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I slutningen af 2. klasse var min klasse i 
Agerbæk for at høre, Varde Musik sko-
le spille, en lille koncert. Jeg syntes det 
så sjovt og spændene ud, især alle blæ-
seinstrumenterne. Da jeg kom hjem, 
sagde jeg til mine forældre at jeg øn-
skede og komme til at spille på et blæ-
seinstrument. Det blev undersøgt og 
jeg fik af vide, at jeg havde mulighed 
for at spille på saxofon. Jeg startede i 
begyndelsen af 3 kl. på Musik og Bille-
de skolen i Varde. Min musiklærer hed-
der Kasper. Det første år fik jeg under-
visning med en pige der hed Johanne. 
Nu får jeg solo undervisning.  

Da jeg så saxofonen første gang virke-

de den stor, men jeg tænkte alligevel, 
at det ville være fedt og kunne spille på 
den. Til at starte med var det lidt svært, 
der var mange nye ting man skulle læ-
re, bla. at puste rigtigt og spille noder. 
Jeg er til undervisning hver mandag og 
jeg glæder mig altid til at komme. Næ-
sten hver dag når jeg kommer hjem 
samt i weekenden, øver jeg mig på 
saxofonen, gerne 10 til 15 minutter ad 
gangen. Til at starte med kunne jeg kun 
blæse i 6 sekunder, få én tone frem og 
min mor skulle hjælpe mig med noder-
ne. Nu kan jeg blæse i 30 sekunder, 
spille melodier og selv læse mine no-
der, det er fedt. 

Juleaften spillede jeg ”Dejlig er den 
himmel blå” imens min familie sang og 
dansede rundt om juletræet, det er 
virkelig hyggeligt at spille saxofon. 

 

Jeg har prøvet at spille 2 mini koncer-
ter, sammen med min saxofonlærer 
Kasper og en anden elev Nicklas, på 
Varde Musik og Billede skole. Det var 
rigtigt sjovt og samtidigt skræmmende, 
at stå på scenen foran fremmede men-
nesker. 

 

Jeg elsker bare at spille på saxofon, og i 

fremtiden håber jeg, at blive lige så god 

som min musiklærer Kasper. 

MUSIK I FRITIDEN 
CECILIE PÅ 10 ÅR, FORTÆLLER OM DET AT SPILLE SAXOFON I FRITIDEN 
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Årre skole var den 16. marts til skolernes skakdag i Grindsted. 
Det blev afholdt i Magion. Der var 1.250 unge elever foran 
brættet. Vi tog en bus til Grindsted banegård, og så skulle vi 
gå hen til Magion. Da vi kom, stod der elever klædt ud som 
skakbrikker, som sagde at vi skulle tjekke ind. Vi fandt en 
plads på balkonen. Man skulle spille 5 kampe mod 5 mod-
standere. Vi fik kage, juice og slikkepinde. Aske havde fødsels-
dag og han havde flødeboller med. Efter vi havde spillet alle 

vores kampe, kom Sebastian Klein og underholdt med nogle 
dyr, som han havde taget med. Han tog nogle elever med op 
på scenen. Efter underholdningen blev vinderen af landsfina-
len præsenteret. Det var desværre ikke os selvom vi vandt 
mange kampe. Til sidst fik alle diplomer og medaljer og vi tog 
med bussen hjem. Det var en sjov og lærerig dag. Man mødte 
en masse nye mennesker. 

 

LANDSFINALEN I SKOLESKAK 2018 
Skrevet af Magnus Mikkelsen, Aske Duedal, Valdemar Knudsen og Aksel Jepsen - 5. klasse Årre Skole 
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Fredag før påske har de sidste 9 år betydet Skolernes Sang-
dag. 8 sange øves i ugerne op til påske og så samles hele sko-
len i samlingssalen, hvor DR transmitterer direkte fra et kon-
certhus et sted i landet og så er der dømt fællessang på lands-
plan. 
I år skulle det ikke helt være som det plejer. Birgit Bergholt, 
som er projektleder for projektet Syngelyst, der normalt står 
for Skolernes Sangdag, har ikke fået midlerne hjem i år til at 
kunne gennemføre projektet i samarbejde med DR. Derfor 
blev der i januar meldt ud, at Skolernes Sangdag var aflyst i 
år. Det ville Musiklærerforeningen heldigvis ikke være med til, 
så de tog teten og kører projektet videre og livestreamer kon-
certen fra en skole et sted i landet, så alle igen i år har mulig-
hed for at være med i fællesskabet. 
 

Da samlingssalen i år er byggeplads, er fællessangen rykket til 
gymnastiksalen, men sangglæden og fællesskabsfølelsen vil 
som altid være til stede. 

SKOLERNES SANGDAG 
Skrevet af Mie Donslund - Musiklærer, Årre Skole 

Sangene vi skal synge i år er som altid en blanding af nyt  
og gammelt: 

 

• I østen stiger solen op (Ingemann/Weise, 1837) 

• Dejlige Danmark (Sigurd Barrett, 2012) 

• De 24 røvere (Mathiesen/Young, 1944) 

• Min fars nye kæreste (Schou/Gerup/Høgsbro, 2017) 

• Vor verden er en tumleplads (Chortsen/Lerche, 2014) 

• Kærlighed (Anders Boysen, 2016) 

• Karamel til dit gebis (Trine Lund Sørensen, 2016) 

• Der er et yndigt land (Oehlenschläger/Krøyer, 1819/1835) 
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Torsdag den 22. marts 2018 var der fælles håndbold 

afslutning i Helle Hallen.  

