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D.1 juli 2017 blev rejsetøjet taget på og studenterhuen ned-
pakket. Den lange rejse var skudt i gang, og om et døgn ville 
min familie og jeg stå på hovedet på den anden side af jor-
den. Flyvekoordinaterne var sat med kurs mod Australien. Vi 
fløj fra den danske sommer til den australske vinter, hvor 
termometeret viste 12°C i Sydney.  
    
Da vi landede blev vi taget imod af Søren Sørensen og hans 
australske kæreste Sarah, vores private guides op langs den 
australske østkyst.  
 
Gennem metroens ruder blev vi indviet i den australske arki-
tekturs interne kamp, for at være størst og mest storslået. 
Den smukkeste af dem alle var nu alligevel den bygning, der 
fik nationalhjertet til at banke ekstra hårdt, operahuset, som 
blev tegnet af den danske 
arkitekt Jørn Utzon. 
 
Ferien blev flyttet fra stor-
byen og ind i autocampe-
ren, som var vores hjem og 
transportmiddel de næste 
14 dage. Jeg befandt mig på 
det bumlende bagsæde, 
med klaprende køkkenlåger 
og raslende skuffer på vej 
ud for at opleve Australiens 
vidundere. 
 
Autocamperen havde før-
ste stop ved Australian Zoo, 
hvor vi bl.a. stiftede be-
kendtskab med solbadende 
kænguruer og hurtigløben-
de wombats, der på trods 
af deres små ben kunne nå 
en tophastighed på 40km/t. 
Denne zoo husede dog kun 
dyr, der ikke kunne tilpasse 
sig i naturen, eller havde 
været skadet, og som skulle 
til kræfter igen. 
 
Efter en tur i zoo tog vi ind 
til Bruce, en landmand bo-
sat der, hvor kragerne ven-
der. Vi havde ingen koordinater at køre efter, så Søren måtte 
genfinde sin indre gps, og køre efter sin mavefornemmelse, 
og vi nåede frem inden solnedgang. Vi tog på ATW-tur, for at 
se nogle af dyrene i deres naturlige omgivelser, og vi fandt en 
koala gemt i den udtørrede trætop. Herefter viste familien 
børnenes skole frem, hvor kun 20 elever havde deres daglige 
skolegang. 
 
Vi vendte igen snuden nordpå og endte ved Cairns, her målte 
termometeret 31°C, og det skal igen siges, at det var vinter-
temperaturen. Med den nye og mere sommerlige temperatur 
begyndte vandet så småt at kalde, og vi tog ud til Great Barri-
er Reef, som er et stort koralrev. Vi trak i våddragterne og fik 

svømmefødder og snorkel påmonteret, og så hoppede vi el-
lers ned i de store mørke bølger. Det var nemlig en gråvejrs-
dag, og bølgerne var høje, men så snart man befandt sig un-
der havoverfladen var dagen en helt anden. Under overfladen 
var der turkisblåt vand, stimer af fisk i alle regnbuens farver 
og oceaner af koraller. Vi svømmede tæt på koralerne. De var 
50 cm. fra os, men man skulle være forsigtig, for ramte man 
en koral, ville den dø, og miste sin farve. 
 
D.19 juli drog familien hjem, mens jeg fortsatte min rejse mod 
den australske vestkyst. Det var mærkeligt pludselig at være 
på egne ben, og inden for få timer ville jeg stå hjemme ved en 
australsk familie, som jeg var blodsbeslægtet med, men aldrig 
havde mødt. 
 

Jeg blev mødt af en sød og 
åben familie, hvor jeg blev 
introduceret for australsk 
”Jul i juli”, fodbold, frivilligt 
arbejde i botanisk have, 
skolekoncert, appelsintræer 
i baghaven og meget mere. 
I mine 17 dage alene, fik jeg 
den australske kultur helt 
ind under neglene. D. 2. 
august tog vi i lufthavnen, 
og sommerfuglene baskede 
i min mave, for min svenske 
kusine kom på australsk 
landjord denne dag, og hen-
de skulle jeg backpacke 
med op langs den austral-
ske vestkyst. 
 
Det første stykke rejste min 
kusine og jeg med tre andre 
piger fra henholdsvis, USA, 
UK og Skotland i en mini-
bus. Vores guide, Zane, 
skruede op for musikken, 
og vi tilbagelagde hundred-
vis af kilometer på de øde 
highways, i dejligt selskab. 
 
Undervejs på vores rejse 
mødte vi mange af de ind-

fødte, folk kalder dem aboriginals. En klog mand fortalte os:” 
De er ikke aboriginals men originals”, som gav os lidt at tænke 
over. De indfødte er dårligt stillet i landet, de er meget sky og 
mange har store alkoholproblemer. De er et symbol på et 
land, der har udviklet sig for hurtigt i forhold til, hvad folket 
har kunne følge med til. 
 
Undervejs tog vi på en hvalhajstur, der var højt solskin, cham-
pagne og godt humør. Det store pattedyr viste ikke sin eksi-
stens denne dag, så vi fik et tilgodebevis til en ny tur. Det 
skulle ikke undre mig, hvis jeg kom på australsk landjord igen 
inden for nærmere fremtid, det er i hvert fald ikke sidste 
gang, jeg besøger denne skønne plet på jord.  

MARIES TUR DOWN UNDER 
Af Marie Quist  
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Efter vi havde været helt oppe nordpå ved Darwin, tog vi en 
bustur ind mod Australiens rødglødende midte, hvor Uluru 
står, en kæmpe rød sten med en omkreds på lidt over 9km. 
Stenen er bedre kendt under navnet Ayers Rock, et navn der 
fører tilbage til briterne, der tog stenen fra de indfødte og 
navngav den Ayers rock. I dag er stenen givet tilbage til de 
indfødte og hedder derfor Uluru. Vi sov under åben stjerne-
himmel med visheden om, at vi kunne vågne op med en din-
go snusende i øret. 
Det var først, da vi kom til Denmark, en by i det sydlige Au-
stralien, at vi mødte flokke af kænguruer. Når vi om morge-
nen satte os ud på terrassen med morgenmaden på skødet, 
kunne vi observere 20 kænguruer, hvis ikke flere, holde til i 
baghaven. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter 3 måneders oplevelsesrig rejse gik turen hjem mod Dan-
mark, hvor venner og familie stod klar med flag og velkendte 
smil.  
 

MÅ VI FÅ DIN HISTORIE? 
Åbent hus arrangement  
 
 
 

Tirsdag d. 5. december holdt Fåborg og Omegns Lokalhistoriske 
Arkiv åbent hus, med overskriften ”Må vi få din historie”, hvor vi 
efterlyste historier, billeder, lysbilleder m.m.  
 
Arrangementet var fint besøgt, vi fik en del billeder og lovning på 
et par historier. Tak for det. 
 

/Fåborg og omegns Lokalhistoriske Arkiv 
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Magne har nu spillet ishockey i Eik (Esbjerg ishockey klub) i 1 år. 

 

Far Jack har fuldt med i ishockey i flere år og Magne var med flere 

gange bl.a. når der er junior face off hvor spillerne efter kampen 

kommer på isen og skøjter med børnene. Det var Magne til d. 23. 

dec. 2016, hvor #41 Esben Nielsen fra Esbjerg Energy som vi kender 

skøjtede rundt med Magne og vi fik tildelt en folder om ishockey og 

tilbud på at prøve ishockey resten af sæsonen gratis. Så fra den dag 

har Magne været til ishockey træning 2-3 gange i ugen. Først 2 gan-

ge på nybegynder holdet, derefter på u7 og efter sommerferien 

rykket op på u9 holdet.  

 

Der er meget disciplin under træning, de første minutter leger de 

bare på isen til opvarmning, så fløjter træneren og alle børn skøjter 

ned i et hjørne og står på række. Så bliver dagens trænings stationer 

vist og så øver de forskellige teknikker inden de til sidst spiller kamp 

2-3 spillere mod hinanden i begge ender.  

 

Når de er ude og spille kamp spiller de gerne 2 x 18 minutter. Hver 1 

½ minut lyder hornet og spillerne løber ud og skifter kæde, næste 

kæde må komme på isen når en spiller rører banden ved udskift-

ningsboksen, sådan at alle får samme spilletid. 

 

I skrivende stund gør vi klar til nytårscup d. 6/7 jan, hvor der kom-

mer 240 børn fordelt på 14 hold.  

Vi kører til kampe både i Ålborg, Odense, Århus, Herning og Vojens. I 

foråret var de på weekend tur til Rungsted, med overnatning på 

skolen. Hvor de spillede mod sjællandske hold og et fra Sverige. 

Masser socialt for både børn og voksne. Når der ikke er ishockey 

bliver garagen gerne brugt til trækskud på en målmandsplade af 

ham selv.  

 

Da Esbjerg Energy vandt sit andet mesterskab, fik Magne lov til at 

køre med i lastbilen med hele guldholdet gennem byen til torvet, 

hvor vi hyllede spillerne. Og selvfølgelig var han også med til finalen 

hvor vi også fejrede spillerne. 

 

I November tog Magne og Jack turen til Finland for at besøge Emil 

(Esbens lillebror) der spiller på landsholdet og på Kookoo holdet i 

Finland. Så mon ikke de skal til VM i Herning i maj for at se Emil spil-

le. De var ude og se træning, ude og spise og shoppe udstyr med 

Emil. I Finsk sauna inden kampen fredag aften.  

 

Vi holdte også afslutning i juni for 60 børn og voksne med grillfest i 

garagen. Der var fodbold, beachvolley, trampolin i haven, ponytræk-

ning og hockey i laden, for at støtte op om det sociale. 

