 
man dukker for det meste op, når det lige 
passer en.  
 
 

4. april 2017 

5. april 2017 
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Busturen var noget af det varmeste, vi hav-
de oplevet, og da vi endelig var i France, var 
det som at træde ind i en helt ny verden. 
Alle huse lå tæt og var mindre end cam-
pingvogne, de var halvt ruinerede og nær-
mest ubeboelige. Men en følelse af at være 
skyldig over deres situation ved at være 
europæer, følte jeg en slags vrede over, at 
de bor på denne ulevelige måde. Jeg følte 
skylden, da det jo var europærerne, som 
koloniserede Afrika og undertrykte folket, 
og det at se, hvad det var endt ud i dag, 
fattige, hjælpeløse mennesker, med hele 
livet foran sig, men 
ingen hjælp til at ople-
ve dette liv, gjorde mig 
ikke just stolt.  
Vi stoppede ved en 
skole, som ikke længere 
var i brug. Her mødte vi 
en masse unge, der 
boede i France, menne-
sker som var på vores 
alder. Da vi steg ud af 
bussen, blev vi mødt 
med smil, og det var en 
ære at lære disse men-
nesker, som man nær-
mest intet havde til 
fælles med, at kende. 
Der var meget respekt 
blandt dem, men man 
kunne godt mærke at 
de levede et andet liv 
en de afrikanere, vi 
ellers havde mødt på 
turen.  
Vi blev vist rundt på den gamle skole, som 
sidst var i brug her i februar 2017. Klasse-
værelserne var mindre, end dem vi har i 
Danmark, hvor der gik 50 elever i hver klas-
se på en gang. Den mad eleverne fik serve-
ret, var hver dag fisk på dåse, og disse dåser 
flød rundt over det hele og lugtede. På 
væggene i klasselokalerne havde eleverne 
skrevet alle de ting ned, som de var util-
fredse med, og der skrev de, hvor dårligt de 
havde det på skolen som en slags råb om 
hjælp. Derefter skulle vi i forskellige grup-
per hjem til familien til en af de elever, som 
havde gået på skolens. Vi skulle gå en lang 
tur op af bakke, hvor vi på vejen mødte en 
masse lokale, som var helt oppe at køre 
over, at vi var hvide. På vejen kom der også 
en vandtank, som kun kommer til France en 
gang i ugen for at sikre, at de kan få vand. 
Dette skyldes at der var vandproblemer i 
Sydafrika, hvilket også betød, at vi måtte 
tage et bad om dagen på maksimum 5 mi-
nutter. Vandet var meget dyrbart. Krisen 
med vand gjorde det også besværligt at 
planlægge de næste par dage i Sydafrika, 
hvor vi skulle planlægge Easter Day Camp 
for unge børn, hvor de normalvis plejer at 
lege med vand.  
Da vi endelig nåede huset, skulle vi igen-
nem en tilgroet sti, hvor der var gravet 
huller i jorden overalt. Højst sandsynligt 

blev disse huller brugt som toilet.  
Da vi blev inviteret ind i huset, blev vi mødt 
af kærlighed fra en hjemmegående mor, 
som havde sin 1 år gamle niece i armen. Jeg 
gav hende med det sammen en krammer 
og gav hende den gave, som vi havde taget 
med til hende. Hun blev rørt til tårer og bad 
os om at sidde ned. Herfra havde vi en sam-
tale, hvor vi kunne spørge hende om hvad 
som helst. Vi spurgte hende, om hun fik 
noget støtte fra staten, og det viste sig, at 
hun fik hvad der svarede til 600 kroner hver 
måned for at forsørge de to børn, hun er 

ansvarlig for. Hun ville gerne leve i bedre 
vilkår, men hun var stolt over at eje et hus 
med 4-5 små rum, rindende vand og elektri-
citet, da hun nu lever meget bedre, end 
hvordan hun har levet førhen, højest sand-
synligt på gaden. Denne oplevelse fik mig til 
at tænke på, hvor utaknemmelig jeg er 
derhjemme. Vi får penge af staten, så vi lige 
netop ikke ender med at leve på gaden og 
skal leve et liv kun for at overleve. De kæm-
per virkelig for alt i livet nede i Sydafrika, og 
det har jeg evig respekt for. Derefter gik vi 
hen til den nye skole, som eleverne fra den 
gamle nedlagte skole nu går på. Skolen var 
virkelig flot i forhold til den gamle, og ele-
verne fortalte, at de var meget mere moti-
verede og interesseret i undervisningen på 
den nye skole, hvor de før i tiden var lige-
glade med undervisningen og ikke kunne 
indse, hvor vigtigt en uddannelse var for 
dem for at kunne overleve i fremtiden. 
Vi blev igen hentet med bussen på African 
Time, hvilket gjorde, at vi var langt bagud i 
programmet. Vi skulle om aftenen have 
holdt Danish Night, hvor vi skulle lave mad 
til 50 mennesker i alt. Da vi var så langt 
bagud i programmet, nåede vi lige knap og 
nap at lave karbonader på ægte dansk vis 
og servere dem, før afrikanerne fra France 
skulle hjem. Gæsterne fyrede ketchup på 
hele baduljen, da de jo ikke vidste bedre, og 

vi nåede at se halvdelen af en film, som vi 
hjemmefra havde forberedt til denne aften, 
da de blev hentet. Så Danish Night endte 
egentlig lidt i en fiasko, men vi hyggede, os 
og vi nød den smule ro, vi kunne få her. 

 
Det var en regnfuld dag, 
hvilket egentlig var ret 

lækkert efter to hede dage. Vi kunne 
blive kølet af i regnen og vi kunne hol-
de hovedet mere koldt, og hovedet 
havde vi i dag brug for. Vi skulle plan-

lægge Easter Day 
Camp, som går ud 
på, at 70-80 lokale 
børn i alderen 5-13 
år kommer og delta-
ger i en masse sjove 
aktiviteter med os. Vi 
fandt dog lige så stil-
le ud af, at det der lå 
bag teksten var, at vi 
skulle snakke med 
disse børn omkring 
deres problemer i 
hjemmet og i deres 
liv. Vi skulle være det 
øre, som er klar til at 
lytte, da de normalvis 
ikke har nogen at 
dele disse problemer 
med. Vi skulle være 
den kærlighed, de 
ikke får derhjemme.  

De ting vi får at vide, skulle vi fortælle 
videre til styrelsen af YMCA, da de rent 
faktisk har en mulig chance for at gøre 
noget ved disse problemer. Jeg glæde-
de mig til at skulle snakke med disse 
børn, og jeg glædede mig især til at få 
chancen til at gøre en forskel. 
 
I næste nummer fortsættes Katrine´s 
spændende beretning, hvor hun bla. 
fortæller om Easter Day Camp, besøget 
i Sydafrikas andenstørste regnskov, 
rundvisningen i Old Prison Pietermaritz-
burg og mødet med giraffer og zebraer 
i nationalparken. 

6. april 2017 
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En dejlig sommer aften, i begyndelsen af 
juni, samledes henved 100 personer foran 
Faaborg Kro, for sammen med kroparret, 
Marlene og Uwe Schober, at fejre den offi-
cielle indvielse af den nye svungne gavl.  

Holger Grumme Nielsen holdt ind-
vielsestalen, hvor man blandt andet sagde: 
 
...Kære Uwe og Marlene, rigtig hjertelig 
tillykke med en flot og vellykket genopførel-
se af svungne gavl, her på Faaborg Kro. I 
forbindelse med forberedelsen til det fore-
drag, jeg har lovet at afholde........, har jeg 
nydt, at se på billeder af skønne gamle byg-

ninger, med de forskellige stilarter....., der 
var præget af den tid, de var opført i, hver 
især. Desværre må jeg erkende, at når jeg  i 
dag, kører igennem, så kan jeg konstatere, 
at de skiftende tider, har været hårde ved 
Fåborgs mange gamle smukke bygninger. 
Således har der altså sneget sig en del pla-
sticmaling og eternitbeklædning ind mange 
steder. Det har således været med til, at 
forenkle og forfladige, den mangfoldige 
bygningskultur, der tidligere fandtes her. Og 
med det i baghovedet, så er det faktisk en 
endnu større glæde, at man her på Faaborg 
Kro har valgt, at gå i den anden retning, og i 
stedet genopføre kroens svungne gavl, i den 
oprindelige stil, med alle dens festlige ind-
slag, og den detalje rigdom, som prægede 
gavlen, da den stod nyopført i 1927. Det er 
hverken det nemmeste eller den billigste 
løsning, man her har valgt. Jeg er helt sikker 
på, at de foto's  der er af den, er blevet 
minutiøst blevet gennemgået og bygnings-
værker studeret, således at den nødvendige 
viden var til stede, da selve byggeriet skulle 
igang. Men der er ingen tvivl om, at der er 
rigtig mange mennesker, der er glade for 
det arbejde, at I som kro par, har lagt i pro-
cessen  og fået det resultat, vi står overfor i 
dag. Det skal I have stor tak for. Jeg håber, 
at Faaborg Kro, med sin flotte nye svungne  
gavl og indgangs-parti, vil stå klar til at 
modtage mange glade og festklædte men-
nesker i årene fremover. Med de her ord, vil 
jeg så indvie Jeres nye gavl" ....   
Og så bød Marlene og Uwe ellers indenfor.  
 

Efter kroparret's ønske, blev der, inden 
aftenens foredrag, sunget Holger Drach-
mann's dejlige vise: "Se, det summer af 
sol..."  akkompagneret af Holger Grumme 
på klaver. 
 
Det blev så begyndelsen på et interessant 
foredrag om byggestilen i og omkring Få-
borg, hvor manglen på bindingsværk ikke 
kun skyldtes mangel på træ, men måske 
mere interessant, at egnen blev kendt for, 
at man tidligt producerede og brændte 
mursten af høj kvalitet, så der var ikke be-
hov for bindingsværk - og frem til Varde 
klassicismen. Klassicismen foreskrev, at 
murene skulle pudses op. Det gjorde man 
ikke i Varde, hvor man ikke ville dække de 
smukke sten med puds. I stedet fremhæve-
de man forskellige detaljer. Resultatet var 
røde mure, røde tegltag, men med en del 
hvide detaljer.  
 
Efter foredraget, blev der serveret kaffe og 
kage 
 

FAABORG KRO'S NYE SVUNGNE GAVL BLEV INDVIET 
HOLGER GRUMME NIELSEN HOLDT INDVIELSESTALEN - KROPARRET BØD PÅ KAFFE OG LAGKAGE  

Uwe holder, og Holger Grumme klipper det røde bånd, som tegn 

på indvielsen af den nye gavl 

ÅRETS SKULDERKLAP 
MARIJE JACOBSEN FÅR ÅRETS SKULDERKLAP  

Fåborg: Umiddelbart før opførelsen af Fåborg revyen, fik Marije Ja-
cobsen Årest Skulderklap, for sit ko-krammeri koncept, hvor alle, men 
specielt mennesker med udfordringer, kan komme og deltage i arbej-
det på gården, og til at kramme en ko. 