Mange børn var kommet sammen med deres forældre 

og søskende, for at få et par hyggelige timer sammen.  

Helle Hallen stod for maden til alle 189 personer, me-

nuen bestod af kylling, fødekartofler, pomfritter og 

grønsagsstænger, til de mindste var der lavet kyllin-

genuggets som en overraskelse.  

Efter spisning blev der traditionen tro uddelt diplomer 

til alle børnene, og træneren holdte en lille tale for 

dem, til alle trænerne, var der selvfølgelig også en lille 

gave, som tak for den store indsats de gør. Team Helle 

byder på mange gode hold, som bliver dannet af børn i 

oplandet, der ses børn fra Årre skole på næsten alle 

hold hvilket er super dejligt. Vi håber at se mange børn 

komme til træning når sæsonen starter igen i septem-

ber måned.  

TEAM HELLE HÅNDBOLD - AFSLUTNING 

Skrevet af Michelle  

GENERALFORSAMLING  
På dette års generalforsamling i ÅB blev Lene Nikolajsens mindepokal tildelt Lone og 
Claus Brink for deres store arbejde igennem mange år i forbindelse med byfesten. 
Der skal lyde et stort tak fra Årre Boldklub for et godt samarbejde.  
 

KROCKET  
Krocket er startet, og godt i gang med træning mandag og torsdag klokken 17.30. 
Der er 2 hold med i DGI sydvest, de spiller i A1 og B2.  
 

PRÆMIESPILLET 
Det er muligt at indbetale til præmiespil via Conventus fra den 1. til den 15. maj. Hvis 
indbetalingen sker i denne periode er hvert indbetalt lod med i konkurrencen om 
4x200 kr. Efter den 15. Maj vil der komme sælgere rundt.  
 

NYT FRA ÅRRE BOLDKLUB 

Skrevet af Casper Pedersen  
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Murere og bygmestre 
Murer- og tømrermester Mathias 

Bendixen kom til Årre i 1891. Ved siden 
af byggeriet havde han fremstilling af 
cementmursten. Han byggede mange 
huse i Årre, bl.a. Alfred Hansens stue-
hus, Ejner Petersens, Birkegade 5, samt 
flere andre. Han holdt op som byg-
mester i 1915 og flyttede til Gunderup, 
hvor han drev landbrug til sin død i 
1952.  

Jørgen Mortensen var bygmester om 
sommeren og skolelærer om vinteren. 
Han havde desuden et landbrug bag 
ved Sigvald Christen-sen 
(Meldhedevej). Han holdt op som lærer 
i 1922, men fortsatte med håndværket 
og arbejdede en del sammen med Ma-
thias Ben-dixen. Han var gift fire gange 
og ligger sammen med sine hustruer 
begravet på Årre kirkegård. 

I 1906 boede der en Mads P. Mad-
sen i Årre. Han havde fabri-kation af 
cementmursten i Alfred Hansens sand-
grav neden for kir-ken. Han købte en 
landbrugsejendom skovvej 3 og forsøg-
te sig med at brænde mursten. Han 
havde en ovn ude i et hjørne af mar-
ken. Men det gik ikke for ham, dertil 
var han for afhængig af flasken. Men 
da han flyttede til Henne og begyndte 
at samle og slibe rav, kom han på sin 
rette hylde. Han blev den be-rømte 
»Rav-Madsen«. Hans kone Signe 
(datter af Laust Rasmus-sen) cyklede 
rundt og solgte de smukke ravsmykker. 

I 1908 byggede Kristian Mortensen 
værksted og stuehus lige over for brug-
sen skolegade 8. Han var bygmester og 
påtog sig både murer- og tømrerarbej-
de. Han dreven en god forretning og 
byggede mange gode huse. I 1915 byg-
gede han det nye mejeri uden om det 
gamle, som ikke var standset en dag 
under byggeriet. Det var tidkrævende 
og har nok kostet ham penge. Men 
dertil kom, at han havde uheld med 
fundamentet til skorstenen. Det sank, 
og skorstenen blev meget skæv. Det 
kom til en retssag, som han vist nok 
tabte. Han havde fået, nok af byggeriet 
og solgte forretningen til Mathias Niel-
sen og Rasmus Rasmussen. Han flytte-
de til Agerbæk og byggede hus (den 
gamle lægebolig). Der indrettede han 
en isenkræmmerbutik, men der var 
ikke grundlag for en sådan, så han 
flyttede igen. Efter at have haft en  

 

benzinstation sluttede han kredsen 
med at genoptage murerhåndværket i 
Silkeborg. 