 

Magne elsker at sove længe men når der er morgentræning en lør-

dag morgen, banker vi bare på væggen og så er han oppe og klar. 

Ishockey er bare FEDT siger han 

MAGNE SPILLER ISHOCKEY I EIK 
Af Anja Christensen 

Målmand i garagen til hjemmetræning 

På isen til junior face off julen 2016 

Magne og #41 Esben  Nielsen 

Magne med pokalen sammen med #24 
Søren Nielsen 

Kører med gulddrengene 
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Forårs sæsonen begynder 3. januar klokken 9:00 

 Aktivitet  Sted  Tid  

       

 Badminton  Hal 2  09:00-11:30  

 Billard  Billardlokalet  09:00-11:30  

 Bob  Hal 1  10.00-11.30  

 Bordtennis  ? ? ? ?  09.00-11.30  

 Bowls  Hal 1  10:00-11:30  

 Folkedans  Mødelokale 3  10:15-10:55  

 Gymnastik  Hal 1  09:00-09.55  

 Gymnastik  Hal 3  09:00-09:55  

1) Hulahopringe  Hal 3  10:00-10:30  

 Motion  Motionscentret  09:00-11:30  

 Nintendo WII  Gangen ved motionscentret  10:00-????  

 Petanque  Udendørs  10:00-11:30  

 Ringo  Hal 1  10:15-11:30  

 Ryg & Balancetræning Hal 3  10:30-11:00  

 Sang  Mødelokale 2  11.00-11:30  

 Spa (Mod betaling) Svømmehallen  10:00-11:30  

 Spinning  Motionscentret  10:00-10:30  

 Svømning / Sauna Svømmehallen  10:00-11:30  

2) Terapibolde  Hal 3  10:00-10:30  

 Vandgymnastik  Svømmehallen  10:30 -11:15  

 Smartboard  Forhallen  09:00-11:30  

       

1) Ulige uger      

2) Lige uger      

       

 Pris for deltagelse:   kr.360,00 eller 35,00 pr gang    

 Sideløbende arrangementer:    

 Februar 7. 10:45  Hjertestarter kursus Tilmelding 

 Februar 14. 10:45  Hjertestarter kursus Tilmelding 

 Februar 21.  9:00  Generalforsamling  

 April 11.  9:00  Afslutning m. fælles kaffe  

 September 5.  9:00  Ny sæson begynder  

 Ret til ændringer forbeholdes    

 Massør Bente Sørensen vil være tilstede i massørrummet ved den runde trappe  8:30-10:00 

 Bente vil gerne at I bestiller tid, måske allerede onsdagen før    

       

 1/2 rundstykke med pålæg + 2 kopper kaffe = kr. 20,00 

 1 helt rundstykke med pålæg + 2 kopper kaffe = kr. 30.00 

 Ved fælles kaffebord koster kaffen 25 kr.    

IDRÆT OM DAGEN I HELLE HALLEN 2018 
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Julen som jeg mindes den 
Artiklen er skrevet af Peder Hansen født 4. november 1913 i Årre  

Når jeg skal fortælle om min barndoms jul må vi tilbage til om
-kring 1917, da var jeg 4 år, det er det første jeg kan huske. 
Jeg er født på en temmelig stor gård, som ligger tæt på Årre 
Kirke, vi havde mange dyr at passe, der var 2 karle til at hjæl-
pe min far og mor med arbejdet, vi havde ret stor skov, hvor 
vi børn brugte mange timer på røver og politi. 
 
Juleforberedelserne var spændende. Først var vi med vores 
far ude i skoven for at finde et juletræ, det var vanskeligt, vi 
skulle jo gerne finde det flotteste, som kunne nå helt op til 
loftet. 
 
Julebagning var en stor historie i gamle dage. Der skulle fyres 
op i den store ovn med træ, som karlene havde fældet om 
vinteren, når der var frost, og man ikke kunne lave andet i 
marken. Det tog ca. et par timer at fyre den store ovn varm 
og gløderne kunne rages ud. 
 
Min mor havde nu rugbrød og franskbrød klar, de var æltet 
aftenen i forvejen og formet i den størrelse vor mor ønskede. 
20 store rugbrød og lige så mange franskbrød kunne ovnen 
rumme på én gang. Efter ca. 1½ time var brødet bagt. Ovnen 
havde fortsat så megen varme i behold, at den blev fyldt end-
nu engang med finere brød, kaffekager, småkager og peber-
nødder. Vores små fingre var gode til at sætte pebernødder 
på plade, men der skulle en lille tryk oveni, var vi for ligegyldi-
ge og ramte skæv, blev vi kasseret. 
 

Juleslagtning 
Julegrisen måtte lade livet ca. en uge før jul, jeg havde megen 
medlidenhed med dyret, vi gik jo i svinestalden til daglig og 
gned dem på den kolde tryne og nu vidste vi den skulle dø, 
vor mor fik os fjernet så vi ikke så når slagteren stak kniven i 
halsen på den, men vi kunne jo tydelig høre dens skrig. Med 
slag-tning var flere spændende ting, vi fik lov at hjælpe mod 
at stop-pe pølser, vi lavede blodpølser, som skulle spises med 
sirup og fedtegrever. Dengang havde man ikke fryseskab, så 
man inviterede naboer og gode venner til spisning, kødet 
skulle spises før det blev for gammelt, kun flæsket blev saltet 
ned i en stor balje, som man kunne stege af resten af vinte-
ren. 
 

Julepynt 
De hyggelige aftener ind under jul sad vi alle og lavede ny 
pynt til juletræet, vi fik lov at klippe engle, flette juleposer, 
som vi fyldte med godter og hængte på juletræet. 
 
 

Juleaftensdag 
Kærligheden til dyrene kommer særlig frem en juleaften, selv 
om vi havde mange dyr, fik vi børn lov at dele havre rundt til 
både køer, heste og fugle, alle skulle mærke det var jul. 
Hele familien, der kunne være hjemmefra skulle i kirke jule-
aften. Kirken var festligt pyntet med to juletræer en på hver 
side i koret, alle skulle kunne se lysenes glimten. Folk sad ikke 
blan-det i kirken som i vore dage, nej damerne sad til venstre, 
når man kom ind i kirken og herrerne til højre. Vi børn kunne 

sidde hvor vi havde lyst. 
 
Min farfar havde sin faste plads i kirken, var der nogen der 
havde nuppet den, var han sur. 
 
Der fortælles, at da jeg var 3 år gik jeg ind i kirken midt under 
gudstjenesten og begyndte at fortælle om mine nye støvler. 
Præ-sten måtte standse sin prædiken så længe min farfar fik 
fat i mig og slæbt hjem til min mor. 
 
Efter gudstjenesten skulle vi hjem og spise, nu havde karle og 
piger fået malket køerne. Vor mor havde gåsen stegt så nu 
begynd-te spændingen. 
 
Min farfar og farmor boede hos os, de havde lejlighed i den 
ene ende af huset, dem fejrede vi altid jul sammen med. Min 
farfar havde altid plads for bordenden. 
 

Skolens juletræ 
3. juledag var der juletræ på kroen, noget hele sognets børn 
både store og små glædede sig til. Var der sne blev mange 
kørt til byen i kane, biler var der ikke mange af i min barn-
dom. Vi mødtes sammen med vore forældre ved 16 tiden, da 
blev det store juletræ tændt i salen. Nu tog alle børn store og 
små hinan-den i hånden og med lærerne i spidsen gik de 
rundt om træet for at synge vore gamle kønne julesalmer. 
Der var pauser, hvor forskellige lærere enten fortalte eller 
læste historier for os. 
 
Midt i det hele kom to store nisser ind i salen trækkende med 
en vogn, fuld læsset med fyldte poser æbler eller appelsiner, 
alle fik lov at smage. 
 
Ved 18-tiden var alle sultne, vor mors medbragte kurv kom 
frem, så alle kunne blive forsynet imens blev det store juletræ 
hvor lysene nu var nedbrændt trukket over i et hjørne af sa-
len. Et par spillemænd med violin og harmonika kom frem på 
scenen og jubelen var stor når store og små skulle danse 
sanglege sammen. Mange holdt ud til langt ud på aftenen. 
 
Da jeg er den ældste af en børneflok på seks var der mulighed 
for at blive forkælet, mange omkring sig, mange til at under-
holde en, kræsen blev jeg også. Jeg lærte hurtigt at kikke i 
gryderne, hvem der havde det bedste på programmet enten 
mor eller farmor. Jeg husker tydeligt hos farmor skulle vi alle 
tre spise grød af samme fad, her var en god smørklat i mid-
ten, men lille Peder haven en dårlig vane, han rodede lige 
midt ind i skålen, så smør-ret løb over det hele, jeg blev om-
gående sendt ind til min mor. 
 
En fordel var det også at have sine bedsteforældre i huset, 
min farfar havde været lærer, han ofrede megen tid på mig 
med læsning og regning, resultatet var, da jeg som seksårig 
begyndte i skolen kunne jeg både læse og regne, det gavne 
mig ikke ret meget se-nere, for jeg skulle følge med de andre i 
skolen, der blev bare mere tid til narrestreger. 
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Årre Lokalhistorisk Forening 
afholder årsmøde/generalforsamling 

på Årre kro onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19:00 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Arbejdsplan, budget og kontingent 
5. Lokalhistorisk Arkivs virksomhed (Årsberetning, arbejdsplan og budget). 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg. På valg er: Svend Mose Poulsen, Jane Ottosen, Peder Brogård og Thorben Østergaard 
8. Den øvrige bestyrelse: Herman Hansen, Jens Christensen og Flemming Knudsen 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
Forslag til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest ugen før generalforsamlingen. 
 