”...Min drøm har altid været at blive landmand.  Jeg elsker dyr, natu-
ren, at stå tidligt op, og at producere fødevarer. Som landmand får 
man det hele. Nogle dage hvor det bøvler, er det måske lidt træls, 
men det er så dejligt om aftenen, når tingene alligevel lykkes. Så læn-
ge jeg glæder mig til at komme hjem igen , for at passe køerne efter 
en lille ferie, har jeg jo det bedste job, jeg kan ønske mig.."  siger Mari-
je 

Og sidst i maj, havde Marije inviteret alle til Hvendslund, for at se de 
smukke Jersey køer blive lukket ud på græs. Det blev til en dejlig dag , 
med rigtig mange besøgende, hvor både publikum og Jersey køerne 
kiggede nysgerrigt på hinanden. 
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OMLÆGNING AF FATTIGVÆSNET 
Fattigforsorgen var oprindelsen til kommu-
nestyret. 
For at gøre fattigforsorgen billigere, vedtog 
man i november 1862, at der skulle ske en 
omlægning af fattigvæsnet. Lemmerne 
(bistandsklienterne)(herefter nævnt som 
beboere) skulle ikke længere understøttes 
hjemme, efter princippet ”Længst muligt i 
eget hjem”, men samles i Fattiggårde. Få-
borg Sogn var, som en ud af tre, under di-
strikt Raunsø Fattiggård, med et samlet 
befolkningsgrundlag på 2.300. 

 

BESTYRELSE 

Der var nedsat en bestyrelse af folkevalgte. 
Her traf man beslutningerne. Men i årene 
frem, skete der en opgaveglidning, fra be-
styrelsen til bestyrerne. En gang om ugen 
var der inspektion, som foregik ved, at en 
folkevalgt noterede i en protokol, om alt 
var i orden. Det var tilsyneladende ikke 
noget attraktivt job, at skulle inspicere. 
Noget måtte gøres, så i 1878 vedtogedes, at 
det kostede en Mulkt (bøde) på 1 kr., at 
undlade at give møde på et fastsat tids-
punkt. 
 

BESTYRERPAR OG ØVRIGE ANSATTE 
I perioden fra 1862 til 1914 var der fem 
bestyrerpar. For den resterende periode 
kendes antallet ikke. 
Man søgte altid ægtepar. Der var vigtigt for 
driften, at der var en hustru, der kunne stå 
for husholdningen. I 1866 var årslønnen til 
bestyrerparret på 75 RD (150 kr.) I 1879 var 
den steget til 150 RD 300 kr.) Af personale 
var der ansat 1 pige og 1-2 karle. I 1866 
udgjorde en pige årsløn 40 RD (80 kr.) og en 
karle årsløn 60 RD (120 kr.) Dertil kom na-
turligvis kost og logi. 
 

FATTIGGÅRDENS DRIFT  
En fattiggård var en stor opgave for de im-
plicerede, især når et af formålene var, at 
fattigforsorgen skulle gøres billigere. 
Beboerne skulle bidrage til gårdens økono-
mi. Børn og voksne blev udlejet til omkring-
boende bønder. Var de uregerlige kunne 
prisen forhandles ned. Raunsø Fattiggård 
var et stort foretagende. Der blev gravet 

mergel, gravet klyne og opdyrket hede. Af 
indendørs sysler nævnes kartning af uld.  
 

FRIVILLIGE BIDRAG 
Fattiggårdene modtog ofte frivillige bidrag. 
Bidragene forekom ofte i form af bøger, 
men der er helt sikkert også kommet penge 
ind, ad den vej. 
 

LIVET SOM BEBOER 
Hovedparten af beboerne var børn. Famili-
erne havde mange børn. Men der var også 
børn af enlige mødre, forladte børn og for-
ældreløse børn. Den anden store gruppe 
var de gamle.  
Beboerne havde fri søndag eftermiddag. 
Denne frieftermiddag kunne inddrages, ved 
opsætsighed eller andet, der skulle straffes.  
Beboerne kunne klage over kosten, til kom-
missionen. De øvrige beboere blev så 
afhørt, for at berigtige klagen. I 1911 blev 
der indgivet en klage. Dette medførte dog 
ikke, at reglementet fra 1862 blev ændret, 
da man mente, at det var udmærket. Men 
det er nok ikke utænkeligt, at klagen har 
medført en eller anden form for repressali-
er. 

 

SKOLEN 
I kraft af de mange børn, der som oftest var 
på Fattiggården, var der naturligvis til-
knyttet en skole. Den har sikkert ikke ligget i 
den mest kvalificerede ende. Børnene, som 
i høj grad var udelukket fra det øvrige sam-
fund, må have følt sig og også været, i stør-
re eller mindre grad stigmatiserede. Det har 
højst sandsynligt været vanskeligt, at til-
trække gode lærerkræfter, til en sådan 
skole. 
 

BEKLÆDNING OG LIGKISTER 
De børn, der skulle konfirmeres, blev udsty-

ret med konfirmationstøj, på anstaltens 
regning, ifølge en bestemmelse fra 
14.februar 1866. 
Først senere blev der stillet krav om be-
klædning til dem, der blev anbragt på 
Fattiggården. 

Af en skrivelse fra 29. april 1905 fremgår 
følgende: Familier med børn, som indlæg-
ges på Fattiggården, skulde opklædes på de 
respektive kommuners regning, bifaldtes af 
Kommissionen. Voksne, børn, samt ved 
indlæggelse skal medføre:1 sæt Dagligtøj, 1 
sæt godt Søndagstøj, 3 stykker godt linned, 
1 par Træsko, 1 par Læddersko. 
Allerede fra Fattiggårdens start bestemtes 
det, at de enkelte sogne skulle betale for 
kiste og begravelse. Afdødes bohave blev 
solgt, og indtægten gik til fattiggården.  
 

MODERNE FACILITETER 
I 1915 indrettedes der WC på Raunsø Fattig-
gård. Men elektricitet blev først indlagt 
noget senere, nemlig i 1936, for en pris af 
1.965 kr. 
 

SALG AF FATTIGGÅRDEN 
Raunsø Fattiggård blev solgt i 1938 for det 
nette beløb af 74.000 kr. og dermed var en 
æra forbi. 
 
 

Fakta:  
I Ribe Amt var der i 1870 
11 fattiggårde, udgøren-
de 10 % af alle fattiggår-
de i Danmark. I 1885 var 
det samlede antal steget 
til 350 fattiggårde. 

 

RAUNSØ FATTIGGÅRD 
Anna Marie Østergaard - Fåborg og omegns Lokalhistoriske arkiv.  
Kilde: Lokal årbog, Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune, af Stig Hein. 
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Årre Borgerforening 
Nyt fra den blomstrende landsby  
                                                              

Skt. Hans fest 
Så kom sommeren - selv om enkelte dage stadig 
kan føles lidt kolde og våde. Men uanset vejret 
møder vi stadig en stor opbakning til vores traditi-
onsrige Skt. Hans fest i byen hvor der også i år mød-
te ca. 200 glade og forventningsfulde børn og voks-
ne op på det "grønne Område" for at se "Heksen" 
tage turen på kosten til Bloksbjerg. 

Båltalen var i år lagt i hænderne på vores Skoleleder 
Trine Møller som holdt en flot ovg indholdsrig Skt. 
Hans tale med bid i, og som altid spillede Vagn 
Christensen op til de gode sommersange og mid-
sommervisen, og mange børn benyttede mulighe-
den for at bage sig et snobrød, og de voksne kunne 
forlyste sig i teltet med en varm pølse eller købe sig 
en kop varm kaffe med et stykke lækker kage til. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle de 
frivillige som år efter år hjælper til med opsætnin-
gen af bålet og teltet samt til fremstilling af heksen 
og med at bage kage og lave kaffe samt hjælper til 
med serveringen i teltet. Tak for lån af strøm og for 
oprydningen på bålpladsen efterfølgende. 
 

Samskabelsesprojekter 
I forbindelse med udlodning af midlerne fra den 
"Grønne ordning" arbejdes der i øjeblikket på at 
etablere og udforme et samskabelsesprojekt mel-
lem Skolen og Børnehaven samt Boldklubben og 

Borgerforeningen hvor vi ønsker at skabe et nyt 
"Byrum" på det areal som bliver frigjort når de 
gamle skolebygninger bliver fjernet ifm. bygningen 
af den nye børnehave/Børnecenter. Ud over mid-
lerne fra den "Grønne ordning" vil samarbejdsgrup-
pen søge yderligere midler via fonde. 
Området skal indeholde forskellige udendørs aktivi-
tetstilbud med forskellige installationer, f.eks. en 
Tarzanbane, skaterbane, cykelbane, bordtennisba-
ne , sansehave og med et studiemiljø  samt med en 
overdækket tribune ved fodboldbanen samt op-
bygningen af en ny beachvolley bane. 
Men for at alt dette kan etableres kræves det at 
kommunen er velvillig overfor projektet og vil stille 
området til fri rådighed og være villig til at hjælpe 
med at dække de løbende driftsomkostninger og 
hvor foreningerne sammen med flere frivillige vil 
hjælpe til med frivilligt arbejde på området i fremti-
den. 
Ligeledes arbejdes der fortsat på at få igangsat nogle 
aktiviteter på det gamle Kommunekontor/Rådhus i 
midtbyen. Her har vi været i en dialog med Kommu-
nen omkring deres velvillighed til at stille økonomi-
ske midler til rådighed for indretningen og etablerin-
gen af et arbejdende værksted, og som et sted hvor 
der kan udføres forskellige kreative aktiviteter, et 
sted hvor vore ældre medborgere kan mødes til et 
spil billard og få sig et spil kort. I samme område 
ønsker vi også at Lokal Historisk arkiv kan blive ind-
rettet og hvor byens dagplejere kan mødes med de 
mindste børn til glæde og leg. 
Vi afventer et svar på vores ansøgning til Kommu-
nens udviklingspulje, men pt. har vi fået at vide, at 
man først vil træffe en beslutning herom efter bud-
getseminaret som finder sted i starten af efteråret. 
 

Forskønnelse af bymidten ved kroen 
Kroen og byen er blevet forskønnet med de flotte-
ste og mest kreative glas og metalskulpturer samt 
nogle meget flotte sten med tekst på, er blevet 
opsat langs muren ved Kroen, et projekt som blev 
afsløret ved en lille "Happening" søndag d. 2. juli kl. 
13.00 hvor flere af de personer der har udformet 
idéerne og skabt dette flotte arbejde var tilstede, 
sammen med deltagelse af enkelte borgere i byen 
som overværede afsløringen. ( Se den yderligere 
omtale og billeder i bladet). 
 

Ny græsklipper 
Borgerforeningen har fået foræret en ny (Brugt) 

græsklipper som kan monteres vores 
"Snefejetraktor" af en af byens borgere, det betyder 
at vi kan klippe græsset langs vore indfaldsveje ved 
vore byporte og på øvrige stier omkring byen, samt i 
Larsens Skov og det pynter. 
Ligeledes fremstår volden ved Tingvejen nu flot 
med den nye beplantning som blev udført for godt 
et år siden. Langs vore indfaldsveje er vi nu i gang 
med at sætte blomsterløg, et projekt som vil stræk-
ke sig over et par somre, så hvis nogle borgere skal 
have udtyndet i der blomsterbede vil vi i Borgerfor-
eningen gerne modtage disse løg. 
Oasen og vore blomsterbede rundt omkring i byen 
bliver passet og plejet til den store "Guldmedalje" af 
mange frivillige som bruger rigtig mange timer på 
dette, foråret og sommeren igennem. Så herfra skal 
der lyde en stor og varm tak for jeres indsats. I ska-
ber med jeres indsats en stor glæde for rigtig mange 
mennesker som nyder de flotte blomster og buske. 
 

Blomstrende Landsby 
Arbejdsgruppen omkring udviklingsprogrammet 
arbejder på højtryk for at få færdiggjort vores an-
søgning til de sidste 2 blomster, vi håber at vi kan få 
færdiggjort arbejdet inden udgangen af sommeren 
og i løbet af efteråret. 
Men vore visioner og planer for byens videre udvik-
ling optager os meget, og det betyder at vi skal have 
bearbejdet og beskrevet vore gennemførte og 
kommende projekter nøje  således at vi kan opnå 
begge 2 blomster i et "Hug", og når sker det vil der 
blive festet i byen igen. 
 