I 1911 boede Laust Mogensen i 
Tranbjerg. Han arbejde som landmand 
og murer. Han havde to døtre, som 
rejste til Amerika. Den ene, Lausine, 
traf der sin mand, Vil-helm Andersen. 
De rejste tilbage til Danmark, hvor de 
først overtog Laust Mogensens gård. 
Ved siden af landbruget arbejdede Vil-
helm som murer, tømrer, bød-ker og 
karetmager - uden at være faglært! 
Han byggede bl.a. Lin-degade 4, som 
blev deres aftægtshus. Foruden hjul og 
andet vogntøj lavede Vilhelm mange 
dritler (smørtønder) til Årre mejeri. Om 
af-tenen kunne man møde dem, når de 
kom i deres ponyvogn med en flager-
muslygte under. Dritlerne var bundet 
på vognen, så man næ sten kun kunne 
se dritlerne, hesten og lygten. På deres 
ældre dage flyttede de op i huset i År-
re, hvor de havde værksted. 

Vilhelm Andersens bror, Julius, blev 
kaldt »Julius med det korte ben«. Han 
var blevet halt efter et styrt, vist nok 
ned i en skibslast. Han prøvede også 
lidt af hvert. Engang skulle han lægge 
hvælvinger i en stald, men han fik ikke 
pakket godt nok, og da de tog under-
støtningen væk, faldt loftet ned over 
arbejderne til stor fare for dem. Han fik 
naturligvis en ordentlig gang skældud, 
men da ord-strømmen ebbede ud, trak 
Julius sit ur op af vestelommen og sag-
de: Ja, den faldt et kvarter over 11. 
Dermed forvandledes den tryk-kede 
stemning til morskab. 
Julius var ikke gode venner med en 
murersnor. Et af hans mund-held lød: 
Hvis man ikke kan mure lige, ja så kan 
man pudse den lige. Men bliver pudsen 
ikke lige, så kan man ikke kalke den 
lige! Han var et elskeligt menneske! 

I 1923 begyndte Mathias Nielsen en 
virksomhed som murer, sam-tidig med 
at han havde et lille landbrug. Han har 
bl.a. bygget Bir-kegade 16 og Trehøje-
vej 19 (Lunds stuehus). Han holdt op 
under 2. verdenskrig. 

I 1942 startede Viggo S. Kristensen, 
og han skabte en solid mu-
rerforretning. Han har bygget flere sko-
ler samt Enderup mejeri, foruden en 
lang række huse og gårde. Han over-
drog forretningen til sønnen Hugo S. 
Kristensen, som flyttede til Grimstrup. 
 

Jørgen P. Schmidt kom i 1926 til 
Årre, hvor han startede en murer for-
retning. Han var ikke faglært, men hav-
de bygget transfor-matortårne, og der-
ved havde han - med sit gode håndelag 
lært så meget, at han vovede at begyn-
de som murermester. Han startede 
med at bygge hus til sig selv over for 
skolen. Fa-milien boede i et træskur 
med 3-4 børn under den ret lange byg-
ge-periode. Men han kom godt i gang 
med bl.a. Årre kro, bageriet, Hans 
Smeds stuehus og værksted og slagter-
forretningen. Og da kirken i 1930 blev 
restaureret, havde Jørgen Schmidt mu-
rerarbejdet. I nogle år havde han opgi-
vet murerhåndværket og boede for-
skellige steder i omegnen, men i 1946 
vendte familien tilbage til Årre, hvor de 
hørte hjemme. Han byggede til sig selv 
Birkegade 10, som senere blev solgt til 
mejerist Hougård, hvis kone fik telefon-
centralen der. I 1956 ville Schmidt byg-
ge »det flotteste hus nord for Flens-
borg fjord«. Det var Elmegade 15, og 
det blev samme år overtaget af Niels 
Terkildsen. Jørgen Schmidt havde rige 
evner som amatørskuespiller og har 
spillet mange store stykker i Årre og 
omegn. Her kom hans usæd-vanlig 
smukke stemme til fuld udfoldelse. 
 

Malere 
Der har i de sidste 100 år 'kun været 

tre malere i Årre. Før århun-dredskiftet 
begyndte Kristian Jensen at male. Han 
boede i Nr. Gun-derup (nu Møgelbjerg-
vej). 
I 1902 afløste han Peder Pedersen, 
kaldet »Høe«, som post. Men Kristian 
Post, som han nu kaldtes, blev ved at 
male, når han var færdig med post tu-
ren. Han købte huset Birkegade 7, i den 
ene ende af huset indrettede sønnen, 
Kristian Aarrelund slikbutik, og der 
samledes de unge om aftenen, så der 
er mange, der med glæde mindes Kri-
stian Post's kone, der stod og solgte 
tobak og slik til unge og til børn. Kristi-
an Post døde i 1940. 
Maler Kristian Madsen blev udlært i 
Kolding og nedsatte sig først i Rousthø-
je, men i 1943 købte han Kristian Tegl-
brænders hus (Sko-legade 22) og be-
gyndte så sin malervirksomhed, som 
blev drevet med stor dygtighed i ca. 30 
år.  
 

  (Fortsættes næste side) 

NOGLE TRÆK FRA ERHVERVSLIVET I ÅRRE – FØR OG NU 

Artiklen er skrevet af Henry Rasmussen - Uddrag fra Bogen: Årre Sogn  
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(Fortsat fra forrige side) 

 
Cykelsmed og mekaniker 

»Hans Cykelsmed« havde indrettet 
sit værksted i et udhus. Han havde væ-
ret landmand, men på grund af hårdt 
slid havde han fået en stor pukkel på 
ryggen. Han arbejdede også med radio, 
og under opsætning af en antenne på-
drog han sig en lungebetændelse, og 
skønt der blev hentet is på mejeriet til 
at lægge på hans bryst - for at slå febe-
ren ned - stod hans liv ikke til at redde! 