Aftenen starter med et indlæg om vores snart traditionsrige føljeton HVOR BLEV DE AF? 
Det er i år lykkedes os at få en gammel Årre Brugs søn Erik Andreasen til at holde et indlæg. 

Om Erik Andreasen  
• Født 7.maj 1946 Aarre Brugs 
• Aarre Skole indtil 1. august 1958,  
• 1 ud af 4 som fortsatte i mellemskolen i Esbjerg (boglig) 
• Sendt på kostskole i Grindsted 1962-63 
• Bestyrelsesposter i Ungdomsforeningen og Boldklubben, 
• Aktiv dommer og spiller (fodbold og håndbold) 
• Uddannet smede- og maskinarbejder 1968  
• Bosat i København siden 1. april 1969 
• Gift 1969 med Aase Hansen Aastrup sogn, 2 børn og 3 børnebørn 
• Soldat Sjællandske Trainregiment Høvelte Kaserne  
• Reparatør på bogbinderi og svejsekonsulent 1970-1977  
• Ansat i IT branchen 1977-2003, teknik og ledelse  
• 2003-2010 Pedel/Regnskabsfører på en privatskole. 
• 2010 Pensionist   

 
I min tid i IT (NCR, Telia) havde jeg forskellige ledelsesopgaver i mange forskellige afdelinger, Teknik, 

Logistik, Teknisk service, Kundecenter, Billing (fakturering af telefoni). Jobbet medførte mange rejser i 
ind og udland, (USA, England, Skotland, Norge og Sverige) kurser og undervisning. 
 

Alle er velkomne 
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Kære Knud - Kære alle.  

 

Tak for jeres tilstedeværelse i dag i Årre kirke.  
I er mødt op for dels at være med til adventsgudstjeneste, men ikke mindst at være med til overrækkelsen af fortjenstmedaljen 
til Knud.  

 

Vi har jo tidligere på året markeret dit 40 års jubilæum. Jeg vil gerne her gentage menighedsrådets tak til dig for de mange år 
som sanger her i kirken. 
Rækken af tillægsord vi kan hæfte på dig i denne forbindelse er mange: 

 

Punktlig og præcis 
Jeg ved ikke af at du har ”misset” en gudstjeneste i alle de år.  
Du er altid mødt ind til tiden så alle detaljer kunne være på plads.  

 

Hjælpsomhed 
Man spørger dig aldrig forgæves om råd og hjælp. Du har selv været formand for menighedsrådet, og i mange år siddet i rådet 
som medarbejderrepræsentant. Omkringmorgensang i teltet har især jeg nydt godt af din imødekommenhed og hjælp.  

 

Empati 
Du har en respektfuld evne til at agere i de aktuelle situationer du befinder dig i.  

 

Ihærdig 
Opgaven skal lykkes - du bliver ved med at gå efter resultatet. 

 

Vellidt 
At du er vellidt afspejler sig bedst i udtalelsen fra beboerne på Hybenbo, der så mindelig bad om at du ville vedblive med at syn-
ge for dem. 

 

Pligtopfyldende 
At du selv sagde ja til at synge i pastoratets 2 kirker i dag, siger vel i grunden alt om dig som person.  

 

Du har udtalt, at det eneste du ønskede dig i forbindelse med afgang som kirkesanger i 40 år, var Dronningens Fortjenstmedalje. 
Vi har i menighedsrådet indstillet dig til denne hæder.  

 

Efter en rum tid kom så det positive svar på indstillingen.  

 

Vi skulle finde en passende anledning til overrækkelsen. 

 

Dagen i dag er velvalgt og velbegrundet: 
Op til jul - adventstid -  forventningens glæde. 

 

Kristians fænomenale spil gør i forvejen dagen til noget særligt. 

 

På vegne af Årre menighedsråd vil jeg nu overrække Dronningens Fortjenstmedalje til Knud Lykke Christensen 

Dronningens Fortjenstmedalje til Knud Lykke Christensen 10. december 2017 

Tale af  Jens Jessen 
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På søndag d. 3. december er det 1. søn-
dag i advent. Der starter et nyt kirkeår. 
I dag er jo så den sidste i dette det 
gamle år. Det er tid til at se tilbage og 
opsummere menighedsrådets arbejde. 
 
Det var jo første år efter menigheds-
rådsvalget i 2016. Efter Anne Marie 
Søndergårds lange virke i menighedsrå-
det, deraf mange år som formand, hav-
de hun besluttet ikke at opstille. Eneste 
nyvalg til menighedsrådet blev Lone 
Brink. Det faldt i mit lod at overtage 
formandsposten. Det er jeg både stolt 
og beæret over. De øvrige i rådet er: 
Næstformand/kirkeværge Thyge Niel-
sen, Kasserer Ole Vinter Hansen, Kon-
taktperson Lone Brink, Sekretær/
Referent Knud Becher. 
 
Vores andel af den tildelte kirkeskat er 
på 945.000 kr. Af det regner vi med at 
have et overskud på 85.000 kr. Så har vi 
lidt til uforudsete udgifter  og mindre 
projekter. I dette år er vi også tildelt 
800.000 kr. til opsparing til nybyggeri. 
De økonomiske tal til det nye år ligner 
lidt, dog med en lille fremskrivning. 
Desuden er vi også tildelt en opsparing 
på 1mill. Kr. 
 
Dette år er mit første som formand. 
Der har været meget nyt at sætte sig 
ind i. Jeg har bestræbt mig på at delta-
ge i alt hvad der måtte vedrøre for-
mandsposten. Jeg håber, den viden jeg 
har tilegnet mig i år, vil gøre opgaven 
nemmere fremover.  
 
Vi har haft gang i meget i år.  
Fejringen af 500 året for reformationen 
har forløbet hele året, og kulmineret 
her i efteråret med det stort opsatte 
program i Domkirkens by Ribe.  
Lokalt fejrede vi reformationen d. 29 
oktober med Luther-rose, brød og øl. 
De kommende konfirmander medvirke-
de med fakkel-portal.  
I det gamle Helle kommune havde vi 
arrangeret rundtur til sognenes kirker,  
med fortællinger om tiden fra reforma-
tionen lokalt,  afsluttende med gudstje-
neste i Tambours Have.  
På personalesiden er vi stærkt kørende. 
 Tinas utrættelige indsats gør at vi har 
en virkelig velplejet kirkegård. Hun kun-
ne fortjene lidt mere hjælp fra en med-
hjælper, men den stilling er så lille, at vi 

har problemer med at besætte og fast-
holde arbejdskraft. Sig til hvis I har 
kendskab til en relevant person. 
Organist er Kristian Nøhr, og han er jo 
bare fabelagtig dygtig. Vi glæder os 
hver gang over hans musik. 
Stillingen som sanger blev ledig i for-
året. Vi fik ansat Tøger Flagstad, der 
efter sangprøve her i kirken fik jobbet. 
Det er vi glade for. Han dækker nu sam-
men med Flemming i Fåborg dobbelt-
gudstjenester på skift. 
 
Knud Lykke stoppede som sanger efter 
40 år, en imponerende bedrift. Søndag 
d. 10. december 2. søndag i advent vil 
vi her i kirken fejre Knud, hvor han skal 
have overrakt Dronningens fortjenst-
medalje. 
Af arrangementer i øvrigt vil jeg nævne 
byfestgudstjenesten med efterfølgende 
morgensang i teltet. En god start på 
sognets byfest. 
 
Palmesøndag har vi efterhånden op-
bygget en tradition for et arrangement 
i kirken. Vi har bestræbt os på at finde 
dygtige folk med tilknytning til sognet. I 
år var det Knud Lykkes svigerdatter der 
på blændende vis fortalte om og sang 
med os om Carl Nielsen.  
Næste år vil vores nye kirkesanger Tø-
ger og hans kæreste berige os med 
deres flotte sang. 
 
På kirkegården er vi i gang med at gen-
nemføre dele af vores kirkegårdsplan. 
På nordsiden har vi nedlagt forældede 
gravsteder og efterfølgende sået græs. 
I den udstrækning vi har tid og penge, 
vil vi udskifte forhække med granit 
kantsten. Vi har jo nok alle set og beun-
dret vores flisegang ud af kirken, den 
blev færdig til jul sidste år. 
 
Vi annoncerer i Helle-avis eller hvad 
den nu hedder. Vi føler somme tider vi 
drukner i læsestof fra Ølgod-Tarm- 
Ansager og andre steder vi ikke relate-
rer til. Bl.a. derfor har vi opsat en tavle i 
Dagli’ Brugsen som er vores. Her kan 
man finde opslag om vore arrangemen-
ter. 
 
Vi har besluttet at opsætte højttalere i 
kirken. Ligeledes vil vi få mulighed for, 
at få lyd ud i våbenhuset ,og udenfor til 
brug ved store begravelser. 

Vi har også i menighedsrådet haft frem-
tiden for vores kapel til drøftelse. Ka-
pellets tilstand var ved at være dårlig, 
især efter at en mår var flyttet ind. Vi 
kan også kun bruge kapellet i de kolde 
måneder af året. Så spørgsmålet var 
om vi skulle nedlægge kapellet eller 
renovere det. Vi enedes om at renove-
re, og opsætte et kølesystem, så kapel-
let kan bruges hele året. Arbejdet 
sættes i gang næste år. 
 