Byfesten står for døren 
Inden længe er vi fremme ved uge 32 og så er der 
byfest i Årre, en byfest som i år kan fejre nr. 40 i 
rækken af byfester, så det bliver en særlig byfest i år 
og som altid har byfestudvalgets medlemmer arbej-
det på højtryk for at skabe og tilrettelægge et pro-
gram som vil skabe glæde for både børn og voksne 
igennem en hel uge. 
Så nu glæder vi os til en god byfest og vi vil fra Bor-
gerforeningens bestyrelse ønske alle vore borgere i 
by og på land en god ferie og en god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 

 

TYSKLANDS STØRSTE Ø  
Danske seniorer Årre/Grimstrup har været på udflugt til Rügen 

 

51 forventningsfulde seniorer, fra Årre og Grimstrup. tog den 15.maj 
på bustur til Rügen. Der var tanket op med kaffe, rundstykker, sand-
wiches og masser af godt humør, så der var rig lejlighed til en god snak 
undervejs til hotellet i Gören. De efterfølgende to dage blev brugt på 
rundture på øen. Vejret var godt og humøret i bussen var højt.  
Om formiddagen, på fjerdedagen, kørte vi, sammen med rejselederen, 
rundt i Stralsund, der er den største by, og som ligger ved broen over 
til øen. Derefter var vi på ”egen hånd” rundt i byen. Og på femtedagen 
gik det så hjemad igen med en flok glade og tilfredse seniorer. 
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   BORNHOLM 2017 
6. klasses tur til Bornholm 

 

Tirsdag den 6 juni 
Vi mødtes kl. 06:15, og tog af sted med 
toget til København kl. 06:36. Derefter kom 
vi til København, kl. 09.30, hvor vi fik lidt tid 
på banegården og gik i nogle grupper. Bag-
efter tog vi i Tivoli kl. 11:00. Det sjoveste 
var det gyldne tårn, dæmonen, og de der 
flyvemaskiner og Skærsilden. kl. 15:15 af-
gang fra tivoli, hvor vi gik hen på banegår-
den igen, og fik MC Donalds burger. Så gik 
vi ned til toget og tog af sted igen kl. 16:43 
mod Ystad. Kl. 17:50 ankom vi til Ystad, 
hvor vi tog bagagen op på en vogn. Derefter 
skulle vi med færgen kl. 18:30 og ankom 
19:50. På Bornholm kørte vi med en bus til 
Svaneke, hvor vi ankom til vores hytter kl. 
20:30, hvor nogen fra Agerbæk stod og 
ventede på os. Så fik vi vores hytter og gik 
og hyggede os lidt. Kl. 22 skulle alle være 
inde i hytterne og kl. 23 skulle alle sove.   
Skrevet af: Freya, Lia 
 
Onsdag den 7. juni 
Vi fik morgenmad kl.08:15 i tv-stuen, så 
kom der en bus kl. 09:00, der skulle kører 
os til Helligdomsklipperne, hvor vi var inde i 
den sorte gryde. Buschaufføren hed Nis. 
Kl.10:45 kørte vi ned til Østerlars Rundkirke. 
Så tog vi op til Hammershus, hvor vi tog en 
masse billeder. Kl. 11:45 kørte vi hen til 
Opalsøen, hvor vi rappellede ud fra en 16 
meter høj klippe. Kl. 15:00 gik vi ned til 
havnen og fik en is, fordi vi skulle vente på 
bussen. Kl.16:00 kørte vi til Svaneke, hvor 
vi fik lov til at købe lidt slik. Kl. 18:15 ved 
vandrehjemmet var der aftensmad, hvor vi 
fik flæskesteg. Efter aftensmad kunne vi 
hygge til kl.22:00 hvor vi skulle være inde i 
hytterne og kl.23:00 skulle vi sove.  
Skrevet af: Magnus, Noah, David 
 

Torsdag den 8. juni 
Vi stod op kl. 07:00. Så gik vi ned til vandre-
hjemmet for at få morgenmad. Bagefter gik 
vi hen og lejede cykler i Svaneke. Vi cyklede 
hen til Rokkestenen, som kunne rokke lidt 
meget. Efter vi havde været ved Rokkeste-

nen, cyklede vi hen til Brændegårdshaven, 
hvor vi badede og svømmede, havde det 
sjovt, spiste is, svævede på svævebane og 
sejlede i både. Kl. 15:00 kørte det første 
hold hjem, mens det andet hold kørte 

kl.16:00. Vi cyklede 20 km. Vi spiste kl. 
18:15. efter det gik vi rundt i Svaneke og 
spillede fodbold. Kl. 22:00 var alle i hytterne 
og kl. 23:00 var der ro. 
Skrevet af: Frederik, Nicklas, Sebastian 
 

Fredag den 9. juni 
Vi spiste morgenmad i den store sal kl. 8.15 
vi spiste sammen med de andre klasser, 
som også var på vandrehjemmet. Vi smurte 
vores madpakker samme sted, som vi spi-
ste. Bagefter skulle vi køre med vores bus-
chauffør Lars kl. 9.00 ud til Dueodde strand, 
som har noget af det fineste sand i Dan-
mark. 
Kl. 10.15 skulle vi videre imod Rytterknæg-

ten, og vi skulle op i tårnet som er 172 m 
over vandets overflade. Efter det gik vi en 
tur ud til Ekkodalen for at afprøve hvor godt 
det ekko virkede og for at spise madpakker-
ne. Kl. 12.10 skulle vi køre igennem bison-
skoven for at komme hen til NaturBorn-
holm. I bison skoven lever sådan nogle små 
bisonokser, men vi var ikke heldige at se 
nogen af dem. Så ankom vi til NaturBorn-
holm, hvor vi gik rundt med en guide og fik 
en masse at vide om sten, klipper og det 
store grundfjeld, som gik hele vejen fra 
Bornholm og til Rusland. Efter vi havde 
været udenfor skulle vi gå indenfor for at se 
deres tidsalderudstilling med dyr, dinosau-
rer og sten. Vi skulle først se en tidsalder 
film  helt tilbage til istiden, hvad der var 
sket med hele verden. Vi skulle også gå og 
kigge på udstillingen, de havde lavet om-
kring dyrelivet inden for den tidsperiode. 
Vi var ved NaturBornholm fra kl. 13-15.00 
Efter NaturBornholm kørte vi til Gudhjem 
for at få is. Anders, Noah og Oscar købte 
den helt store Apollo is og Frederik spiste 
en Joker med 10 kugler selv. Vi kørte hjem 
til vandrehjemmet kl. 16.30, hvor vi skulle 
spise kl. 17.30. Derefter måtte vi selv be-
stemme, hvad vi ville lave. Nogen gik ned 
på Svaneke strand eller ned i byen og andre 
gik op for at spille fodbold eller brætspil. Kl. 
22.00 skulle vi være i hytterne og børste 
tænder og få nattøj på. Kl. 23.00 skulle alle 
sove. 
Skrevet af: Frida, Sofie, Victor, Pelle 
 

Lørdag den 10. juni 
Vi stod op i mellem 06:00-06:30. Klokken 
07:15 var der morgenmad. Morgenmaden 
var rundstykker med pålæg, wienerbrød, 
pandekager, yoghurt og juice. Bagefter vi 

havde spist skulle vi smøre madpakker til 
hjemturen. Morten viste os hans hunde, 
som hedder Hugo og Sami. Morten sagde 
farvel til os, han skulle med sine børn til 
stævne. Mortens mor havde en konkurren-
ce til os, hvor vi skulle gøre vores hytter 
rene. Ingeborg, Matilde og Frida vandt, og 
de fik en slikpose af hans mor. Klokken 
09:00 kom der en buschauffør, der hed 
Mads. Klokken 09:45 skulle vi tjekke vores 
bagage ind til færgen. Klokken 10.00 gik vi 
ombord på færgen. Nogen fra klassen gik 
ned og købte gaver til familie og slik i shop-
pen. Resten sad og spillede kort. Vi gik ud af 
færgen og havde 19 minutter til af nå vores 
tog til København. Da vi kom til banegården 
klokken 13:00 fik vi 2 timer til at gå rundt og 
bruge vores sidste penge. Klokken 15:30 
tog vi med toget til Bramming. Få spillede 
kort, 4 sov, andre hørte musik, og resten 
kiggede på deres mobiler. Klokken 18:20 
ankom vi til Bramming Station og blev hen-
tet af vores forældre og søskende.  
Skrevet af: Ingeborg, Mathilde 
 

 
 
 

Trivselsuge på Årre skole 
 
Ugen startede ud med vi lavede to plan-
cher med ord eller sætninger om klassen, 
hvad vi var gode til i klassen og om hvad vi 
skulle blive bedre til. Derefter skrev vi de 
ting vi skulle blive bedre til på papir blade, 
så satte vi et klassetræ op i klassen og 
limede alle vores udsagn på. 
 
Hver dag efter første frikvarter blev vi 
sendt ud til et værksted på skolen der var: 
vejrtrækningsøvelser, balance/
samarbejdsøvelser og musik og sammen-
spil. 
 
Efter andet frikvarter var vi sammen med 
vores venskabsklasser og lavede forskellige 
aktiviteter fx rundbold, stratego og sta-
fetter. 
 
Onsdag fik vi besøg af Jesper Schwartz, han 
fortalte os om trivsel, bedste venner, mob-
ning og andre ting.  
 
Torsdag skulle hele skolen være med til at 
lave 5 forskellige puslespil, vi blev sendt til 
nogle poster og der fik vi spørgsmål af en 
voksen, hvis vi svarede korrekt fik vi en 
puslespilsbrik af den voksen der stod ved 
posten. Til sidst samlede vi puslespillene 
med de brikker vi fik af de voksne.   
 
Skrevet af Simon og Magnus, Årre skole 5. 
klasse 
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Det var en stor overraskelse, at der lige var en ekstra avis i postkassen i dag. Mon 
det var naboens avis, der ved en fejl, var havnet i vores postkasse? Nej, han stod 
jo også med sit eget eksemplar af Ekstra Bladet, så det måtte vi da lige have en lille 
snak om. Det er jo trods alt ikke hver dag, at Ekstra Bladet bliver husstandsomdelt 
i det vestjyske. 
 
Ved nærmere granskning viste det sig, at det var en skoleavis, lavet af 6. klasse fra 
Årre skole. Avisen er resultatet af fire ugers intens arbejde med temaet "På flugt", 
der var hovedtemaet i JP/Politikens og Røde Kors mediekonkurrencen for 6. til 
10. klasserne.  
 
Eleverne har i fire uger brugt de fleste af timerne i matematik, kristendom, natur/
teknik, historie og lektiehjælp til at forholde sig til de 60 mio. mennesker i verden, 
der netop nu er fordrevet fra deres hjem, familie og venner. Eleverne har  under 
processen fået  viden om de udfordringer, konflikter og vilkår, der medfører, at 
mennesker bliver nødt til at flygte. Desuden har eleverne fået praktisk indsigt i de 
grundlæggende journalistiske genrer og viden om dokumentariske produkter.  
 
Desværre vandt Årre Skole Avis ikke konkurrencen "Bedste Ekstra Bladet avis 6.- 
7. klasse". Konkurrencen blev vundet af  7.x fra Tingagerskolen (Ringe) med avi-
sen X-News. 