Ole M. Olesen (»Lille Ole«) kom i 
lære i Varde hos en sadelmager og cy-
kelsmed. Men da mester ville bruge 
ham som bydreng, fik Ole nok af det og 
rejste hjem til Gunderup, hvor han i et 
lille træskur begyndte forretningen. 
Han var en »alt mulig mand«, der lave-
de sejl til selvbindere, seletøj, træsko, 
cykler, motorcykler og biler samt elek-
triske hegn. I 1945 flyttede han til Årre 
by, hvor han byggede værksted og be-
boelseshus ved siden af smeden i Sko-
legade. Han var højt værd-sat, både 
som håndværker og som menneske. I 
1970 begyndte han at trappe ned, men 
arbejdede dog stadig i værkstedet, til 
han i 1982 døde pludseligt. 
 

Træskomand 
I 1904 boede der en træskomand i 

Skolegade i Årre. Han hed Hans Mou-
ridsen, og han havde været med i kri-
gen 1864. Der havde han fået et ben 
skudt af neden for knæet. Han havde 
et træben med en udhuling til knæet, 
og så stak benstumpen bagud. Han var 
hjem-sendt i uniform, og ved høj tider-
ne mødte han op i kirken med unifor-
men på. Han virkede som træskomand 
lige til sin død i 1917. 

I huset Birkegade 3 har der boet to 

træskomænd. Først Peder Christensen 
og senere Niels Debel. Sidstnævnte 
reparerede og solgte tillige cykler. Også 
han havde mistet et ben, og når han 
cyklede, stak træbenet ud til siden, 
medens han trådte pedalen med det 
andet ben. 

I 1905 var der en skomager, som 
hed Nis Christensen. Han boede hos sin 
moder, og da han var døvstum, tog 
moderen imod skoene, der blev sendt 
til reparation. 

I Gunderup kunne man få skoene 
forsålet hos skomager Niels Anton Pe-
dersen. Når man afleverede skoene, fik 
man et lille glas mjød, og så kunne man 
kigge sig om i huset. Der var åbent ild-
sted, alkove, stenbro og murstensgulv. 
Når Anton var færdig med skoene, lag-
de han dem i sin lædertaske for at gå 
ud og aflevere dem. Så fik han sine 
penge og en kop kaffe. Det kunne også 
ske, at han havde en flaske af sin hjem-
melavede mjød med. Han var biavler, 
og honningen blev brugt til mjød. 

Skomager Møller Madsen kom til 
Årre i 1910. Der var 8 børn i hjemmet, 
så der har skullet repareres nogen sko 
for at mætte de mange munde. Han 
skaffede en smule ekstra til føden ved 
at spille kontrabas og basun. Men et 
fattigt og slidsomt liv har han og hans 
kone Cecilie haft - som så mange andre 
småkårsfolk dengang. Og fattigdom-
men havde trofaste følgesvende: Sva-
gelighed og sygdom. 
 

Tækkemænd 
Der kendes et par tækkemænd i 

Årre. Den ene var Hans Peder Bruns-
bæk, som i 1925 begyndte sin virksom-
hed her. 
Den anden var Adolf Outzen, gift med 
Lise. De levede deres fattige liv i en lille 

rønne med lergulv ude på Årre mark. 
Det eneste sted, de havde at opbevare 
kartoflerne, var under deres seng. De 
er begravet på Årre kirkegård. 
 

Skræddere 
I 1908 kom skrædder Laurids J. 

Olesen til Årre og nedsatte sig som 
skrædder og manufakturhandler. Lau-
rids Olesen var en meget kontant og 
dygtig skrædder. Han havde forbindel-
se med Grindsted Klædefabrik, og når 
man havde klippet fårene, blev ul-den 
bragt op til Laurids Skrædder, som 
sendte den til Grindsted. En tid efter 
kom den tilbage som ufarvet garn. Man 
kunne også få vævet vadmel, som man 
fik syet tøj af. Laurids Olesen var i øv-
rigt i mange år formand for Årre sogns 
sygekasse. 

I 1925 byggede en skrædder et hus 
i Årre, men han solgte det til købmand 
Klit allerede i 1926, og siden da har der 
været forretning i huset. 

Fra 1937 boede der en skrædder 
oven på i Lindegade 1 Han klarede sig 
nogenlunde under krigen, da der ikke 
kunne købes tøj. Han vendte folks ha-
bitter, så de kom til at se ganske nydeli-
ge ud, selvom knaphuller og brystlom-
me sad i »den forkerte side«. 

Endnu en udlært skrædder forsøg-
te sig i Årre, nemlig Frøkjær Nielsen. 
Men da var det ude med det hånd-
værk. Konfektionsfabrik-kerne havde 
næsten helt udkonkurreret den gam-
meldags skrædder, der sad på sit bord 
med nål og tråd eller ved sin trædesy-
maskine. Frøkjær Nielsen måtte tage til 
takke med at være tilpasningsskræd-
der. 

 
 
 

I forbindelse med byfesten 2018 arrangerer ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING cykeltur fra Årre til Endrup Naturpark (hvis 
nogen synes de ca. 20 km. tur/retur er for langt på cykel, er man velkommen til at tage bilen). 
 