Jeg nævnte under den økonomiske 
gennemgang beløb afsat til nybyggeri. 
Det er lidt bevidst at jeg her til sidst vil 
berette om vores arbejde omkring byg-
geri af et nyt graverhus. Jeg tror de 
fleste vil medgive at vores forhold er 
meget små og ringe. Vi har derfor søgt 
og fået lov til at bygge nyt. Det bliver 
en rigtig spændende periode, vi går i 
møde med tilblivelsen af en ny bygning.  
 
Årre kirke ligger som bekendt på en 
top, og der er ikke megen plads om-
kring, så det bliver en udfordring at få 
tegnet og placeret det nye graver/
menighedshus. Vi har lige taget hul på 
projektet, der skal opfylde dels nye 
krav til arbejds/vilkår og miljø, dels 
menighedsrådets ønsker om møde/
kontor-faciliteter. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at by-
de på kaffe og kage, og ønske godt kir-
kenytår. 

Beretning til menighedsmødet i Årre kirke d. 26. november 2017 
Af Jens Jessen Formand Årre Menighedsråd  
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Burgermenu 
250g hakkebøf af skotsk højlandskvæg fra Holme Ådal 
& pommes frites / hakkebøf / pariserbøf  kr. 85 
 
Få ledige konfirmations datoer - forhør nærmere 
 
Uforpligtende tilbud gives gerne på Jeres næste fest  
 
Reservation på  tlf. 7519 5016  
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Den 14, februar 1637 behandledes en arve-
skiftesag fra Autrup ved Skads Herreds Ting. 
En af gårdmændene i Autrup, Hans Jepsen 
var død i 1636, og hans enke, Boelde Niels-
datter skulle skifte med tre mindreårige 
børn, da hun skulle giftes med Niels Peder-
sen fra Fuglsig. De tre børn hed Niels Han-
sen, Jep Hansen og Marie Hansdatter.  

 

Som led i arveskiftesagen var et antal vidner 
samlet i gården i Autrup den 26. januar 1637 
for at vurdere boet efter Hans Jepsen. Både 
bygninger og indbo samt besætning og red-
skaber blev vurderet, så børnenes andel af 
arven kunne fastsættes.  

 

Der var det specielle i Sydvestjylland efter 
Grevens Fejde i 1534-36, at landsbyernes 
jorder var ejet af kongen eller en herremand, 
men bygningerne til gårdene var ejet af fæ-
stebonden og hans familie. Andre steder i 
landet ejede kronen eller herremanden både 
jorden og bygningerne.  

 

Vi kan ud fra tingbogen se, 
hvor store bygningerne 
har været, samt hvilket 
indbo og besætning, der 
har været på gården. Der 
var et 13 fag salshus 
(beboelseshus, sandsyn-
ligvis med bryggehus), et 
otte fags hus som er lade, 
et otte fags hus mod syd i 
gården og et 8 fags hus 
mod øst. Det var altså en 
firlænget gård. (Når huse-
ne måltes i fag, er det 
fordi de var bygget i bin-
dingsværk. Hver fag har nok været omkring 2 
m. Et 13 fags hus har således været omkring 
25 m. langt). 

 

Af besætning var der to heste, fire okser, to 
stude, to kvier, fire køer, to små stude, en 
lille kvie og en spædekalv. Derudover 17 
gamle får og 17 får i et års alderen samt to 
svin og tre gæs.  

 

Især de fire okser blev vurderet højt. Næsten 
til samme beløb som beboelseshuset. Det 
tyder på, at okse- og studeopdræt var en 
vigtig indtægtskilde for gårdene i Autrup, 
hvor de udstrakte engarealer kunne give 
sommergræsning og vinterfoder til dyrene. 
Okser og stude blev afsat bl.a. i hertugdøm-
merne, Slesvig og Holsten.  

 

De redskaber, der blev vurderet, var vogne 
og vognredskaber, plov og plovredskaber. 
Den avl, der nævnes, er rug, havre, boghvede 
samt rug-sædekorn. Møg og tørv blev også 
vurderet.  

 

Indboet bestod af et fyrreskab, et under-
bord, en egekiste, og en lille gammel fyrre-

træskiste. Der var en gammel kedel og et 
bryggekar. Uld og tøj blev sat til pris, ligesom 
to sider flæsk og fire fårekroppe. Det samme 
for øl-tønder, spande, kander, krus og taller-
kener. Af småredskaber nævnes en gammel 
hø-le, en lyng-le, et segl, en økse og en gam-
mel spade.  

 

Ud over de fysiske ting var der i boet en ræk-
ke breve, som var bevis for udlån til folk i 
området. Der nævnes tilgodehavender hos 
folk i Helle, Solbjerg, Årre, Autrup, Fåborg, 
Darum, Vong, Rodebæk, Debel og Gunderup. 
Afdøde Hans Jepsen har altså lånt penge ud 
mod pant. 

 

Den samlede værdi af boet blev udregnet til 
en sum, der svarede til værdien af rundt 
regnet 70 køer. Sætter vi prisen på en ko i 
dag til 7.000 kr., svarer formuen til ca. 
500.000 kr. Deraf skulle de tre børn have 
halvdelen. Derudover bestemtes det, at de 

hver skulle have en seng (nok til at kunne 
tage med, når de flyttede hjemmefra). 

 

Efter vurderingen af boet i tilsyn af vidner 
lagde Boelde (enken efter Hans Jepsen) nøg-
len på bordet og tilbød vidnerne, at de måtte 
undersøge, om der var andet i boet, der ikke 
var skiftet. Der var ikke mere at skifte, og 
dermed var børnenes arv efter deres afdøde 
far lagt fast.  

 

Tilstede var også Niels Pedersen i Fuglsig, der 
var trolovet og skulle giftes med Boelde 
(enken efter Hans Jepsen). Han erklærede 
straks, at han ville stå inde for boet 
(herunder inddrivelse af gæld), og han love-
de samtidigt at have børnene hos sig og de-
res mor til de hver blev 15 år og i den perio-
de forsørge dem med klæder og føde samt 
sørge for god opdragelse – ”kristelig og god 
på alle måder”. Desuden skulle han og deres 
mor sørge for, at hver af børnene kommer et 
år i skole i Slebsager. En gårdmand i Slebsa-
ger lovede i den forbindelse at holde et af 
børnene med kost den vinter, barnet går i 
skole. 

 

Pengene fra arven skulle stå uden at der 
løbende betaltes renter, så længe barnet var 
hos Niels Pedersen og deres mor. Når barnet 
var fyldt 15 år, skulle arveandelen betales i 
gangbar mønt til barnet eller dets værge, når 
de ønskede det. På det tidspunkt skulle de 
også have den seng, der indgik i arveskiftet. 

 

Boelde Nielsdatters nye mand, Niels Peder-
sen havde ved arveskiftet lovet at stå inde 
for boet. Det gjaldt også inddrivelsen af de 
tilgodehavender, der var i gældsbreve. Han 
var jo nødt til at have gangbar mønt, når 
børnene skulle have deres arv. Men pante-
breve er ikke altid sikre. Det gælder også her, 
hvad en senere sag i tingbogen viser. 

 

Det var skyldneren, Knud Michelsen i Gunde-
rup, der ikke kunne betale, og derfor måtte 
beløbet inddrives ved at tage pant. Det kan 
læses i en sag i tingbogen for den 13. juni 
1637.  

 

Af sagen fremgår, at den 1. 
juni 1637 var Niels Peder-
sen samt herredsfogeden 
og et par andre mænd, der 
var vidner, mødt i Gunde-
rup for at tage pant for den 
gæld, Knud Michelsen hav-
de til boet. De tog pant i en 
rugager (så høsten var 
pantsat). Desuden i en ager 
med havre samt en ager 
med byg og en med bog-
hvede. Det er nøje beskre-
vet i sagen, hvor agrene lå i 
Gunderup, så der ikke var 
tvivl 

 

Pantet i høsten var ikke nok til at dække 
boets tilgodehavende, så der blev også taget 
pant i det hus, skyldneren boede i. Dette 
beløb skulle falde til påske året efter.  

 

Man kan godt komme til at spekulere på, 
hvordan det gik de personer, der nævnes i 
denne sag. Christian den Fjerde var konge på 
den tid, og han var mildt sagt ikke heldig 
med sine forsøg på at føre krig. Hovedfjen-
den var Sverige, og i 1643 hærgede og plynd-
rede svenske tropper i Jylland. Det var den 
såkaldte Torstenson fejde. (Benævnt efter 
den svenske feltherre, der ledede de invade-
rende soldater under krigen i Jylland). 

 

Og i svenskekrigene i 1657-60 hærgedes 
området her igen voldsomt og gentagne 
gange af svenske tropper. Der udbrød pest-
sygdomme, som slog en stor del af befolknin-
gen ihjel, så mange gårde og hele landsbyer 
lå øde lang tid efter.  
 
Men det er en anden historie. 

ARVSKIFTESAG FRA AUTRUP I 1637 
Verner Puggaard - Fåborg og omegns Lokalhistoriske arkiv.  
Kilde: Skads Herreds Tingbog  

Sådan kan bygningerne til en gård 
have set ud omkring 1640.  
(Kilde: Henrik Versild: Bondegårde i 
Skads Herred 1636-1760).  
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I 1962 blev jeg ansat i politiet og skulle bo i København i mindst fire 
år. Det sidste af de fire år boede Birtha og jeg med vores to børn, 
Flemming og Jan, i en lille 2-værelsers lejlighed på Nørrebro. Lejlighe-
den var opvarmet med en petroleumskamin, og toilettet var så lille, 
at man næsten skulle bakke derind. Der var hverken håndvask eller 
bad. Vi brugte etagevask i køkkenet, hvor der kun var koldt vand, 
indtil vi opsatte en gasvandvarmer. Mit arbejdssted var på Nyropsga-
de politistation, og jeg gik mest patrulje på Rådhuspladsen. Her gik 
jeg både dag og nat mellem en masse mennesker og meget trafik og 
drømte om det lille husmandssted på landet, og helst i Jylland. 
 