 
Fik du ikke læst avisen, så kan du finde den her:   
http://e-pages.dk/ebskole/3047/html5/5/ 

EKSTRA AVIS I POSTKASSEN 

Lundgård Glas, v/ Hanne Marie Lundgård, blev for 
et års tid siden spurgt om hun ville lave noget glas-
kunst, som kunne erstatte de levende blomster på 
kroens sydside, som ikke var så glade for at vokse 
der.  
Hanne: Jeg foreslog at lave det sammen med nogle 
børn og unge og pensionister fra byen, hvilket blev 
modtaget meget positivt. Vi kontaktede forskellige 
kreative personer fra byen, indtil vi havde et lille syv 
mands hold. Aske Rude Duedal [11 år] og Frida Viuf 
Koefoed [12 år] som var de yngste, Andreas Strand-
by, Marie Q. Jensen og Mette Marie L. Christensen i 
den unge alder, og Jytte Buhl og Anne Marie Kofo-
ed som repræsenterede pensionisterne.  

Ved de første møder talte vi om form, materialer, 
og motiver. Vi blev hurtigt enige om at det skulle 
passe til de fem blomster i oasen, samt relatere til 
det som foregår på kroen.  
Vi nåede, efter en god debat, frem til at motiverne 
skulle være blomster med følelser i kroppen. Aske 
og hans familie tegnede nogle forslag, det samme 
gjorde Frida, og ud fra de forslag blev tre motiver 

valgt, som de syv, under min vejledning arbejdede 
videre med i glas. De har selv valgt farver, ud fra 
farveprøve brændinger, skåret og limet det på den 
runde glasplade. Der skulle laves tre billeder, som 
skulle limes ind i tre stål "kugler".  
Vi har grinet, været koncentrerede, hygget og nydt 
hinandens selskab, i Lundgård Glas's nye lokaler. Da 
vi var færdige spurgte Frida: hvad skal vi nu lave....... 
hun var ikke helt tilfreds med svaret, at dette var 
ALT  :) 

Gruppen kom flere gange og lavede på deres bille-
de, indtil de var tilfredse med det. Efterfølgende 
påskrev jeg et lille citat som jeg fandt, relaterede til 
det enkelte billede. Virksomheden, Jøsu, ved Jørgen 
Jepsen, har lavet de smukke stål kugler, hvori glas-
billederne er limet fast.  Kuglerne er som blomster-
ne i oasen sat op i forskellige højder, så både børn 
og voksne kan se motiverne.  
De tre følelser som billederne skal illustrere, er 
kærlighed, spænding og musik. 
 
Skulpturerne blev indviet ved en lille happening 
søndag den 2. juli 2017 kl. 13.00 

Skulptur ved kroen 

https://newsdesk.dk/avisensside/839
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DGI Landsstævne 2017 blev i år afholdt i 
Ålborg i dagene omkring første juli.  Over 
25.00 deltagere  fra hele landet og få fra 
udlandet husede Ålborg på skoler og cam-
pingpladser i de fire dage stævnet varede, 
og det klarede byen og de mange frivillige 
hjælpere på bedste vis. 

Gymnastikopvisninger forgår på gulve lagt 
ud på pladser i byen  - kun efterskoleholdet 
laver opvisning på Ålborg Arena – men de 
tæller også i år ca 6700 unge mennesker - 
så selv det store stadion er fyldt til yderste 
kant!  Ellers er holdene dels landsdelshold 
dvs. hold man melder sig til og træner på 
fra april, og dels allerede eksisterende loka-
le hold. 
Vores tur til Ålborg startede torsdag mor-
gen. Sammen med Kirsten og Ole pakkede 
vi bilen til bristepunktet, for med overnat-
ning  i et klasselokale på en skole, er det 
rart med foldemadras, og egen dyne ( vi er 
jo ikke20 mere), tasker og rekvisitter til 

opvisning, bl.a. en mælkekasse pr mand. 
Den skal integreres rigtig i pakningen for 
ikke at fylde for meget, vejrudsigten var 
temmelig regnfuld, så der skulle også regn-
tøj og ekstra sko med.  
Sidst på eftermiddagen gik ca. 17.000 delta-
gere parade gennem byen, hvor der er 
mange festlige indslag undervejs. Musik, 
optræden med trampolinspring, rapelling, 
badminton på tværs af gaden, udklædte 
trolde, små teaterstykker mm. Festligt og 
en fornemmelse af, at være med i dette 

stævne. Senere på aftenen foregik så den 
officielle åbning på Slotspladsen, som var 
det største af byens udlagte gulve på hav-
nekanten med udsigt over Limfjorden til Nr. 
Sundby. Desværre silede regnen ned, så 
selv Helly Hansen måtte give op, men tilba-
ge på skolen med tørt tøj, kaffe og en lille 
en, så steg stemningen igen. 
Vores hold (motions-mix) lavede opvisning 
lørdag formiddag, og hele lørdagen var der 
sol fra en næsten skyfri himmel. Vi havde 
de mest fantastiske rammer med Limfjor-
den lige bag baglinien, så det blev en stor 
oplevelse. Der var opvisninger på flere gul-
ve langs havnekajen og mange andre aktivi-

teter forgik i området  (boldspil, parkour, 
vandaktiviteter, beachvolley mm). De store 
opvisninger som: Verdensholdet, Eftersko-
lerne og International opvisninger foregik i 
Gigantium og på stadion som lå lidt længere 
væk. 
Vi så en masse god gymnastik af meget 
forskellige hold, men mindst seks gymna-
stikopvisninger, woorkshops og mange 
andre aktiviteter foregik samtidig, så vi gik 
også glip af en masse. 
Helhedsindtrykket af Landsstævnet er, at 
det har fungeret rigtig godt. Mange aktivite-
ter samlet i centrum, mange busser blev sat 
ind til de store opvisninger i udkanten af 
byen. En glad og positiv stemning  - en bus-
chauffør sagde, at han forudså ballade når 
så mange mennesker kom til byen, men det 
var slet ikke tilfældet. Lokale folk og andre 
deltagere hjælper gerne med at finde 
rundt, hvis man lige står og mangler hjælp, 
og der var toiletter nok! Mange kan sikkert 
huske de alenlange køer fra tidligere lands-
stævner! 
Vejret er Landsstævnet og Ålborg jo ikke 
herre over og vi fik det hele: Regn, sol, 
blæst og skyer , og samaritterne behandle-
de vabler pga for mange skridt i våde sko og 
brandvabler efter bare fødder på glohede 
plastikgulve. 
Hjemvendt efter Landsstævnet er man fyldt 
op med mange gode oplevelser og frustre-
ret over al det man ikke nåede. Utroligt at 
så meget kan foregå på få dage, men det 
kan kun lade sig gøre når så mange frivillige 
ledere og hjælpere arbejder på at få det til 
at fungere. I modsætning til Roskilde Festi-
valplads er her pænt og rent under og efter 
stævnet! 
Om fire år går det løs igen i Svendborg, så 
har du lyst til at være med, skal der nok 
være en aktivitet du kan være med til. 
 
Anita og Kristen Ibsen 

LANDSSTÆVNE OPLEVELSE 
Navn: Laurids Ellegaard  
 
 
 
 
 
 
 
Alder: 16 år 
Antal landsstævner: Mit første.  
Oplevelse: Det er en god oplevelse, når 
man når til opvisninger, men der er rigtig 
meget træning før det. 

LANDSSTÆVNE OPLEVELSE 
Navn: Hanne og Mette 
Alder: 25 plus,  
Antal gange til landsstævne: Hanne 5 gan-
ge landsstævne som aktiv, denne som til-
skuer, Mette første gang som tilskuer  
Oplevelse: En fantastisk oplevelse med 
glade mennesker. 
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VINSMAGNING SIIG VIN (Jørgen Madsen)  
fredag d.27/10 kl.18:30 inkl. buffet kr. 285,- 
(køb inden d.1/10 og spar 30,-) 
 

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.158,- 
(selskabsmenu kr.178,-)  
 

Uforpligtende tilbud gives gerne på Jeres næste fest 
Mvh. Marlene & Uwe  

Tusind tak for al opmærksomheden i 
forbindelse med indvielsen af den 

svungne gavl 
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Næste Lokal Nyt udkommer november  
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet er den         

1. oktober 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 

DAGPLEJER I ÅRRE, FÅBORG OG ROUST  

WALK & TALK I FÅBORG OG OMEGN 
 

Hver tirsdag kl. 18:30, mødes vi foran Få-

borghus. Vi går ca. en time i rask gang, for at styr-
ke sammenholdet i Fåborg og få motion, snakket 
og hygget med hinanden.  

Fra 20 til 20:30 er der mulighed for at få løsnet 
musklerne op.  Tag yogamåtten med, og vær med 
til outdoor fitness for alle aldre. 

Fåborg borgerforening er vært med et stk. frugt. 

 

Mette Pilgaard Skovbjerg  40180264  

Mindeord over Jørgen Uhre Sidelmann 
 

Det var en trist meddelelse vi modtog, om vores for-
mand i Fåborg og omegns Lokalhistoriske Arkiv, Jørgen 
Uhre Sidelmanns alt for tidlige død. 
 

Jørgen var et stort aktiv for foreningen. Hans viden om 
Fåborg og Vrenderup var stor. De ting han arbejdede 
med, satte han sig grundigt ind i og skabte sig en me-
ning om. 
 

Han var en stor naturelsker og kendte ikke bare det 
nære område, men tog på mange ture rundt, i det gan-
ske land. Han var en sikker arrangør af såvel ture i for-
bindelse med Byfestugen, som ture for bestyrelsen. 
Som bestyrelsesformand gav han plads for både den 
øvrige bestyrelse og arkivlederens ideer og var ind-
begrebet af et fint samarbejde. Jørgen vil blive savnet i 
Fåborg og omegns Lokalhistoriske Arkiv. 
 

Æret være hans minde. 
 

Bestyrelse og arkivleder ved Fåborg og omegns Lokalhi-

storiske Arkiv 
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Et hold af frivillige voksne og masser 
af glade børn har i weekenden arbej-
det intens på at få forårsrengjort og 
klargjort legepladsen, så børnene nu 
trygt kan boltre sig i sandet og på 
legeredskaberne. 
Siden etableringen af den nye lege-
plads på Vænget/Toften kan man 
sommeren igennem følge den store 
aktivitet der forekommer her, for 
dagplejerne er det et yndet sted at 
tage børnene med hen, idet der 
findes legeredskaber til børn i alle 
aldre, og som løbende bliver kontrol-
leret og repareret hvis behovet her-
for skulle opstå. 

Efter indsatsen blev der inviteret til 
hygge med kaffe og kage samt øl og 
sodavand og snolder så humøret var 
højt da man efter nogle timers ind-
sats kunne se en legeplads, som nu 

er klar til at byde børnene velkom-
men. 
 

Borgerforeningen vil gerne takke alle 
de frivillige for indsatsen, og for lån 
af maskiner og redskaber. 
 
 
Med venlig hilsen 

Årre Borgerforening. 

FORÅRSAKTIVITET PÅ LEGEPLADSEN I ÅRRE 

 

 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   

 

Hver anden mandag gennem hele vinteren fra uge 43, 
første gang mandag den 23. oktober kl. 14.00 hos Kis 
Andersen, Hegnsgårdvej 1, tlf. 30660197. 
 
Bogen vi læser i år er ’Pigen uden navn’ af den amerikan-
ske forfatter Christina Baker Kline. 

 

Mellem 1854 og 1929 
blev mere end 200.000 
forældreløse og gade-
børn i USA sat på tog, 
der kørte tværs gen-
nem Midtvesten til en 
uvis fremtid. På hver 
perron stod familier 
klar til at tage et barn 
for en skilling – en 
stærk dreng til mar-
ken, en nuttet lille 
baby… eller en pige, 
man kunne bruge, som 
man ville. De fleste af 
børnene var mellem 2 
og 14 år gamle. For 

børnene i toget kunne næste stop betyde håb, lykke og 
familie – eller ensomhed, overgreb og et ødelagt liv. 
 