I Endrup vil Theodor Schmidt fortælle om, hvordan lokale ildsjæle med gåpåmod, gode ideer og hårdt arbejde har skabt en 
naturpark med bålhytte, shelters, stryg, stisystem, flot bro over åen m.m. 
 
Stedet inviterer i høj grad til at mennesker mødes til hygge og samvær. Der serveres en forfriskning i/ved bålhytten. 
 
Det hele foregår søndag den 5. august 2018. 
Turen starter ved byfestteltet i Årre kl. 12.30. 
Alle er velkomne. 
 
ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING. 

CYKELTUR FRA ÅRRE TIL ENDRUP NATURPARK 

Skrevet af  Peder Brogaard  
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Det er jo lidt tid siden I har hørt fra alle os i børnehaven, men 
det er fordi vi har så travlt med mange spændende ting, store 
som små. En af de helt store ting er jo selvfølgelig at de nu 
endelig er gået i gang med vores nye børnehave – det har vi 
ventet på længe. Vi glæder os til at følge processen med byg-
geriet, og mon ikke vi skal på mange små smutture forbi for at 
se hvor langt de når. 
 
Ellers er vores formiddage bl.a. fyldt op med God Start og 
gruppetid i alle grupperne. God start er vores læringsprojekt, 
hvor alle børn to gange ugentligt i en lille gruppe arbejder 
omkring et emne sammen med en voksen. Efterfølgende ar-
bejdes der videre med det samme emne i gruppetiden på 
andre og nye spændende måder. Emnet denne gang er Moto-
rik og Bevægelse og Trolderikkerne arbejder med emnet ved 
at tage udgangspunkt i alt omkring Pippi. Pippis motto er: 
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt!” Hvil-
ket jo er et fantastisk motto når man som Trolderikkerne 
snart kan se frem til skolestart. 
 

På billedet er det Storm der springer som en hest – nærmere betegnet Pippis 
hest.  

 
Vores troldebasser arbejder med cirkus og de yngste børn 
Troldepusserne arbejder med olympiade.  
Samtidig har vi jo også af indlysende grunde mange fødsels-
dage der skal festligholdes. Her hos os gør vi det ved at fød-
selsdagsbarnet vælger lidt godt fra vores fødselsdagsbog – 
der kan vælges mellem boller, lækkert frugt eller grøntsags-
spyd. Til samling eller til madpakketiden får barnet så en lille 
gave fra børnehaven og der synges og råbes hurra. Det er 
rigtig hyggeligt. 
 
Vi holder også vores traditioner i hævd, de er en vigtig del af 
vores hverdag. Vi har lige holdt fastelavn, det gjorde vi  
torsdag d. 8. februar for den dag havde vi nemlig gymnastik-

salen og det er et supergodt sted at slå katten af tønden. 
 

 

På billedet er det Troldebasserne der nyder det guf der heldigvis var i tønden.  

 
Der havde gået nogle værre rygter om at indholdet i år var 
brocolli og gulerødder. Men det var Smarties og der var også 
bagt fastelavnsboller til alle, så det var i den grad en fornøje-
lig formiddag. 
 
Selvom hverdagene skal gå med alt det gode i God Start og 
gruppetid skal der dog stadig være plads til spontane og lidt 
skøre ting, f.eks. er det jo efterhånden så sjældent der kom-
mer sne her i vores dejlige land, så det er med at nyde det når 
det endelig kommer. 
 

 

Med dette dejlige billede vil vi gerne slutte vores lille fortæl-

ling om livets gang i verdens bedste børnehave, vi ses igen 

med nye fortællinger for her hos os sker der altid noget. 

ÅRRE BØRNEHAVE 

Skrevet af Linda Schmidt Jensen -  Daglig leder - Årre Børnehave 
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Endnu et år er gået i vores forening, og 
det er tid til at kigge tilbage på nogen 
af de ting, som for mig stikker lidt ud. 
Folkene bag byfesten havde i år æn-
dret lidt på planen. Bl.a. andet er ung-
domsballerne skrottet. Der kom sim-
pelthen for få mennesker ind i teltet, i 
forhold til omkostninger og de mange 
frilige det kræver at afholde bal. Det er 
lidt ærgerligt og en epoke der er slut, 
men tiderne ændrer sig. Billedet er det 
samme for de andre foreninger i områ-
det. Til gengæld var der Owen Lastbil 
på programmet. Det var en god dag 
med gode besøgstal, godt hjulpet på 
vej af et super vejr. Alt i alt en god by-
fest med et fornuftigt resultat. Stor ros 
herfra til folkene bag 
I Helle Idrætssamvirke, paraplyforenin-
gen for idrætsforeninger i det gamle 
Helle kommune, har vi siden sidst holdt 
endnu en julefrokost. Der var fuldt hus, 
hvilket giver et pænt overskud til Helle 
Hallen og foreningerne. Det er også HIS 
der ejer byfestteltet, og efter ca 15 år 
er det nu tid til at skifte teltet ud. Det 
nye er bestilt og der er sat dato for 
produktion af nye gulvplader. Da Få-
borg er første sted på byfest turen er 
det også os derfor lov at indvie det nye 
telt. Det bliver da lidt spændende.  
I Helle Hallen er der udover erhvervs-