I 1966 søgte jeg om forflyttelse til Esbjerg og fik pladsen. Efter ankom-
sten til Esbjerg boede vi først i Skoleparken i en lejlighed. Her boede 
vi i et år, og det var her Helle 
blev født. Vi havde købt en 
byggegrund på Sprogøvej i 
Sædding. Herpå byggede vi 
et hus, som vi boede i. Jeg 
blev ansat i færdselspolitiet 
og kørte patrulje i området, 
herunder også i Fåborg, som 
jeg syntes så ud til at være en 
hyggelig by, som kunne passe 
til Birtha og mig, samt vore 
tre børn. En dag, da vi netop 
kørte gennem Fåborg, så jeg, 
at brugsuddeler Peter Mad-
sen gik og fejede uden for 
butikken. Jeg spurgte ham, 
om der var en lille ejendom 
til salg i nærheden af byen. 
Madsen sagde først nej, men 
så kom han i tanker om, at 
der vistnok var noget til salg på Villavej (som Møllevej hed dengang). 
Han fortalte, at der boede en enlig ældre dame, men at hun nok var 
svær at handle med. 
 
På min næste fridag kørte Birtha og jeg til Fåborg, og vi havde Flem-
ming, vores ældste søn med. Her så vi ejendommen, som så lidt trist 
ud indvendig. Der var ikke rigtig noget køkken og ingen bademulighe-
der i badeværelset, og halvdelen af huset var stald med toppede 
brosten, men vi kunne se muligheder i huset. Efter et par besøg be-
sluttede vi at købe huset. Vi fik det billigt, da der skulle laves meget i 
stand. Den 15. oktober 1972 flyttede vi ind. Vi gik straks i gang med at 
renovere. Jeg havde allieret mig med en god ven, der lagde rigtig 
mange arbejdstimer i huset. Til murerarbejdet fik jeg hjælp af lokale 
Peder Grimstrup. Han forlangte 20 kr. – om dagen, samt føden, når 
han var der, og han ville ikke have mirabellegrød. Det havde han fået 
nok af.  
 
Kort tid efter vi var flyttet ind, blev vi inviteret til en rund fødselsdag 
på kroen. Jeg tror, det var en 80-årsdag vi fejrede, men jeg kan ikke 
huske hvem der på Møllevej fyldte år, men det var en fest med ca. 
100 mennesker. Det havde vi aldrig prøvet før. I pausen efter spisnin-
gen gik mændene udenfor og stod og talte sammen i små grupper. 
Når jeg kom hen til en gruppe, blev der en pause i talestrømmen, og 
man begyndte derefter at tale om vejret. Da jeg kom hen til gruppen, 
hvor Grimstrup stod, blev der også stille, men så sagde Grimstrup; 
”Han er gue nok”, og det var signalet til, at jeg kunne deltage i snak-
ken. 
 
 

Vores tre børn var også tilfredse med, at vi flyttede til Fåborg. De 
fandt sig snart kammerater, som de var sammen med både i skolen 
og fritiden, og de kunne snart både forstå og tale den lokale dialekt. 
Foruden hr. og fru Larsen fik Jan i Årre skole en ung lærer med et 
mægtigt afrohår, Leif Fabricius. Første gang Birtha og jeg skulle til 
forældremøde, skulle vi også høre, hvad børnene havde lært. Blandt 
andre kom Jan op til tavlen og skulle fortælle noget. Det gjorde han, 
men vi forstod ikke et suk af, hvad han sagde. Da vi kom hjem spurgte 
vi, hvorfor han talte på den måde. Han fortalte, at fru Larsen havde 
sagt, at klassen ikke skulle tale rigsdansk, men bare bruge den lokale 
dialekt. Det havde Jan bidt mærke i, så han lærte hurtigt at tale som 
de andre elever. Efterhånden lærte Birtha og jeg også at forstå det 
lokale sprog, selv om der stadig kan være ord, der driller os lidt her 45 

år efter vi flyttede hertil. Det 
var svært for os at overbevise 
Jan om noget, hvis fru Larsen 
havde sagt noget andet. Hun 
var den for ham, der altid 
havde ret. Flemming har altid 
været interesseret i biler og 
motorer, og da han fandt ud 
af, at både Magnus Øster-
gaard og vognmand Marcus-
sen kunne bruge en hjælper, 
var Flemming altid på 
pletten, når de kaldte. Mar-
cussen var ikke så god til at 
bakke med lastbilen, og 
Flemming har senere fortalt, 
at han altid skulle bakke last-
bilen til, når det var nødven-
digt. Helle blev hurtigt venin-
de med Susanne Krænsen og 

Jette Lykke, og sammen med Anne Dorthe Iversen tog hun til Glej-
bjerg, hvor Bramming havde en rideskole, for de var begge interesse-
rede i heste. Birtha og jeg blev enige om, at vi havde plads til et pleje-
barn, og efter en lang ansøgningstid fik vi Kenny i 1985. Han var en 
dreng på 8 år, som kom fra et belastet hjem i Horsens. Det var et 
uheldigt tidspunkt han kom på, for jeg var lige blevet valgt til kommu-
nalbestyrelsen og var formand for SAEF, så det var i høj grad Birtha, 
der måtte stå for hans opdragelse. Han var en frisk og klog dreng, der 
dog i høj grad var præget af sin dårlige opvækst. Det var svært at 
overbevise ham om, at penge hentede man ikke bare på kommunen. 
Dem skulle man arbejde sig til. Vi havde Kenny i 6 år, hvorefter han 
blev sendt videre til Vesterlund efterskole. Vi har stadig god kontakt 
med Kenny og hans kone. Han er blevet lastbilchauffør for et firma i 
Herning og har det rigtig godt. 
 
Det skete flere gange, da vi lige var flyttet ind, at en flok knallertkøre-
re holdt ved vores indkørsel og speedede deres køretøjer op. Det var 
irriterende, for motorstøjen gik i vores antenne, så vi kun kunne se 
sne på fjernsynet. Når jeg gik ud for at tale med de unge mennesker, 
forsvandt de straks. Der var dog en aften, hvor en af knallerterne gik i 
stå. Jeg fik fat i føreren og bad ham sige til de andre, at deres støj gik i 
vores TV. Derefter holdt drillerierne op, og da det blev nytårsaften, 
kom jeg hjem fra tjeneste kl. 22, og da sad hele ”knallertholdet” i 
vores stue og drak øl sammen med Birtha. Herefter fik vi en god snak 
om, at jeg ikke ønskede at være politimand i min fritid, med mindre 
der skete noget meget alvorligt, og så var luften renset. 
 
 

     (Fortsættes side 16) 

MÅ VI FÅ DIN HISTORIE? 
ARVID RYTTERGAARD FORTÆLLER FAMILIENS LIV I FÅBORG 



16 

 

 

 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   

(Fortsat fra side 15) 

ARVID RYTTERGAARD FORTÆLLER FAMILIENS LIV I FÅBORG 
 
Nogen tid efter blev jeg valgt ind i brugsbestyrelsen, hvor Niels Ibsen 
var formand, og hvor Anna ved hvert bestyrelsesmøde gav os en 
dejlig lagkage til kaffen. Det gik åbenbart godt, for så blev jeg valgt 
ind i borgerforeningens bestyrelse, der blev ledet af Villy Hansen. Da 
Villy stoppede som medlem af bestyrelsen, blev jeg valgt som for-
mand i 1979. Det var en livlig bestyrelse, hvor Bent Nielsen og Ove 
Bøndergaard konstant var uenige og drillede hinanden. En dag fandt 
vi i bestyrelsen ud af, at Landsforeningen for Landsbysamfund holdt 
generalforsamling i nærheden af Billund. Det var måske noget for os, 
så Leif Mikkelsen og jeg tog af sted til mødet. Da vi kom hjem, var jeg 
blevet valgt ind i landsforeningens bestyrelse. I 1984 blev jeg valgt 
ind i JTAS repræsentantskab, nok mest på stemmer fra Helle kommu-
ne. I 1986 spurgte nogle fra borgerforeningsbestyrelsen, om jeg kun-
ne tænke mig at stille op til valg i Helle kommunalbestyrelse, da det 
ville være godt at have en lokal person i kommunalbestyrelsen. Jeg  

 
 
 
 
stillede op og blev valgt. Jeg sad der i 12 år. De sidste 8 år som for-
mand for kulturudvalget. I år 2000 blev jeg pensioneret fra politiet, så 
i 2002, da vores brugs blev ændret til købmandsbutik, blev jeg direk-
tør for Fåborg i Fokus. I 2004 blev jeg meddeler til Jyske Vestkysten. I 
2014 blev jeg udpeget til Lokal Nyt redaktionsudvalg, og i 2016 blev 
jeg formand for Danske Seniorer, Fåborg – Agerbæk. 
 