I romanform handler bogen om, hvordan det var at være 
et af disse forældreløse børn. 

HYGGEEFTERMIDDAGE 

Alle er velkomne 

http://www.åbhundetræning.dk
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Det var sjovt til idrætsdagen. Vi prøvede en hel masse forskellige 
ting. Hilsen Eva 

 

Vi snittede pinde, vi spillede rundbold og stafet, fri-leg og lavede 
snobrød ved bålet. Hilsen Metha 

 

Jeg kunne godt lide at lave snobrød, men det tog også lang tid. Jeg 
kunne godt lide at snitte. Hilsen Emilie 

Det var godt at få fri leg – det elsker jeg. Hilsen Mikkel T. 

 

Det var sjovt at lave forskellige aktiviteter. Det var sjovt at lave bål 
og snobrød. Hilsen Anna 

 

Det sjoveste var at lege kylling kylling kom hjem. Hilsen Jacob 

 

2. klasse fik snobrød og fri leg. Vi spillede også rundbold, kylling kyl-
ling kom hjem – og stafet. Hilsen Oliver 

 

Det var sjovt. Vi kunne godt lide det. Det var sjovt at lave. Vi prøvede 
en hel masse. Hilsen Julie 

 

Idrætsdagen på Årre skole syntes jeg var sjovt. Jeg syntes det var 
sjovt at lege Kylling kylling kom hjem. Hilsen Diana 

 

Jeg kunne godt lide, at der var bål; at vi kunne snitte pinde, lave sno-
brød og at lege en hel masse. Hilsen Laura 

 

Der var rundbold, bål og snobrød. Der var også fri leg. Hilsen Lise 

 

Det var sjovt at lave snobrød. Det var også en hyggelig dag. Hilsen 
Nethe 

 

Det var sjovt at snitte, lege stafet og lave snobrød.  
Hilsen Oskar 

 

Det var en god dag. Jeg syntes at det var sjovt, at snitte et spyd og 
lave snobrød. En sjov dag. Hilsen Victoria 

IDRÆTSDAG PÅ ÅRRE SKOLE 
Børnene fra anden klasse fortæller om idrætsdagens oplevelser 

Cross-fit i Årre boldklub vandt i foråret Andelskassens pris 'sammen 
kan vi mere'. Det skulle selvfølgelig fejres sammen med holdet. Så 
kunne man godt tænke, at det kunne blive en fed fest. Men i god 
sportsånd valgte trænerne at invitere hele holdet med til Oksbøl 
lejren, hvor de kom højt til tops og naturen nær. Samarbejdsøvelser 
beviste at 'sammen kan vi mere'. 

 
 

Årre boldklub afholder 
igen i år Halloweenløb i 
Årre  by.  

 

Vi vil meget gerne have 
flere private poster rundt 
i byen, så børnene får en 
masse motion på en sjov 
måde.  Har du lyst til at 
støtte boldklubben og 
samtidig være med til at 
give de uhyggelige ud-
klædte børn en god ople-
velse, så sig det til én af 
os i halloween- udvalget. 
Det eneste det kræver er, 
at du er hjemme mellem 
kl. 16-18 og har ét stykke 
slik til hvert barn :-)  
 
Man kan også sponsorere 
en post med 300 kr, så 
finder klubben nogen til 
at stå ved posten :-) 
 
 
Med skrækkelig hilsen 

 

BRITTA J 2243 3338 - SANNE M 2043 9012 -LENETTE S 2870 6257  

CROSS FIT - ÅRRE BOLDKLUB 
Vinderen af andelskassens pris ”sammen kan vi mere” 

HALLOWEEN LØB I ÅRRE 
Årre Boldklub afholder Halloweenløb fredag den 27. oktober 



17 

 

NNR.72  
  MARTS – 

APRIL –MAJ 2015 
 

R.72   
 MARTS – APRIL –

MAJ 2015 

 

 

 

 

                                Nr. 82                                                                          SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2017  

 
27. AUGUST: REFORMATIONEN HELLE RUNDT 
Man kan deltage alle steder, eller man kan vælge det sted, man finder mest interessant. 
Der er tilmelding til rundstykker i Fåborg og sandwich i Øse. 

 

Kl. 9.30 i Grimstrup kirke. Reformationsfortællinger i Grimstrup Kirke fra Grimstrup og Rousthøje sogne ved Char-

lotte Locht. 

Kl. 10.30 på Fåborg Kro. Kroens historie, ved Kis Andersen. 

Her serveres kaffe og rundstykker, og der er tilmelding til Kis Andersen, tlf. 30660197, ka.andersen@mail.dk 

Kl. 11.30 i Starup Kirke. Søren Pedersen fortæller om den katolske påvirkning, der stadig ses i kirken.   

Kl. 12.30 i Øse kirke. Krig og pest, fred og sundhed i 1600-tallet, fortælling ved Marianne Lesner.   

Tilmelding til sandwich til Jane Jensen, tlf. 30323572, kenja@c.dk 

Kl. 14.00 i Tambours Have, friluftsgudstjeneste. 

 

På Fåborg Kro fortæller Kis om Fåborg Sogns fællesskab med Vester Nykirke Sogn, om hvilken tilknytning Fåborg Kro havde til 

det, og hvordan de økonomiske vilkår var for præsten. 

FRILUFTSGUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE 27. AUGUST KL. 14.00 
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år søndag den 27. august kl. 14.00 som den festlige finale 

på arrangementet ”Reformationen Helle Rundt”. Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse, Næs-

bjerg, V. Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Horne. Vanen tro vil præsterne fordele 

gudstjenestens dele imellem sig. Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00. Efter gudstjenesten er der mulighed for 

at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den smukke have. 

Alle er velkomne! 

REFORMATIONSGUDSTJENESTE I ÅRRE – FÆLLES MED FÅBORG 
Søndag 29. oktober kl. 16.00 fejrer vi reformationen med en særlig gudstjeneste i Årre kirke og gudstjenesten er 

fælles med Fåborg.  

Vi synger salmer af Martin Luther, og prædikenen vil handle om, hvad reformationen egentlig gik ud på. Der vil også 

være et særligt arrangement. På opfordring fra biskoppen vil kirkeklokkerne ringe i 15 minutter inden gudstjenesten.  

Vel mødt! 
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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. 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 
 
20. sept.  Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre 
20. okt.  Kl. 18.30 spisning og hyggeligt samvær hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre. Tilmelding senest den 
 18. okt. på 20 82 24 59 eller mads.najbjerg@gmail.com 
22. nov.  Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre. 
 
Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt. 
Evt. henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf. 20 82 24 59   

PRÆSTEN HAR FRI 
Embedet varetages i præstens ferie således: Fra 19. august til 10. september samt 3.-15. oktober ved sognepræst 
Søren Pedersen, tlf. 75196703 sop@km.dk. Den 2. oktober ved sognepræst Marianne Lesner tlf. 75298030 mail 
mhl@km.dk  

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Skal være redaktionen i hænde senest 17. september. 

NY KIRKESANGER I ÅRRE 
Årre har fået ny kirkesanger, han hedder Tøger Flag-
stad og bor i Bramming. Fremover vil det være sådan, 
at han og sangeren i Fåborg kirke, Flemming Olesen, 
synger hver anden søndag i begge kirker på skift. 

REPARATION AF KIRKETÅRN I FÅBORG 
2016 konstateredes det, at der er råd i noget af træet 
under tårnets tag.  

 

Menighedsrådet har bedt Kim Fyhn udarbejde et pro-
jekt på udskiftning af det rådne tømmer. Det er blevet 
godkendt af Ribe Stift efter udtalelse fra Nationalmuse-
et, og Varde Provsti har bevilget pengene til det.  

 

Derfor vil man kunne se et stillads blive rejst ved tår-
net, og Kim Fyhns ansatte gå i gang med reparationen. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:mads.najbjerg@gmail.com
x-apple-data-detectors://10
tel:20%2082%2024%2059
mailto:sop@km.dk
mailto:mhl@km.dk
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HØSTGUDSTJENESTER 
Ved høstgudstjenesterne søndag 24. september i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30 fejres høstens vel-

signelser og det gør vi ved at pynte kirkerummet og synge høstsalmer. Der vil også være ekstra musik samt kaffe i 

våbenhuset.  

Der indsamles til Folkekirkens Nødhjælp. 

 

SANGAFTEN med Helge Teglgård 
Der holdes sangaften på Årre kro torsdag d 5/10 2017 kl 19.00.  
Vi synger kendte sange til årstiden og tager der udover en tur med et par mindre kendte nyere sange. 
 

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE 
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 5. november i Årre kirke kl 10.30 samt i Fåborg kirke kl. 14.00.  Vi mindes 

de døde i årets løb ved, at deres navne nævnes fra prædikestolen. Vi pynter kirken med lys, og der vil være ekstra 

musik samt kaffe i kirken efter gudstjenesten. Der er nadver i begge kirker. 

 

RAMS I ÅRRE KIRKE  
Årre skole har i mange år samarbejdet med kirken omkring salmesang, kaldet RAMS (Ribe Amts Menighedsråds 

Skoletjeneste). Det betyder, at eleverne øver salmer mm. i skolen, og derefter kommer eleverne til Årre kirke, hvor 

salmerne synges.  

Der er i skrivende stund ikke sat dato på salmesangen i kirken, men det vil ske i løbet af november. Nærmere tids-

punkt vil fremgå i efteråret af skolens information, eller man kan spørge præsten.  

Alle interesserede er velkomne til at komme og høre. 

 

MENIGHEDSMØDER i forbindelse med gudstjeneste. 
I Fåborg søndag den 19. november kl. 9.00. I Årre søndag den 26. november kl. 9.00. 
Menighedsrådene vil orientere om det forgangne års arbejde, og hvilke planer der arbejdes med. 

FOLKEMØDE I RIBE 12.-15. OKTOBER  

I anledning af 500-året for Reformationens start afholdes Folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober. Fol-

kemødet vil være sammensat af en bred palet af arrangementer: Koncerter, teater, en filmfestival, work-

shops, byvandringer, andagter, salmesang, cafédebatter, udstillinger, skills og festligt samvær med refor-

mationens øl, mad og meget mere. 

Se program på Ribe Stifts hjemmeside ribestift.dk. 
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GUDSTJENESTER 

      

      

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. *Kirkekaffe. TH = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. SP = Søren 

Pedersen. KS = Konfirmand-startgudstjeneste. ** Gudstjeneste i domkirken i forbindelse med Folkemødet i Ribe 12-

15. oktober i anledning af fejringen af Reformationens 500-års jubilæum (se inde i bladet). *** Menighedsmøde efter 

gudstjenesten 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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 
nabokirker 

 

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

03. september 12.søn. e. trin. 14.00 SP Ingen Mark 7,31-37 

10. september 13.søn. e. trin. Ingen 9.00 SP Luk 10,23-37 

17. september 14.søn. e. trin. 09.00 * KS 10.30 * KS Luk 17,11-19 

24. september 15.søn. e. trin. 10.30 * 09.00 * Høstgudstjeneste 

01. oktober 16.søn. e. trin. 09.00 10.30 Lukas 7,11-17 

08. oktober 17.søn. e. trin. Henvisning til nabokirker 
Henvisning til 
nabokirker 

  

15. oktober 18.søn. e. trin. 
Henvisning til Ribe Dom-
kirke kl. 10.00 ** 

Henvisning til 
Ribe Domkirke 
kl. 10.00 ** 

Gudstjeneste ved fej-
ring af Reformationen 

22. oktober 19.søn. e. trin. 10.30 09.00 * Mark 2,1-12 

29. oktober 20.søn. e. trin. Fælles med Årre 16.00 A 
Reformations-
gudstjeneste 

05. november Alle Helgen 14.00 * A 10.30 * Matt 5,1-12 

12. november 22.søn. e. trin. 10.30 09.00 Matt 18,21-35 

19. november 23.søn. e. trin. 09.00 *** Ingen Matt 22,15-22 

26. november 
Sidste søndag 
i kirkeåret 

Ingen 09.00 ***   

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
20. september (v. Michael Bergerud), 11. oktober (v. Charlotte Locht), 8. november (v. Michael Bergerud) – alle da-
ge kl. 10.15. Alle er velkomne.  