center også tanker om e-sportshold og 
kunstgræsfodboldbane. Begge dele 
kræver penge og arbejde, som de bl.a. 
gerne vil have fra de omkringliggende 
foreninger. Er det så noget som vi skal 
investere tid og/eller kroner i? Ja, me-
ner jeg. Men hvorfor? Fåborg er den 
eneste af byerne rundt om Helle Hallen 
som ikke har en skole, og det kan mær-
kes på befolkningssammensætningen. 
Eller alderssammensætningen om man 
vil. Det kan også mærkes på tilhørsfor-
holdet for dem som bor i oplandet. 
Mange føler de hører til der hvor deres 
børn går i skole, hvilket så ikke bliver 
Fåborg. Måske vi skal have kigget på 
om vi skal stille med samme kraft som 
de andre byer, men vi må ikke melde 
os ud. Det er vigtigt at vi forbliver en 
del af fællesskabet og vil yde og inve-
stere i det. Fællesskab og samarbejde 
er medvirkende til at vi stadig har ban-
ko, fodbold, volleyball og gymnastik i 
vores idrætsforening, samt et stort nyt 
byfesttelt. 
Årets regnskab viser et plus på ca 
35.000 kr. Det er et superflot resultat 
som bringer vores formue i foreningen 
op på 350.000kr. Vi har bestyrelsen 
snakket om, hvornår vores formue er 
for stor eller for lille. Vi er som forening 
ikke sat i verden for at samle penge 

sammen, men der skal også være no-
get at arbejde med og en start kapital 
til de næste der skal drive foreningen 
videre. Vi mener at niveauet er passen-
de. For 2 år siden havde vi et under-
skud på næsten 50.000kr. Et par store 
investeringer samt dårlige år, og så er 
vores formue halveret. Det kan ske og 
derfor synes vi det er vigtigt at vi har 
lidt på kistebunden. Vi har ikke noget 
guldæg, som giver et stort tilskud til 
driften hvert år, så det er vigtigt med et 
lille overskud de fleste år. 
Vi har det sidste år kørt med kun 6 per-
soner i bestyrelsen. Vi fik ikke den sid-
ste post besat. Det fungerer for så vidt 
ok. Men der er mange steder hvor vi 
helst skal være repræsenteret og her 
vil det være rart med et 7. medlem. Så 
sider der en derude, som kunne have 
interesse i ting der sker i og omkring 
Fåborg, må man gerne ringe til mig for 
at få en snak og et bedre grundlag for 
at beslutte om man vil tage del i dette 
eller ej.  
Til slut vil jeg gerne sige tak til Borger-
foreningen for et godt samarbejde. Tak 
til vores nabobyer og foreninger samt 
Helle Hallen for godt samarbejde. Og til 
sidst tak til min bestyrelse for endnu et 
godt år. 
 

FÅBORG-VRENDERUP IDRÆTSFORENING -  BERETNING 2018 
Skrevet af Søren Ibsen 

KOM, MAJ, DU SØDE MILDE 
Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 

Kom, maj, du søde, milde! 
Gør skoven atter grøn, 
og lad ved bæk og kilde 
violen blomstre skøn. 
Hvor ville jeg dog gerne, 
at jeg igen den så! 
Ak, kære maj, hvor gerne 
igen i marken gå. 
 
Om vintren kan man have 
vel mangt et tidsfordriv. 
Man kan i sneen trave, 
å ja, et lystigt liv. 
Har leg af mange arter, 
især ved juletid, 
vel også kanefarter 
på landet hid og did. 
 

Men når sig lærker svinge 
mod sky med lifligt slag, 
på engen om at springe 
det er en anden sag! 
Men nu min kæphest rolig 
i krogen hist må stå, 
thi uden for vor bolig 
man kan for søl ej gå. 
 
Du derfor smukt dig skynde, 
kom, kære maj, o kom, 
at snart vi kan begynde 
på marken vor springom. 
Men frem for alt du mange 
violer tage med, 
og nattergalesange 
og kukkeren tag med! 
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HUSK MORS DAG D.13 MAJ 
3 retters menu inkl. surprice kr.200,- 

 

SE PINSESOLEN DANSE D.20 MAJ 
Kom til overdådig pinsebrunch på Faaborg Kro  
inkl. kroens kaffe, te & økologiske safte fra kl. 9-13 
Kr.175,-børn u. 12 år halv pris (0-3år gratis) 

 

SØNDAGSMIDDAG INKL. KAFFE  
Fra kl. 12. Kr.158,- 

 

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på din næste fest.  

Mvh. Marlene & Uwe Schober 
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2017 har igen været et aktivt år for 
borgerforeningen og byen. 
 

Vi har haft mange aktiviteter igennem 
2017 og dem kunne vi ikke klare uden 
hjælp fra de øvrige foreninger og frivil-
lige. 
Stor tak til FVI – Lokal historisk –  Få-
borg kro og alle frivillige hjælper.  Tak 
for godt samarbejde – vi ønsker at 
fortsætte det gode samarbejde i 2018. 
Det er dejligt at få hjælp når vi beder 
om det. Tak til alle  
 

FASTELAVN  
Fastelavn blev holdt her på Fåborg kro. 
25 børn og 30 voksne. En dejlig hygge-
lig eftermiddag hvor klovnene under-
holdte både børn og voksne.    
Ikke så mange børn mødte op denne 
eftermiddag men vi håber der kommer 
flere fremadrettet, da vi stadig ønsker 
at holde fastelavn i Fåborg. Om det 
bliver i en anden form, det må tiden 
vise. 
 