Det har været et travlt liv med utallige møder, og jeg forstår ikke i 
dag, at det hele kunne hænge sammen med det arbejde, jeg jo også 
havde. Birtha siger også, at hun har været meget alene med børnene. 
Nu nyder vi vores otium, hvor jeg kun har et par foreninger tilbage, 
og jeg kan koncentrere mig om urene som hobby. 
                                                                                                                       

Arvid Ryttergaard. 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv afholder generalforsamling  
tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.30  i Fåborghus 
 
 

Efter generalforsamlingen vil Verner Puggaard fortælle om to Autrup landmænds tur til Afrika 1960/61 

http://www.åbhundetræning.dk
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FÆLLESFOREDRAG I HELLE-HALLEN torsdag den 1. marts kl.19.00  
Provst Anders Bonde, Favrskov:  ”Humor som sjælesorg” 
 
Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind. 
Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderes 
påstand, at humor for alvor også er sjælesorg. Emnet belyses med afsæt i det kristne menneske-
syn og med udblik til hverdagens humor. Meget naturligt holdes foredraget i causeriets form, 
hvor netop humoren tjener eftertanken. 
Anders Bonde er sognepræst, bonde og provst.  
Der venter deltagerne en spændende og indholdsrig aften. Vel mødt! 
 

KONCERT I ÅRRE KIRKE PALMESØNDAG KL. 14.00 
Traditionen tro indleder vi påsken i Årre Kirke med et arrangement. 
Palmesøndag d. 25/3 kl. 14.00 vil vi byde velkommen til vores nye kirkesanger Tøger og  hans kæreste Tarja Liisa.  
Koncerten der vil vare en god times tid, vil indeholde et par fælles-salmer, arier af Händel, duet af Monteverdi, og ellers værker 
der hører påsken til. 
 
Tøger er uddannet som kirkesanger på Sankt Annæ Gymnasium i København, hvor han bl.a. har sunget tenor i Kongehusets 
Hofkor, det Kongelige Kantori, både i Danmark og i udlandet 
Ligeledes har han været kirkesanger i en lang række kirker i Danmark og ofte medvirket til koncerter og soloopgaver. 
  

Tarja Liisa Tepponen er en finsk soprano der har studeret i Vestjysk Musik-konservatorium, Esbjerg, i Sibelius Aka-
demi, Helsinki samt Hochschule für die Musik und Theater, Hamburg for at lave sin diplomsang eksamen med læ-
rerne Peter Lindroos, Armeen Rasmussen og Ingrid Kremling Domanski. Tarja Liisa har medvirket talrige klassiske 
solokoncerter både i sit hjemland, i Danmark samt i Tyskland. Udover sin koncertvirksomhed er hun ansat som 
kirkesanger i Vester Nykirke. 

FÆLLES GUDSTJENESTER FOR ALLE SOGNE I GL. HELLE PÅ DE ”SMÅ” HELLIGDAGE  
afholdes 2. påskedag i Grimstrup kirke kl. 10.30. Bededag i Næsbjerg kirke kl. 10.00, Kristi Himmelfartsdag i Årre kirke kl. 10.30 
samt 2. pinsedag i Agerbæk kl. 10.30. 
 

I Årre kirke synger ”Seniorsang på Stålværket” danske sange. 
 

BYFESTGUDSTJENESTE I PRÆSTEPLANTAGEN 
Igen i år vil Fåborgs byfestgudstjeneste holdes i præsteplantagen ved Tingvejen, hvis biskoppen og vejret 
tillader det, den 13. maj kl. 13.00. Vi håber mange vil komme og gentage succesen fra de foregående år. 
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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 

   

MARTS 
14. marts: Bibeltime hos Mads Naj-
bjerg, Jyllerupvej 10, Årre 

 

APRIL 
11. april: Bibeltime hos Kristiane Søn-
dergaard, Skolegade 30, Årre 

 

MAJ 
16. maj: Bibeltime hos Julie Nielsen, 
Birkegade 22, Årre 

Alle er velkommen. 
Hvis ikke andet er nævnt begynder 
møderne kl. 19.30 

 
Evt. henvendelse kan ske til Mads Naj-
bjerg på tlf. 20 82 24 59 
 

Embedet varetages på præstens fridage af 
sognepræst Søren Pedersen, tlf 75196703 
sop@km.dk. Det gælder den 3.- 4. marts, 3.- 
8. april, 24.- 29. april samt 22. maj til og med 
3. juni (alle dage incl.). Præsten har fri alle 
mandage. 

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hæn-
de 1. APRIL 2018  

REPARATION PÅ KIRKETAGET I FÅBORG 
Det var ikke nemt for forbipasserende at se, hvad der skete på stilladset, der var sat op omkring kirketårnet i efteråret. I alle fire 
gavlhjørner blev råddent træ udskiftet med nyt egetræ og derefter beklædt med bly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM FOR INDRE MISSION PRÆSTEN HAR FRI 

BABYSALMESANG FORTSÆTTER 
Onsdage fra kl 9.15 til 10.00. Den 21. februar i Agerbæk kirke, den 28. februar i Årre kirke samt 7. marts også i Årre kirke. Husk at 
medbringe tæppe, da gulvet kan være koldt. 

mailto:vj@hmnet.dk
x-apple-data-detectors://3
tel:20%2082%2024%2059
mailto:sop@km.dk
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BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE 
Den 11. marts er der afslutning med ”Skolen i kirken” for 3. klasse og vi holder en børnevenlig gudstjeneste i Få-
borg kirke kl. 9.00. Vel mødt til alle børn med familie. Gudstjenesten er for alle. 

KOR TIL GUDSTJENESTEN 
Den 22. april kl. 10.30 i Årre kirke synger Minikoret fra Årre skole til gudstjenesten. Kristi Himmelfartsdag i Årre 
kirke kl. 10.30 deltager koret Seniorsang på Stålværket” med danske sange. 

PÅSKEMYSTERIET 
Det største mirakel Jesus gjorde, var at opstå fra de døde påskedag. Men hvordan det egentlig gik til, var og er et 
stort mysterium. Teologerne i tidlig kristen tid forstod begivenheden som en slags gidselaffære, hvor der blev betalt 
en særlig løsesum. Man har kaldt det ”løsesumsteorien om Jesu forsoning af Gud og menneske”. 
På grund af syndefaldet og den deraf følgende arvesynd var der opstået et modsætningsforhold mellem Gud og 
hans skabning, idet mennesket var kommet i gæld til Gud. 
Nærmere bestemt indebar syndefaldet, at Adam og Eva overlod deres humanitet til djævelen. De lod altså djævelen 
få rådighed over deres menneskelighed, mens de selv fik mulighed for at tilegne sig kundskab. Lokket af den snedige 
slange spiste de af frugten af kundskabens træ - og kom under djævelens magt. ”Vist skal I ikke dø – spis I bare!” 
sagde slangen. 
Resultatet var, at Adam og Eva ikke længere hørte ind under Gud, men djævelen, hvis plan var at vinde al magt over 
jorderig.  
Situationen satte Gude i et dilemma: Hvordan kunne han vinde menneskene tilbage og samtidig stille djævelen til-
freds? Ved at betale en særlig løsesum! 
Gud gjorde noget vældig smart: Han narrede djævelen til at acceptere Jesu død som en passende pris. Hvis Jesus 
døde og altså kom ind under djævelens dødsrige, måtte Gud godt få menneskene tilbage – det ville alligevel ikke 
nytte Gud noget, tænkte djævelen, for Jesus var det mægtigste af alle mennesker af og alle mennesker var bundet til 
hans skæbne. Hvis djævelen fik magten over Guds søn, ville han for altid også have al magten over menneskene! 
Men Jesu død var en pris, der hurtigt viste sig at glide djævelen af hænde igen.  
For straks påskemorgen gryede, åbenbaredes det, at Jesus ikke kunne holdes tilbage i dødens mørke, men opstod 
fra de døde.  
Det havde djævelen ikke forudset! 
Djævelen blev altså overlistet, hans anslag blev ikke til noget. Påskemorgen stod den onde tomhændet tilbage uden 
noget, mens Jesus og alle dem, der tror på ham, slap ud af den ondes kløer. 
Kirkefaderen Augustin kalder ligefrem korset på Golgata en ”fælde”: Straks den onde accepterede Jesus som løse-
sum, klappede den i og retfærdigheden blev genoprettet.  
Nemlig den retfærdighed, at djævelen ikke opnåede hvad han ville, men blev sat på plads, mens menneskene slap fri 
af hans magt. 
Løsesumsteorien støttes af flere skriftsteder i bibelen, der direkte bruger ordet ”løsesum” om begivenheden. Blandt 
andet hos evangelisten Markus, der skriver, at Jesus ikke var kommet for at lade sig tjene, ”men for selv at tjene og 
for at give sit liv som løsesum for mange” (Markus 10,45) 
Påskemysteriet om Jesu forsoning af Gud og menneske har fascineret mange teologer og tænkere op gennem tider-
ne og der findes mange andre opfattelser af begivenheden.  
Men et fyldestgørende svar på, hvordan en mands (Jesu) død kunne virke forsonende ind på andre menneskers liv, 
er aldrig blevet givet.  
Begivenheden er og bliver et mysterium – kristendommens største. God påske!  
 