 

KOLLEKTER: 24. september til Folkekirkens Nødhjælp 

 

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

menighedsrådene  
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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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Så kan vi tage hul på det sidste halvår af 
2017. et halvår hvor vi har forskellige arran-
gementer – Grillfest – fællesspisning – find 
julemand og julebanko. 
 

Byfesten  
Årets byfest blev holdt i det skønneste for-
årsvejr. Vi kunne afvikle vores arrangemen-
ter i tørvejr og solskin hvilket kunne se på 
antal besøgende. Alle dage var godt besøgt 
og et nyt tiltag med musik på pladsen fra en 
lastbil var en stor succes og er med i vores 
planer for næste år. Stor tak til alle frivillige 
som hjalp til.  Ingen festuge uden frivillige. 
TAK 
  

Grillfesten 
I år afholdes årets grillfest d. 1. september 
på stadion. Vi håber at mange vil møde op 
til denne aften, som gir mulighed for at 
mødes med naboer og venner til en hygge-
lig aften til lækker mad og drikke. 
 

Fællesspisning  
Der var indbudt til fællesspisning d. 26. april 
på Fåborg kro. Cirka 80 mødte op til 
”køkkenfri” aften og fik en hyggelig aften. 
Kroens nye renovering af salen og facaden 
blev meget beundret denne aften. Det 

flotte fremmøde må betyde at det er noget 
vi kan fortsætte med. Med tiden vil vi gerne 
at det er naboer på en vej som står sam-
men om at arrangere denne aften i samar-
bejde med kroen. Er der en gruppe som vil 
arrangere denne aften så kontakt borger-
foreningen. 
Onsdag d. 4. oktober er der atter ” køkken-
fri ” aften fra kl. 17,30. Menuen kan ikke 
røbes endnu men noget for alle aldre.  
Så fat familien og naboen og mød op til en 
hyggelig aften.   
 

Walk & talk 
Der er startet en gå gruppe op. Hver tirsdag 
aften mødes man på Fåborg stadion kl. 
18.30. Der gå´s ture rundt om Fåborg i ca. 1 
Time og sluttes af på Stadion med frisk 
frugt. Alle kan være med, så mød op til en 
lille tur rundt om Fåborg  
 

Senior eftermiddag 
Den sidste tirsdag i hver måned mødes 
seniorer fra Fåborg og omegn til hyggelig i 
Fåborghus kl. 14. Der spilles kort, spilles 
spil, strikkes og snakkes. En hyggelig efter-
middag, dejligt at vi får brugt Fåborghus til 
hyggeligt samvær.  
Alle er velkommen, medbring selv kaffe og 
brød. 
 

Mælkefestival 
Også i år bliver der afholdt mælkefestival/
messe ved Helle Hallen. Der arbejdes på 
højtryk med at invitere udstiller til både 

messen og dyrskuet.  
Byerne hjælper med at finde frivillige til 
mange forskellige gøremål. Et godt hold på 
ca. 40 frivillige fra Fåborg er igen klar til at 
tage en tørn.   
 

En fredelig by 
Ja det vil vi vel alle gerne bo i . Desværre er 
der nogen som ikke kender forskel på dit og 
mit. Ved indbruds aften i efteråret 2016 
gjorde Karsten (politi) opmærksom på na-
bohjælp som man kan tilmeldes og derved 
skabe et fællesskab omkring indbrud og 
andre mystiske ting.  
Det er meget tilladt at være nysgerrig på 
hvad der foregår ved naboen eller i kvarte-
ret /byen. Hvorfor holder der en bil der? 
Hvem går rundt i byen og kigger ind. Skulle 
det være en ny nabo eller tilflytter gir det 
mulighed for en snak omkring byen og div 
arrangementer.  
 

Frivillige  
Det er sagt mange gange, og i mange sam-
menhæng. Men noget af det som kender 
tegner livet i udkant Danmark må være de 
store antal frivillige som altid gerne give 
hånd med for at få et arrangement gen-
nemført. Det betyder rigtig meget for lokal 
samfundet at vi hjælpes ad, aldrig får et nej, 
så vi igen kan spørge om hjælp.   
 
Mange hilsner  
Ulla Sørensen  
Fåborg borgerforening  

NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 

Jublen var stor, da det, for et halvt år siden, blev klart, at Fåborg, fra 
den 25. juni, igen ville blive betjent med timedrift af Sydtrafik.  

Og netop den 25. juni 2017 blev det fejret. Borgerforeningen havde 
kaldt til samling foran kirken, og i dagens anledning var der arrange-
ret flagallé, der blev serveret jordbær og drukket champagne af de 
fremmødte, og buschaufføren fik lige en madpakke med på turen.  

FÅBORG JUBLER 
MINDRE UDKANT - FÅBORG HAR FÅET RUTE 144 TILBAGE 

På trods af et lidt dårligt Skt. Hans vejr, 
så flokkedes byens borgere foran det 
flotte bål, og så heksen blive skudt til 
Bloksbjerg.  
 
Og netop på trods, så holder lokalsam-
fundet sammen med sang, godt hu-
mør, øl, grillpølser og snobrød. 
 
Årets båltaler, Claus Christensen, brug-
te også lejligheden til at hylde nærhe-
den, og til at pointere, at statens ud-
flytning af arbejdspladser, vil betyde 
udvikling og mindre udkant i regionen. 

SKT. HANS FEST I FÅBORG  
MINDRE UDKANT - FÅBORG SAMLES OM BÅLET 
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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 



24 

 

Gennem rigtig mange år er der blevet afholdt Skt. Hansaftens arran-
gement på ”sportspladsen” i Hjortkær. 

 

I år ingen undtagelse. Kl. 16 mødtes en flok af beboerne, de rejste 
telt, stillede borde og bænke op, forberedte bålet. En heks blev 

fremstillet af børnene, sat op i bunken af træ og grene, klar til at ” 
flyve til Bloksbjerg.” Så blev grillen gjort klar til at grille kød og pøl-
ser, som var indkøbt til lejligheden, resten skulle deltagerne selv 
medbringe.  

 

Børnene brugte legepladsen, cyklede mellem kegler, spillede diverse 

bold og havde det 
sjovt. 

 

Bålet blev tændt – 
som sædvanligt af 
Henry, sangbladene 
blev delt ud – og så 
blev der sunget. Ud-
over midsommervisen 
blev det til en del dan-
ske sange og et par 
aftensange – en rigtig 
god tradition – ingen midsommertale, men megen midsommersang. 
Og så kunne vi jo bekræfte hinanden i, at der var et halvt år til jule-
aften!! 

 

Aftenen sluttede med 
kaffe og kage, børnene 
lavede ”skumfiduser” 
over grillen, der blev 
snakket meget og 
hygget ligeså meget 
inden de 40 deltagere 
sagde godnat og tak 
for en god aften til 
hinanden og  til Mi-
chelle og Anders, der 
igen i år stod som 
initiativtagerne. 
/ISS 

SKT. HANS FEST I HJORTKÆR 
MERE NÆRVÆRD - HJORTKÆR SAMLES OM BÅLET 

I år har vi været en flok glade voksne damer, der har været ”på 
græs”. Vi har været tilmeldt DGI sommerhåndbold i C-rækken, hvor 
det udelukkende er hyggehåndbold. Vi har været tilmeldt i Næs-
bjerg, men da de desværre ingen håndboldmål har længere, så har vi 
2 gange spillet på hjemmebane i Årre. Og det var hyggehåndbold i 
ordet bogstaveligste forstand med Gajol, kage, øl og sodavand efter 
kampen. Vi spillede 10 kampe og heraf 4 kampe, hvor vi endte som 
vindere. Vi fik en fortjent 4. plads ud af 6 hold.  

 

Holdet har ikke spillet de sidste par år, så det var på tide at de næ-
sten nye trøjer, med påskriften ”Børges Dreamteam” blev luftet. Vi 
var nemlig så heldige, at Børge Nielsen sagde ja til at være med som 
holdleder. 
I år havde vi også til næsten alle kampe holdets maskot med. Den 
dejlige Labradorhvalp ”Ibbi”. 
Sommersæsonen er slut, da vi kun spiller kampe et par måneder før 

sommerferien. Vi er dog så heldige, at vi er blevet spurgt, om vi har 
lyst til at spille kampe ved årets byfest i Årre. Og vi har lokket Alslev 
og Endrup til at komme og spille en lille turnering med om – rigtigt 
lokalopgør. 
 
Vi har dog haft lidt udfordringer med forholdene på Årre station. 
Den ene gang vi havde 
hjemmebane havde 
græsset været for 
langt, da det var ble-
vet slået få dage før, 
så det lå på banerne. 
Målene stod også ude 
midt på banerne og 
var ikke blevet flyttet, 
så vi måtte selv til at 
slå græsset her. Jeg 
ved ikke, om man kan 
forestille sig, hvor 
træls det er at spille 
med en håndbold med 
harpiks, når den ram-
mer tørt afslået græs? 
Jeg skal hilse at sige, 
at det er det. Vi håber, 
at forholdene er bedre 
til næste sæson, hvor 
jeg vil forsøge at få et 
hold til at spille i Årre 
igen. 
 