FÆLLESSPISNING  
Vi har over længere tid snakket om 
fællesspisning. i april og oktober må-
ned var der fællesspisning. Tak til Få-
borg kro for at være med på ideen, så 
vi kan holde det i en fornuftig pris. Det 
blev aftener med 80 deltager til en 
køkkenfri aften. Aftener hvor der var 
mulighed for at snakke sammen og 
derved kunne skabe et sammenhold i 
byen.  
 

BYFEST 
Igen i 2017 havde vi en god og festlig 
byfest. Vejret var med os og det bety-
der meget for byfesten. Vi havde lavet 
nogle nye tiltag og det blev godt mod-
taget. JBU holdt deres børne fodbold-
stævne i Fåborg. Cirka 200 børn sam-
men med forældre fik en flot dag på 
stadion med fodbold på mange baner. 
Gudstjeneste i skoven, senior efter-
middag og fodboldkampe samt herre-
aften er faste dele af denne uge. Lotte 
Wenzel havde taget sig af børnedagen. 
Det blev en stor succes med ca. 160 
børn fra 4 år og til 12 år.  Stor tak til 
Lotte for dette arrangement. Hun har 
lavet et stor forarbejde med opslag på 
skoler og i idrætsklubber. 
Et nyt tiltag som vi var meget spændt 
på var ” Owen lastbil ”. Det blev en 
fantastisk eftermiddag. Flot vejr og 
god stemning på stadion som fortsatte 

om aftenen til festaften for alle aldre.  
En byfest vi er tilfredse med. Stor tak 
til alle hjælpe med teltopsætning og 
nedtagning. Tak til alle frivillige i løbet 
af ugen - uden jer ingen byfest. 
 

BUSSER 
For en del år siden mistede vi nogle af 
vores busafgange og dermed forbin-
delsen til de større byer. 
Der er kæmpet meget i løbet af årene 
og i starten af 2017 kom så den gode 
nyhed at nu kom der flere afgange fra 
Fåborg. Vi fik fejret det en søndag for-
middag med jordbær og bobler samt 
en madpakke til chaufføren. Så nu er 
der mulighed for at komme til de stør-
re byer (Agerbæk) til skoler og indkøb 
flere gange dagligt. Tak til de som har 
kæmpet for dette. 
 

GRILLFEST  
Så blev der igen tid til en festlig grill-
aften.  Sikken en dejlig opbakning  
130 deltog denne aften til friskgrillet 
flæskesteg og flot tilbehør. 
En aften hvor der er mulighed for at 
hygge med venner og naboer. 
 

MÆLKEFESTIVAL  
I september måned var det igen tid til 
mælkefestival ved Helle hallen. Der er 
brug for mange frivillige fra alle byer 
for at få afviklet mælke festivalen. Igen 
var der en flok frivillige fra Fåborg som 
gav en hånd med – tak. Vejret var ikke 
helt med os denne weekend, men alt i 
alt gav det et lille tilskud til vores kas-
se. 
 

FIND JULEMAND OG JULEBANKO  
Ingen jul i Fåborg uden julemanden 
skal findes og julebanko. To arrange-
menter som er fast hvert år og med 
god opbakning. Cirka 30 børn og for-
ældre fandt julemanden. 
Noget som også hører julen til i Fåborg 
er vores julebelysning. Flot ser det ud. 
Tak til holdet som bruger to lørdag på 
at sætte op og tage ned igen. 
 

GENERELT FRA BESTYRELEN  
Vi har i bestyrelsen arbejdet med aktu-
elle opgaver i løbet af året.  
 

Vi har fået indkøbt en ny snerydnings 
maskine som har fået lov til at køre en 
del –ikke så meget i 2017 men mere i 
2018. Sneen er åbenbart nogle måne-
der forsinket.  
Tak til André for at tage tjansen når 

der bliver kaldt ud – dejligt med dine 
små advarsler fra morgenstunden når 
det er glat. 
(Alle spørgsmål tager Thomas holm sig 
af – så kontakt venligst Thomas) 
 

Vi havde den glædelig begivenhed i 
sommeren at der blev født 5 piger i 
løbet af 14 dage. Vi ønsker dem og 
deres forældre tillykke og velkommen 
til byen. 
Der har ikke før været en stork (for at 
markere en nyfødt) i borgerforeningen 
men takket være initiativ fra Birgitte 
Højvang har vi nu to som kan lånes 
hvis der skulle være en nyfødt i nabo-
laget. 
Dette babyboom - og der er flere på 
vej- har bevirket at der er ansat en 
dagplejemor mere. Så mon ikke vi kan 
sige at der er gang i Fåborg. 
 

Vi har fået lavet en udviklingsplan med 
mange gode ideer for Fåborg. 
Nogle er blevet færdige – stiruterne 
blev indviet i byfesten – og andre er 
stadig på papiret. 
Vi havde en ide om at udnytte den 
store træningsbane til mange ting. 
efter en del snak frem og tilbage 
blandt andet med FVI har vi valgt at 
ligge den på is.  
Vi vil lave nogle aktiviteter på vores 
stadion – bla. en hoppepude som kan 
være til glæde for mange børn. Der vil 
blive arbejdet på at få den klar til 
2019. Der skal søges midler osv.  
Legepladsen er ved at være slidt og 
det er en opgave vi skal have taget fat 
på i løbet af foråret. 
 