Michael B.W. Bergerud 
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GUDSTJENESTER 

      

      

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. *Kirkekaffe og Nytårsdag med vin og kransekage. ** Menighedsmøde efter 
gudstjenesten. ***Koncert med Olesen-familien. ****Guitar til gudstjenesten ved organist Kristian Nøhr. Kol = Kollekt 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

11. februar Fastelavn Ingen 10.30 Luk 18,31-43 

18. februar 1. søn. i fasten 10.30 Ingen Luk 22,24-32 

25. februar 2. søn. i fasten Ingen 10.30 Burgergudstjeneste 

04. marts 3. søn. i fasten Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

11. marts Midfaste 09.00 ** Ingen Joh 6,24-35 

18. marts Mariæ bebudelse 10.30 09.00 * Luk 1,46-55 

25. marts Palmesøndag 09.00 * 14.00 *** Mark 14,3-9 

29. marts Skærtorsdag 10.30 09.00 A Joh 13,1-15 

30. marts Langfredag Ingen 09.00 L   

01. april Påskedag 09.00 Kol 10.30 Kol  Matt 28,1-8 

02. april 2. påskedag 
Henvisning til Grimstrup 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Grimstrup 
kirke kl. 10.30 

Fælles for Gl Helle kommune 

08. april 1. s. e. påske Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

15. april 2. s. e. påske 10.30 09.00 * Joh 10,22-30 

22. april 3. s. e. påske 09.00 10.30 **** Joh 14,1-11 

27. april Bededag 
Henvisning til Næsbjerg 
kirke kl. 9.30 

Henvisning til Næsbjerg 
kirke kl. 10.00 

Fælles for Gl Helle kommune 

29. april 4. s. e. påske Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

06. maj 5. s. e. påske 09.15 11.00 Konfirmation 

10. maj Kristi Himmelfart Henvisning til Årre kirke 10.30 **** Fælles for Gl Helle kommune 

13. maj 6. s. e. påske 13.00 FGP 10.30 Joh 17,20-26 

20. maj Pinsedag 09.00 * 10.30   

21. maj 2. pinsedag 
Henvisning til Agerbæk 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Agerbæk 
kirke kl. 10.30 

Fælles for Gl Helle kommune 

27. maj Trinitatis Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. Kol = Kollekt. L = Liturgisk gudstjeneste. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. 
**Afslutning for minikonfirmander. ***Koncert med Tøger og Tarja. ****Kor til gudstjenesten. FGP = Friluftsgudstjeneste i 
Præsteplantagen 

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

hedsrådene. 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende datoer kl. 10.15: Den 21. fe-
bruar (ved Charlotte Locht), den 14. 
marts (ved Michael Bergerud), den 18 
april (ved Charlotte Locht), den 16. maj 
(ved Michael Bergerud). 

KOLLEKTER:  
Påskedag til KFUM/K 
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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Arrangementer 2018-2019 
 

Tirsdag den 6. marts Årre Kro kl. 14.00 Sognepræst Charlotte Locht fortæller om  
Karen Blixen. 
 
Tirsdag den 17. april Halvdagstur til Vadehavscenteret og Storkesøen. 
Vadehavscenteret i Vester Vedsted er ombygget i 2016 og står nu som et flot formidlings cen-
ter. Efter et par timer i Vadehavscenteret kører vi til Storkesøen i Ribe hvor vi vil nyde vores 
eftermiddagskaffe 
 
Afgang Årre kro kl. 13.30 Grimstrup kl.13.45 Pris: 285,00kr Bustur, Kaffe, entre Vadehavscente-
ret og guide. Tilmelding senest 10. april til Marius tlf.88177576 mobil 24407510 
 
Fra mandag den 7. maj kl. 14.00 Krolf på Fyrrevænget. 
 
Mandag den 28. maj til 31. maj 4 dages tur til Kongernes Nordsjælland og Cirkusrevyen. 
Vi skal bo på Sauntehus Slotshotel. Første dag Roskilde Domkirke. Anden dag Frederiksborg Slot, Fredensborg slot og 
Kronborg Slot. Tredje dag Karen Blixen museet Rungstedlund og derefter Bakken og Cirkusrevyen, aftensmad et sted 
på Bakken. Fjerde dag Jægerspris Slot. Program kan fås ved bestyrelsen. Tilmelding senest 14. marts til Marius 
tlf.88177576 mobil 24407510 
 
Tirsdag den 5. juni kl. 14.00 Grundlovsmøde i Tambours Have 
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Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbrin-
ges. Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, 
der kan ses i arrangementskalenderen side 33 her i bla-
det. 

Danske Seniorer 

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

VENNEKREDSEN HYBENBO—PROGRAM FOR 2017/18 
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Årre Borgerforening 
Nyt fra den blomstrende landsby  

 
Et nyt år med masser af muligheder, 
opgaver og udfordringer 
Nu er det ganske vist, byggeriet af den 
nye børnehave bliver nu skudt i gang 
og hermed er udsigterne til, at vi inden-
for en overskuelig fremtid kan begynde 
at se byggeriet vokse på arealet ved 
skolen, et byggeri vi i den grad har ven-
tet på skulle igangsættes. 
Samtidigt forventer vi, at kommunen 
snarest igangsætter byggemodningen 
og klargøringen af arealet til de nye 
byggegrunde som blev vedtaget som 
en del af projektet på det nye areal 
som kommunen har erhvervet, og som 
kommer til at hedde 
"Lindegaardsparken", det bliver spæn-
dende at følge byggeriet i det nye år. 
 
Samskabelsesprojektet "Byens rum" 
Vores projekt omkring indretningen af 
det nye aktivitets og læringssted på de 
arealet der bliver frigivet i forbindelse 
med nedrivningen og bortskaffelsen af 
den gl. skolebygning og den nuværen-
de børnehave, arbejdes der pt. ben-
hårdt på at fremskaffe midler til via 
fonde og puljer, men desværre må vi 
erkende at vores ansøgninger i slutnin-
gen af 2017 desværre ikke har båret 
frugt i det omfang vi havde håbet på, 
men det afholder os ikke fortsat at tro 
på at det vil kunne lykkedes i det nye 
år. 
Gruppen bag projektet er i skrivende 
stund i fuld gang med at udsende nye 
ansøgninger, og heldigvis har vi også 
noget tid at arbejde på inden arealet 
hertil bliver rømmet, så optimismen er 
fortsat bevaret og det skal nok lykke-
des at få fremskaffet de fornødne øko-
nomiske midler, således at vi kan påbe-
gynde opbygningen af projektet i for-
skellige etaper som planlagt i projektet. 
  
Det gl. Kommunekontor 
Som omtalt i sidste nummer af Lokal-
Nyt havde vi indsendt en ansøgning til 
Udviklingspuljen i Varde Kommune i 
maj måned  2017 om et tilskud til ind-
retningen af et "Arbejdende værksted 
& fælles samlingssted", to gange har vi 
desværre oplevet at beslutningen om-

kring en bevilling hertil er blevet 
"Sparket til hjørne" af kommunen, og 
det er ganske uhørt, men i skrivende 
har vi opnået at få aftalt et møde med 
Borgmesteren og Kommunaldirektøren 
i starten af 2018, og håber her at få 
forklaret værdien af dette projekt, som 
vi mener er til stor gavn for byens for-
eninger og borgere. 
Hvis vi opnår det ansøgte tilskud øn-
sker vi at bruge disse midler til indret-
ningen af et sted hvor byen og oplan-
dets borgere kan mødes i dagtimerne 
for at udføre forskellige håndarbejder, 
bl.a. syning, male, få et spil kort eller et 
spil billard samt kunne udføre mindre 
reparationsarbejder af forskellig art, 
bl.a. af mindre husholdningsapparater, 
radioer og cykler osv. osv., og ligeledes 
at få placeret Lokalhistorisk forening i 
disse lokaliteter. 
Vore lokale dagplejere har nu fået sig 
indrettet i et mindre areal i bygningen, 
og det har gjort lykke blandt børnene 
og dagplejerne, så det er jo dejligt. 
Der har i dagspressen og på de elektro-
niske medier været omtalt at en foræl-
drestyregruppe har vist interesse for 
muligvis at kunne indrette en eftersko-
le for ca. 40 unge psykiske og fysiske 
handicappede mennesker i et område 
af bygningen.  
Forældregruppen har valgt at indkalde 
til en stiftende møde d. 22. januar kl. 
19.00 på Årre Kro for oprettelse af et 
skoledistrikt, så det bliver spændende 
at følge om det vil kunne lykkedes at 
placere en sådan efterskole i byen. 
Bemærk venligst at alle velkomne til at 
deltage og høre nærmere omkring dis-
se planer d. 22.jan.2018 
 
Vore aktiviteter i efteråret har været 
en succes 
Både bankospillet til Mortensaften og 
vores traditionsrige Julebanko har væ-
ret velbesøgt og det betyder utrolig 
meget for os, at vi mærker den lokale 
opbakning til disse aktiviteter. Det er 
en aften hvor hele familien kan være 
samlet og hvor humøret er højt hver 
gang der bliver råbt "Banko" i salen - 
især for dem som vinder.  
 
Juletræsfesten og optoget   
d. 2. dec. starter altid med vækningen 
af julemanden på "Hybenbo" og festlig-
hederne foregik efterfølgende i Gym-
nastiksalen på skolen med en meget, 
meget stor opbakning af både børn og 
voksne som sammen kunne hygge sig i 

et par timer, så fra udvalgets side skal 
der lyde en stor tak for opbakningen til 
alle som deltog og bidrog med at gøre 
festen til en succes.  
Husk nu at sætte X i kalenderen til Fa-
stelavnsfesten som finder sted d. 3. 
februar 2018, dette kommer også til at 
foregå i Gymnastiksalen, nærmere in-
formation herom følger senere fra ud-
valget. 
 