/Ulla Holm 

SOMMERHÅNDBOLD I ÅRRE 
Ikke uden udfordringer 
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Det var i 1880´erne, da bønder gik fallit 
i ho-betal, da husmænd forlod hjem og 
jord, da gårde og huse brændte ned til 
grunden, og ejerne måtte vandre i tugt-
hus som domfældte ildspåsættere, da 
herredsfogederne ikke ved egen hjælp 
kunne klare de talrige brande, der lyste 
over det danske bondeland, og regerin-
gen måtte gribe til at oprette en ilde-
brands-kommission til støtte for de 
overbebyrdede herredsfogeder. Da var 
det, at eventyret en dag kom til det lille 
hedesogn i Vestjyl-
land to og en halv 
mil nordøst for Es-
bjerg og to mil øst 
for Varde. En lan-
dauer kørte en varm 
sommerdag ind i 
Jens Sørensens gård 
i Årre. 
Ud af landaueren 
steg en lille, spinkel, 
gråsprængt herre 
med fipskæg og 
guldbriller på en 
fremspringende 
høgenæse, en midal
-drende, noget svær 
dame med et fyldigt 
an-sigt og ligeledes 
guldbriller, samt et 
par mænd af mere 
almindeligt, lokalt 
udseende. Jens Sørensen havde i yder-
ste nød averteret sin gård til salg. Den 
kunne ikke give ham, ko-nen og tre 
børn og en aftægtsmand føden. Det var 
en ringe gård på ca. 30 tønder land, alt 
agerjord, kær og lidt mose indbefattet, 
og til kær og mose var der et godt styk-
ke vej fra gården. Besætningen bestod 
af fem køer, et par kalve, en griseso, 
fire får, en halv snes høns og to små 
heste. Det var en ringe gård i de tider. 
Jens Sørensen var ikke nogen god land-
mand. Han havde arvet en større gård, 
men havde efter få års forløb måttet 
sælge den. Han var heller ikke nogen 
god handelsmand, men han var en 
mand med sans for et flot stuehus, og 
derfor havde han skilt de 30 tøn-der 
land fra den gamle gård og bygget sig 
en ny på agerjorden, flot at se til, et 
skifertækt stuehus med stor, flisebelagt 
forstue og en halv snes værelser og 
kamre. Han havde for-bygget sig. Foran 

stuehuset havde han lagt 1/2 tønde 
land ud som have med mange 
frugttræer og frugtbuske og med en 
stor græsplæne i midten, og midt på 
plænen skin-nede en mørkt farvet glas-
ballon af et mægtigt omfang, anbragt 
på et højt træ stillads. En gartner fra 
Varde havde forestået havean-lægget. 
Det havde også kostet mange penge. 
Og nu var det slut med hele herlighe-
den. Gården skulle sælges. Ingen karl 
ved sine ful-de fem ville dog binde an 

med den. Det så sort ud for Jens Søren-
sen og hans kone og de tre små børn. 
De kunne vel ikke engang red-de så 
meget ud af gården, at der blev penge 
til at købe billet til Amerika, fattigfolks 
for-jættede land i de tider, en billet blot 
til Jens på Hamborg-Amerika-linjen. 
I landaueren sad køberen. Det var den 
lille guldbrillede herre. De to andre 
mænd var ejendomsmæglere fra Es-
bjerg. De præsente-rede konsul Lund 
og frue for den forbavsede Jens og 
hans kone Martha. Aldrig i deres liv-
skabte dage havde Jens og Martha op-
levet noget så tosset, som det der den 
dag skete. Hvad en konsul var for no-
get, var de ikke klar over. Han var en 
engelsk konsul, der vil-le slå sig ned i 
Danmark. Hvad de vidste om englæn-
derne var, at det var rige folk, grumme 
rige folk. Nu så de, at dette var rigtigt. 
Guldet hang skinnende som glorie om 
øjnene på konsulen og hans frue, og 

den guldknappede malagastok i fruens 
behandskede hånd un-derstregede 
indtrykket af rigdom og fornem-hed. Så 
fine folk var aldrig før set i sognet, hel-
ler ikke i »Ugens Nyheder«, som de 
holdt sammen med et par naboer. Den 
lille, glade, trinde Martha var lutter 
smil og snakkesalig-hed og fuld af lykke 
over Guds godhed, der havde ført de 
fine fremmede frem til gården. Men 
Jens, ja, da han var kommen sig efter 
den første overraskelse, blev han mis-

tænk-som og mere 
og mere fåmælt 
Hvad var nu dette 
her for noget? Det 
kunne ikke hænge 
rigtigt sammen 
med den køber. Jo 
mere der blev talt 
om jord og besæt-
ning, desto mere 
klart blev det for 
Jens, at denne 
konsul, som han 
kaldtes, ikke havde 
fjerneste begreb 
om landbrug. Han 
spurgte hverken 
om mælke-ydelse 
eller fedtprocent 
hos køerne, hver-
ken om hartkorn 
eller dyrkning, om 

hø eller halm, spurgte i det hele ikke 
meget, men gik rundt og så og så, 
standsede hist og standsede her, gryn-
tede lidt og grundede meget, mens 
mæglerne og Jens traskede efter ham. 
Gården blev beset, agerjorden blev 
vandret igen-nem og naboskellene på-
vist. Køerne, hestene of grisene betrag-
tet, der hvor dyrene nu befandt sig, 
ikke vurderet, og, hvad der endelig gik 
op for Jens som noget højst mærkvær-
digt og mistænkeligt ved fyren var, at 
han talte dansk, fint ganske vist som 
præsten, men engelsk var det bestemt 
ikke. Mon det hele ikke var en grov 
spøg, som nogen i sognet havde for 
med ham? Man ville more sig over 
ham, holde ham for nar. Da det var 
gået op for Jens's lidt tunge fatteevne, 
at han skulle være til grin for et par 
spasmagere i sognet, steg vreden op i 
ham. Han skulle nok give igen på spø-
gen, kunne de tro.  

DA KONSULEN KOM TIL ÅRRE 
Uddrag af Erindringsbilleder fra Årre Sogn sidst i 1800-tallet skrevet af V. S. Lauritsen. Udgivet af Historisk Samfund For Ribe Amt.  
V. S. Lauritsen blev født i 1876 i Årre degne-bolig. Han tog studentereksamen fra Ribe Katedralskole 1896. blev cand.mag. i historie, latin og engelsk i 1904. Var bl.a. lektor ved Hader-
slev Katedralskole fra 1920 og senere rektor for Herning Gymnasium i 1923 for at ende som rektor for Roskilde Katedralskole fra 1932 til 1947. Erindringerne er nedskrevet i 1959. Han 
døde i 1969. 

Ejendommen Vardevej 1 som Gotfred Lund (Konsulen) havde i Årre. Den blev i 1985 købt af Helle Kommune. Ejendom-
men er nu revet ned, og der er sportsplads på dens jord. Foto: Årre Lokalhistorisk Arkiv  
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Deres såkaldte konsul skulle få noget at 
løbe med. Jens Sørensen var karl for sin 
hat. Det kunne de stole på, de sataner. 
Således gik det til, at den ludfattige 
Jens Sørensen med den ringe forstand 
på handel, jord og rævestreger efter-
hånden blev situatio-nens herre. Hver-
ken konsulen eller mæglerne kunne få 
ham til at sige en salgspris for ejen-
dommen. Al tale om pris slog han væk 
med sindige bemærkninger om, at de 
skulle da først se det hele; det hastede 
jo ikke med at bestemme sig, hverken 
for den ene part eller den anden part; 
tiderne var i opgang, priserne var sti-
gende på ejendomme og faldende på 
korn til fodring og på kunstgødning til 
markerne, man burde egentlig ikke 
sælge i en sådan tid; han var kommen 
svær i tvivl om rigtigheden af at sælge, 
måske var det bedst ikke at sælge, sna-
rere at købe mere jord til og lægge sig 
efter større bestand. Man kom in-gen 
vegne med Jens. Ingen skulle få ham til 
at sige en pris til disse probenreutere. 
Imens havde Martha haft travlt. Der 
skulle gøres noget for de fremmede. 
Fruen havde klaget over hovedpine og 
var bleven anvist hvile på chaiselongen 
i den fine stue, Martha var løbet over 
til den nærmeste nabo, træsko-
manden Hans Mouridsen, og fået ham 
og hans kone Stine til at hjælpe sig med 
at frem-skaffe middagsmad. Hovedet 
blev kappet af en høne og alt sat i gang 
til hønsekødsuppe. Hjælp i huset havde 
Martha ikke. Gården kunne ikke bære 
hverken karl eller pige, og børnene var 
for små til at kunne hjælpe med. Blot 
nu Jens ikke forlangte for meget for går
-den. Han vidste jo, at de ikke kunne 
sidde ved den, og de havde talt om, at 
han muligvis kunne få arbejde ved hav-
nen i Esbjerg, og hun kunne påtage sig 
storvask for folk. De skulle sælge, og de 
kunne ikke blive i sognet; det ville ikke 
være til at komme over, så hel-lere dø. 
Kunne de blot redde sig nogle få hund-
rede kroner ved salget, så de havde lidt 
til at komme i gang for i Esbjerg. Værst 
var det, at der var aftægt på gården. 
Jens's far var aftægtsmand på gården 
og skulle sælges med. Det forringede 
købet, og hvad mon de fine folk ville 
sige til, at han skulle følge med går-
den? Måske strandede det hele på det. 
Hans Mouridsen og Stine kunne ikke 
give nogen trøst. De fik listet ud af 
Martha, at der var mere gæld på går-
den, end den var værd i han-del og 
vandel. Hvor meget den var værd? Ja, 
Martha mente da nok, at den var sine 

9.000 kroner værd: sådan et stuehus 
var der ikke mage til i hele sognet. Nej, 
såmænd; men det var jo ikke stuehu-
set, man skulle leve af, mente træsko-
manden. Der var bygget for flot, lille 
Martha. Hvad er en ko værd nu om 
stunder? Det skal være en god ko, når 
den kan sælges for 150 kroner. Og et 
par russer-heste kan nemt købes for 
400 kroner, smågri-se koster måske 
kun fem kroner stykket, en spædkalv 
otte kroner. Næh, 9.000 kroner kun-ne 
gården nok ikke vurderes til, men det 
kom jo ikke Hans Mouridsen ved, han 
var gudske-lov ikke landmand, men 
træskomand. 
Under middagen steg Jens's humør; det 
var konsulens kone, der fik det til at gå 
til vejrs, og det var det flotte stuehus' 
skyld. Også mæglerne livede op. De 
mente, at sådan et hus ikke kunne byg-
ges for mindre end 6.000 kroner. Stald 
og lade kostede også mange penge, og 
30 tønder land god jord - ja, hvad men-
te nu Jens Sørensen, han kunne sælge 
for? Dette var nærmest en lystejen-
dom. 
Det gik op for Jens, at dette her allige-
vel vist var alvor og ikke en spas, og 
han blev igen indesluttet. Han vidste, at 
stuehuset stod ham i små 6.000 kroner, 
og at han for den sum kontant udbetalt 
kunne købe sig en gård, der var bedre 
og større end hans egen og med lem-
pelig afbetaling af gæld ned til den fa-
ste gæld i kreditforeningen. Hvor me-
get turde han forlange for sin gård 
uden at afbryde al videre forhandling 
med de fremmede folk? Derom kredse-
de hans tanker i små hop opef-ter, alt 
eftersom konsulindens interesse for 
gården steg, uden at konsulen bremse-
de hen-de. 
Om der var gode jagtforhold? Ja, der 
var udstrakt jagt ind over heder og mo-
ser, og der var godt med harer og høns, 
både urhøns, russiske steppehøns og 
agerhøns, foruden ræve naturligvis. 
Fruens oprømthed steg. Jagt måtte 
være noget for Alfred. De havde en 
søn, der hed Alfred. Han var ansat i 
Store Nordiske Telegrafselskab I Kina 
og Ægypten. De havde ikke set ham, 
siden han rejste ud som syttenårig. Det 
var seks år siden, og nu ventede de 
ham hjem på en seks måneders ferie, 
den kære dreng. Han ville sikkert nyde 
det at strejfe om i den frie natur med 
bøsse og hund. Han havde som dreng 
altid været friluftsmenneske. Det var 
navnlig for børne-nes skyld, de havde 
trukket sig tilbage fra for-retningslivet i 