Kommunens landsby forskønnelses 
midler 
I forbindelse med projektet om at gøre 
vore indfaldsveje smukkere, har vi i år 
valgt at søge midler fra kommunens  
forskønnelsespulje til nye flotte og be-
lyste blomsterkummer, til i første om-
gang 2 af vore indfaldsveje til byen.  
Ligeledes vil vi fortsat gerne at modta-
ge alle typer af blomsterløg, især Kro-
kus og hyacinter samt tulipaner og på-
ske & pinseliljer er højt placeret på 
vores ønskeliste, så hvis man lægger 
inde med nogle af disse løg vil vi gerne 
modtage dem, man kan blot lægge 
dem i carporten hos PV på Vænget 2. 
 
Blomstrende Landsby 
Arbejdsgruppen omkring udviklingspro-
grammet forventer at få færdiggjort 
vores ansøgning til de sidste 2 blomster 
i rækken af 5 blomster i løbet af ganske 
kort tid og håber at vi inden længe kan 
melde tilbage at vi har afsendt ansøg-
ningen og så håbe på at få den god-
kendt i starten af året, således at  vi 
kan markere og festligholde dette i 
løbet af sommeren. 
 
Generalforsamling 
Husk at sætte X i kalenderen til onsdag 
d. 7. marts hvor vi afholder generalfor-
samling på Årre Kro med start kl. 19.30 
og hvor alle foreningens medlemmer er 
velkomne. Nærmere herom på hjem-
mesiden, infoskærmen i Brugsen og på 
opslag i byen. 
 
Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår 
og håber på jeres fortsatte opbakning 
og frivillige hjælp til alle vore ideér og 
projekter i det nye år. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 
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Fåborg borgerforening afholder generalforsamlingen torsdag d. 22. februar kl. 19 på Fåborg kro  
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne 
 

• Valg af dirigent 

• Formandens beretning  

• Forelæggelse af revideret regnskab 

• Orientering fra udviklingsrådet  

• Indkomne forslag 

• ( evt forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen )    

• Fastsættelse af kontingent  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er:  
Ulla Sørensen:  modtager genvalg  
Finn Hansen: modtager genvalg 
Michael Tkatz:  modtager ikke genvalg  
Valg af 2 suppleanter 

 

• Valg af revisor  

• Eventuelt  
 
Vel mødt til aften i Fåborg by`s tegn.  
 
Efter generalforsamlingen serveres der en lækker croissant og kaffe  

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING  
 



26 

 

 

FESTELIG FASTELAVN OG FÆLLESSPISNING  
FREDAG D. 9 FEBRUAR PÅ FÅBORG KRO 

 MØD OP  TIL EN FESTLIG AFTEN MED   
UDKLÆDTE BØRN - TØNDESLAGNING - SLIKPOSER OG FÆLLESSPISNING  

FOR ALLE ALDRE 
 

Klokken 17 
BØRNENE SLÅR KATTEN AF TØNDEN  

KÅRING AF KATTEKONGE OG DRONNING 
 KOM OG  STEM PÅ BEDST UDKLÆDTE  

 
Klokken 18 

FÆLLESSPISNING  
 

MENU FOR VOKSNE: 
FLÆSKESTEG MED TILBEHØR  
FRISKBAGT KAGE OG KAFFE  

 
MENU FOR BØRN:  

PASTA MED KØDSOVS ( SLIKPOSE)  
 

Klokken 19 
DISNEYSJOV  

 
 

PRIS FOR DENNE AFTEN  
BØRN OG VOKSNE  75 KR  

 
TILMELDING SENSET 7. FEBRUAR TIL FÅBORG KRO  

VI SES TIL EN HYGGELIG KØKKENFRI AFTEN  

FÅBORG BORGERFORENING  
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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 
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Gymnastik Af Søren Ibsen 

Snart er det tid til opvisninger, 
store oplevelser både som gym-
nast/træner og som tilskuer. 
Holdene er i fuld gang med at 
øve serier og opstillinger, og 
arbejder hårdt for at få det hele 
til at spille max. Vi har lokalop-
visning søndag d. 11. marts kl 
13.30 i Helle Hallen. Foruden 
vores egne hold kommer også 
Skibelund Efterskole og giver 
opvisning. De er altid en masse 
glade ansigter og god gymna-
stik.  

Weekenden efter gælder det 
områdeopvisning for område 
Varde. Det er i år i Helle Hallen 
og vi har hold på gulvet fredag, 
lørdag og søndag. 
 
I weekenden 3.-4. februar har vi 

træningsweekend i Helle Hal-

len. Har skal der øves en masse 

spring og serierne finpudses 

inden opvisningerne. Men vi 

skal også i svømmehallen, hyg-

ge os og have det sjovt. 

Tiden går stærkt og gymnastiksæsonen nærmer sig enden — den sjove ende  

Krocket 
En ny sæson, begynder med opstartsmøde midt i Marts, træning starter omkring Påske.  
Se opslag i brugsen. 
Man er som altid velkommen til at komme forbi og prøve et spil krocket. 

 

Præmiespil 
Det vil i år også være muligt at indbetale til præmiespil fra 1-15 Maj, og være med i konkurrencen om 4 x 200 kr, mere om salget 
senere. 

Nyt fra Årre Boldklub 

Af Casper Pedersen 

I efteråret var alle på travetur til Grimstrup kirke, hvor vor 
præst Charlotte fortalte både bævere og juniorer om kirken. 
Ingrid fortalte om kirkegården. Det blev en god oplevelse, og 
vi var heldige at have godt vejr til det. 
 
Den traditionelle juleweekend for alle blev som tidligere 
afholdt på Terp Spejdercenter med både uden- og indendørs 
aktiviteter og en god julemiddag. Der var 35 deltagere med, 
rigtig dejligt. Juleafslutning for   bævere og juniorer blev holdt 
i Hjortkær og her blev der leget, spist æbleskiver, sunget og 
uddelt mærker. Roverne holdt afslutningen som de plejer hos 
Asta og Thyge, også en sjov og hyggelig aften. 
 
Vore spejdere har et fantastisk godt og spændende område v. 
Spejderhytte på Egedalvej at boltre sig på. Men det tog me-
gen skade da området for 2 år siden blev ryddet for bl.a. gran-
træer og udgåede træer. De store skovmaskiner ødelagde 
stierne og en del af vort grønne område og man ”glemte” at 
reetablere det igen. Al den regn vi så har fået bl.a. i år har 
ikke gjort problemet mindre. Vi håber det må blive bedre, og 
at vi kan få det reetableret igen 
Vi kan se tilbage på et godt spejderår, hvor der er kommet 

flere børn med, alle er meget trofaste til at møde op- og godt 
understøttet af deres forældre. Det sidste er noget, der har 
stor betydning i et foreningsarbejde – og dermed også hos os. 
Nu tager vi fat på et nyt år. Første opgave er indsamling af 
juletræer i Årre. Vi er glade for det beløb vi her får til vort 
arbejde.  
 
Vi har plads til flere børn og voksne 
 
Se www.spejdernet.dk/grimstrup. 
 
//ISS 

KFUM-SPEJDERNE I GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 

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 Puggaard    61747050  puggam@mailme.dk  
Kasserer: Børge  Hansen             20287535  boerge@hmnet.dk 
Sekretær: Hans Karl Østergård   21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solvejg Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com   
Arkiv: Svend H. Kristensen   75195208 svend.haahr16@gmail.com 
Arkivets IT: Egon Falck 60893611 efalck@bbsyd.dk 

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.com              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:                Sanny Sørensen  75196647 
                             Inger Larsen  22772577 
                             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 

Næste Lokal Nyt udkommer primo maj  
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet  

er den 3. april 2018 
 

Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget eller til redaktør                
Lars Jacobsen, Nyvang 1, 6818 Årre. Tlf. 2367 2753  

Mail: lokalnyt@outlook.com 

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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FÅBORG BYFEST  
10. – 19. maj 2018 
 
Torsdag d. 10. maj 
DGI fodboldstævne for børn  
 

Lørdag d. 12. maj  
Mandeaften  
m/stegt pattegris og underholdning  
 

Tirsdag d. 15. maj 
Senior eftermiddag i Fåborghus  
Sang og underholdning  
 

Torsdag d. 17. maj  
Årets Fåborg revy  
m/ efterfølgende kage- og kaffebord  
 

Lørdag d. 19. maj  
Fåborg Owen lastbil  
Musik for hele familien 
  

Lørdag aften 
Årets festaften for alle   
 
Foreløbige datoer, ændringer kan forekomme  
Festprogrammet udsendes sidst i april 

VIGTIGE DATOER I FÅBORG 2018 
 

9. februar 
Fastelavn og fællesspisning  
for alle på Fåborg kro  
fra kl17  
 

22. februar 
Generalforsamling i borgerforening  
på Fåborg kro kl. 19  
 

6. maj 
Byens unge konfirmeres denne dag 
Vi hejser alle flaget og ønsker dem tillykke  
 

12. - 20. maj 
Årets byfest  
mød op til nogle hyggelige dage  
festprogrammet udsendes sidst i april 
  

23. juni   

Sankt hans aften  
på marken ved Vestervang  
 

31. august 
Årets grillfest på Fåborg stadion  
en hyggelig aften med venner, naboer og venner  
 

Oktober  
Fællesspisning på Fåborg kro kl. 17.30 
hold en køkkenfri aften og nyd maden sammen 
med naboer, venner.  
en aften for alle aldre  
 

1.december 
Find julemanden i Fåborg så julen også finder vej 
til Fåborg  
 

Uge 49 
årets julebanko finder sted i denne uge  
nærmere dato følger  
 

Sidste tirsdag i hver måned  
senior eftermiddag i fåborghus  
med spil og hygge  
 
Vi ses snart                              
Fåborg borgerforening  
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