England. De havde også en datter, Emi-
lie hed hun. Hun var dog ikke voksen 
endnu, men skulle have sin uddannel-
se på en dansk kostskole, når den tid 
kom, da hun var blevet konfirmeret; 
men dertil var der endnu tre år. Både 
konsulen og fruen var danske, som 
man vel nok kunne høre; fruen var som 
barn vokset op i Vestjylland, og det 
skulle lille Emilie også. 
Fruen snakkede meget, og Jens Søren-
sen lyttede meget. Han fulgte ord-
strømmen fra England over Kina og 
Ægypten til en dansk kostskole, en glit-
rende strøm af blanke dan-ske kroner, 
der gled glinsende under farten. Hvad 
betød penge for sådanne mennesker! 
Ud på eftermiddagen vovede han 
springet. Den lille, tavse gråskæggede 
konsul var ved at blive utålmodig, og 
mæglerne var gnavne. Jens snappede 
efter vejret og hørte sin egen stemme 
som noget langt borte fra kommende 
uvejrsagtigt rullende stønne ordene: 
femten tusinde er prisen. Han var 
sprunget. Var det i afgrunden, eller 
fandt fødderne fodfæste et eller andet 
sted? Den dødlignende stilhed, der 
fulgte efter det frygtelige tal, varslede il
-de. Han skulle have nøjedes med 
12.000 -11.000 - måske 10.000. Herre 
Gud i himlen! Hvordan ville det nu gå? 
Et kort kremt fra konsulen tvang ham 
til at se, og hans blik søg-te mæglerne, 
kun et sekund, så vidste han be-sked; 
de sad som lamslåede og med blikket i 
gulvet; han var færdig; der var ingen 
redning. Han så over på sin kone. Stak-
kels lille Martha. Hun så på ham i for-
færdelse og brast pludselig i hulkende, 
hivende gråd. Ja, han erkendte det som 
mange gange før i deres ægteskab: Han 
var en ussel mand, en ussel fa-der. 
Mæglerne fik endelig mælet: En god 
jagt-hund kunne vel skaffes til veje? Jo, 
det mente Sørensen nok kunne lade sig 
gøre. 
Marthas gråd var fortvivlelsens gråd, 
udslag af det sidste håbs bristede tro 
på frelse. Konsulinden fik travlt med at 
trøste. Hun for-stod så godt smerten 
ved at skulle skilles fra det sted, man 
havde fået kær. Hun havde selv følt 
denne smerte, da de måtte forlade 
deres hjem i England. Et nyt hjem kun-
ne bygges op andetsteds. 15.000 kro-
ner var da også penge. Alt kunne blive 
godt endnu. Darkest hour is nearest 
dawning, som englænderne siger.  

(Fortsættes side 28) 
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Martha lyttede. Var det virkelig sandt 
dette med de 15.000 kroner for går-
den? Troen begyndte at vende tilbage, 
troen på mirakler; men det var, som 
om hendes instinkt sagde hende, at 
hun ikke pludselig måtte springe op og 
falde den frelsende Guds engel om 
halsen; det her var noget, som den-
gang da Jens, den store gårdmandssøn 
friede til hende, kromandens datter 
uden penge. Ikke for overstrøm-
mende, lille Martha, ikke for over-
strømmen-de. Løfte først, Jens, løfte 
om ægteskab. Martha begyndte at 
tænke som dengang, og da gik det jo, 
som det skulle. Omfavnelsen måtte 
vente.  
Men det henkastede bundt ord med 
15.000 kroners indhold for næsen af 
konsulen havde også gjort indtryk på 
ham. Han begyndte at omregne kroner 
til shillings, og det regnestykke faldt 
ikke ud til fordel for kronerne. Han 
havde solgt sin forretning for shillings 
og skulle købe i kroner. Det var tab. 
Der blev regnet, og der blev snakket. 
De forløsende ord kom igen fra fruen, 
og denne gang virke-de de stærkere på 

mæglerne. Forretningen i England var 
solgt i shillings, men i handelen var 
indgået en havnebeværtning i Esbjerg 
til 5.000 kroner, og den var nu konsu-
lens. Den beværtning kunne indgå 
igen. Der forhandle-des da også om 
aftægtsmanden den gamle Søren Jen-
sen, Jens Sørensens far. Han skulle 
egentlig følge med gården og have sit 
under-hold på den; men herom ville 
konsulens ikke høre tale, og til fraflyt-
ning krævedes aftægtsmandens sam-
tykke. 
Mæglerne øjnede en chance. Aftægts-
mandens stue kunne inddrages til væ-
relse for tje-nestekarl og dreng; så var 
de to af vejen, uden at der blev lagt 
beslag på herskabslejlig-heden. 
Aftægtsmanden skulle følge familien 
Sørensen, men have et vist vederlag i 
rede penge. Mæglerne foreslog en 
sum på 3.000 shillings. Det ville konsu-
len ikke gå med til. Summen var for 
høj. Søren Jensen var jo så gammel og 
affældig, at han kunne dø når som 
helst. Der blev sendt bud ind til Søren; 
man kunne da se på ham og høre om 
hans alder og svagheder. Tilmed skulle 
man jo have hans samtykke til fraflyt-
ning, og Søren blev hentet ind og blev 

sat ind i situationen. Synet af ham før-
te til et betydeligt afslag i summen for 
sal-get af ham. Konsulen gik ind på at 
lade 2.000 kroner følge med. Søren 
skulle selv have rådighed over de pen-
ge. Værst var det at få Søren til at for-
stå, at en havnebeværtning i Esbjerg 
skulle indgå i handelen, og at Jens 
skulle være værtshusholder. Det førte 
til et større personligt familieopgør, 
hvorunder Søren fik luft for mange års 
indeklemt harme over sønnens og 
svigerdatterens uduelighed. Til sidst 
var hans kræfter dog udtømt. Han 
sank hen i en tilstand af sløv selvopgi-
velse, og handelen gik i orden. 
Sådan gik det til, at konsul Lund fra en 
ekviperingsforretning for søfolk i den 
lille havneby Northshields i England 
over en havnebeværtning i Esbjerg 
blev gårdejer i Årre pr. Varde, gårdejer 
Jens Sørensen fra Årre, via Kina og 
Ægypten blev værtshushol-der i Es-
bjerg, og en gammel aftægtsmand 
solgtes væk fra aftægt for 2.000 kro-
ner. 

(Fortsat fra side 27) 
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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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KFUM-SPEJDERNE I GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 

Naturen er meget forskellig,  enten det er 
efterår eller forår. Juniorspejderne var i 
efteråret  2016  på ”fotosafari” i Grimstrup 
krat. De gik så den samme tur her i foråret 
og tog billeder fra de samme 
steder. Det gav anledning til 
en god snak om årstidernes 
forskellighed og skiften i natu-
ren. 

 

En lørdag i april tog bæverne 
til Lindknud, hvor vi deltog i en 
distriktsturnering sammen 
med ca. 100 andre spejdere. 
Emnet var natur- de mødte 
guldsmeden Hugo, der tog 
spejderne med ud på de man-
ge forskellige opgaver. I kon-
kurrencen opnåede vore bæ-
vere at få en 1. plads, hvilket 
var meget fint. Det var nogle 
stolte børn, der kom hjem fra 
den tur. 

 

I pinsen var vi på lejr på Terp Spejdercenter 
v. Bramming. Sammen med 180 spejdere 
fra flere forskellige steder havde vi sjove og 
spændende dage der. 

  

Ellers er spejdermøderne blevet brugt til at 

bygge pilehytte, lave mad over bål, fremstil-
le skulpturer af skovens materialer, lege,  
lavet forskellige opgaver for at kunne lære 
at klare sig selv.  

Så blev det tiden for afslutning inden som-
merferien, hertil inviterede vi forældre og 
søskende til at spise sammen med os, snak-
ke og lege, sluttede med hygge og sang 
omkring lejrbålet. Der blev delt mærker ud. 

Bæverne fik mærket ” Natur” og juniorerne 
”Klar dig selv”  – og så blev der  ønsket god 
ferie. 

 
 

 

Efter sommerferien vil vi starte 
med ”åbent hus” arrangement 
v. Spejderhytten lørdag d. 19. 
august. I kan se mere på hjem-
mesiden og i ugeavisen.  Vi 
håber mange vil finde vej til 
Spejderhytten og være med i 
det program og de opgaver vi 
finder frem til. 

 

 Vi kan bruge flere ledere – så 
kontakt os, hvis du selv har lyst 
til at være med og vil bruge tid 
sammen med børnene enten 
de små eller de større, eller du 
kender en anden, der kan og 
vil. Vi synes jo, at spejderarbej-
det er et godt tilbud til alle 
aldre. Kom og vær med.  

 
Hjemmesiden: www.spejdernet.dk/grimstrup 
Grimstrup – Årre gruppe. 

Gymnastik i Årre boldklub (foregår i gymnastiksalen v. Skolen med 
opstart i uge 38) 

Mandag kl.  19.30 –  20.30:Dame CrossGym 18+  

Mandag kl.  20.30 -   21.30: Mandehørm 18+ 

Tirsdag    kl. 16.30 – 17.30: Forældre/barn 0-4 år 

Onsdag kl.  17.00 – 18.00:  I form via leg 9 – 14 år  (ude / gymnastiksal) 

Onsdag    kl. 19.30 – 20.30: Mixhold CrossGym 18+ 

 Torsdag    kl.16.45 – 17.45: Troldemix 3-6 år 

Fælleshold for Årre boldklub, Fåborg – Vrenderup idrætsforening og 
Agerbæk SF.   (foregår i Helle Hallen med opstart i uge 38) 

Onsdag kl. 17.00 – 18.15: Lille spring 0.-2. kl. 

Onsdag kl.  18.00- 19.00: Rytme piger 3. – 5. kl. 

Onsdag kl.  18.00- 19. 15: Mellem spring 3.- 5. kl. 

Onsdag kl.  19.15-  20.30: Junior spring / rytmepiger 6.kl – 

For yderligere information kontakt gymnastikudvalget: 

Britta Jensen 22423338 

Anne Engkebølle Jepsen 24855519 

Johanne Jørgensen 23374607 

 
På Troldemix holdet har vi en masse sjov og balla-
de. Hvor vi gennem sjove lege på og med redska-
berne, og sammen med rytme, får en bevidsthed 
om vores egen krop og styrket vores motorik. Vi 
kommer til at hoppe og danse til musik, og tumle 
på redskaber, som giver fart over feltet, smil og 
glæde. Vi forberedes samtidig til senere hold, når 
vi fx skal lære at springe eller lære rytme.  
 
Gymnastikhilsner 
Signe, Emma & June 

 

 GYMNASTIK SÆSON 2017/2018 

Ændring  -  Sangaften på Årre kro 
Arrangementet er flyttet fra onsdag d. 4. okt. til torsdag d. 5. okt. med start kl. 19.00 

http://www.spejdernet.dk/grimstrup
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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: Anna M. Østergaard   40195253  amkaprivat@gmail.com 
Næstfor: Verner Puggård    61747050  puggam@mailme.dk  
Kasserer: Børge  Hansen             20287539  boerge@hmnet.dk 
Sekretær: Hans Karl Østergård   21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solveig Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com   
Arkiv: Svend H. Kristensen   75195208 svend.haahr16@gmail.com 
Arkivets IT: Egon Falck 30129122 

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 : phhjorth12@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 
Jens Jessen  40278837 
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:amkaprivat@gmail.com
mailto:puggam@mailme.dk
mailto:boerge@hmnet.dk
mailto:hanskarl@vestervang.com
mailto:sol.mikkelsen@gmail.com
mailto:svend.haahr16@gmail.com
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 

06.08 
12.08 

 Sports– og byfest Årre Årre Borgerforening 

06.08 09.00 Byfestgudstjeneste Årre kirke  

07.08 19.00 Årre revyen 2017  Årre Borgerforening 

12.08 10.30 Musik på pladsen Årre Årre Borgerforening 

01.09  Årets grillfest Fåborg Fåborg Borgerforening 

04.10 17.40 Fællesspisning Fåborg kro Fåborg Borgerforening 

05.10 19.00 Sangaften med Helge Teglgaard Årre Kro  

27.10  Halloweenløb   Årre Boldklub 

02.11 19.00 Mortens aften banko  Årre kro Juletræsudvalget 

16.11 19.00 Julebanko Årre kro Årre Borgerforening 

02.12 10.00 Juletræsfest i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

03.02 10.00 Fastelavn i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

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 

 