Byfest planlægningen er i fuld gang. Vi 
starter i år på Kristi himmelfarts dag 
med børnefodbold stævne som JBU er 
med til. JBU var meget glade for at 
være med sidste år i byfesten og vil 
gerne lægger et af deres store stævne 
her i Fåborg igen. Det giver liv i byen 
og på stadion. Vi gentager nogle af de 
arrangementer vi havde sidste år og 
håber I støtter godt op om det. Byfe-
sten kan kun løbe af stablen hvis der 
er frivillige som hjælper til. Vi har altid 
vil hjælpe en dag/ aften, så sig til.  
 

Vi har de sidste 2 år haft båltaler til 
vores Sankt hans bål. Sidste år var det 
Claus Kristensen fra Vrenderup som 
holdt båltalen. Hvem skal det være i år 
gode forslag modtages gerne. 

Fåborg Borgerforening  har afholdt generalforsamling 
Formandens beretning 
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Der har altid været meget trafik gen-
nem Fåborg. Vi ved at fartgrænser ikke 
altid bliver overholdt. Vi har snakket 
om problemet og nok især krydset ved 
Fåborgvej- Vrenderupvej og Præstebro-
vej er kritisk. Det er ikke noget som 
bliver løst i et snuptag. Der skal rettes 
henvendelse til politi og kommune 
osv.. Udviklingsrådet vil gerne hjælpe, 
og vi skal have lavet en plan for, hvad vi 
vil med trafikken gennem Fåborg. En 
opgave vi skal have taget fat på i 2018. 
Vi synes vi bor i en dejlig stille by, men 
tyveknægte kan også finde vej herud. I 
2016 havde vi en aften med politiet 
vedr. nabohjælp, og det er måske et 
emne, som kan tages op igen på de 
forskellige veje, så der bliver holdt lov-
ligt øje med huset når men ikke er 
hjemme. Men skulle man se en mis-
tænksom bil eller person er det lovligt 
at spørge til vedkommende og derved 
vise at vi er opmærksomme her i byen. 

Vi har i samarbejde med Årre vores 
eget lokale blad som udkommer 4 gan-
ge årligt. Jeg håber i får læst bladet 
igennem.  Der bliver gjort et stort styk-
ke arbejde hver gang får at få spæn-
dende stof i bladet. Tak til Lars Jacob-
sen for det store stykke arbejde han 
gør med bladet for at få samlet tekster 
og holde styr på de lokale skribenter. 
Ikke altid en nem opgave (tror jeg). 
 Der er ca. 50 annoncører i bladet. Tak 
til dem for støtte og jeg håber I får 
støttet dem. Deres støtte bidrager til, 
at der kan udbetales et lille overskud 
hvert år, til de foreninger som står 
sammen om bladet.  Har i en god histo-
rie i ærmet så tøv ikke men kontakt 
Lars, han vil gerne have det med i bla-
det  brug for en hånd, så er der nogle 
som gerne  
 

Vi har i flere år snakket om en hjerte-
starter og nu sker der noget. Der er 

undersøgt om det bedste abonnement 
vi kan få. Vi forventer i løbet af foråret 
at få en sat op (på den gamle køb-
mands bygning) 
 

Vi har som noget nyt indført fællesspis-
ning. En køkkenfri aften for alle aldre. 
Der har været pæn deltagelse -  men er 
interessen der stadig?  Meningen var at 
få samlet byen til en køkkenfri aften og 
gerne gader/ kvarter som gik sammen 
om denne aften. Kroen laver maden 
men der skal dækkes borde og ryddes 
op/vaskes op bagefter. Det kan være 
en fælles aktivitet for gaden? 
 

Tak til alle de frivillige som giver en 
hånd med. Fåborgholdet – Mælkefesti-
val holdet - byfest hjælpere og alle I 
andre. Det er en fornøjelse at spørge 
om hjælp for alene kunne vi ikke klare 
det men sammen kan vi alt. 
 

Vores Facebook side kører fint. Når vi 
ligger oplysninger op, bliver de set hur-
tigt og vi kan hurtigt lave en forespørg-
sel. Eksempelvis lægger André besked 
op når han kører ud med snemaskinen 
om morgenen og kan advare om da-
gens vejr situation.  
Vi vil bruge siden til bla. invitation til 
arrangementer som vi mener I har inte-
resse i. Det er blevet dyrt at annoncere 
i Ugeavisen.  Der vil forsat blive sat 
sedler op i byen med arrangementer og 
selvfølgelig på hjemmesiden. Men husk 
at holde en god tone derinde og læg 
gerne positive historier og billeder ind. 
 

Tak til Michael Tkatz for godt samarbej-
de og velkommen til Steffan Skydt i 
bestyrelsen.  
 

 

Fåborg borgerforening har konstitue-
ret sig med følgende poster: 
 

Formand: Ulla Sørensen  
Næstformand: Finn Hansen 
Sekretær: Steffan Skydt  
Medlem: Thomas Holm  
Medlem: Mette Skovbjerg 
Medlem: Jannik Kristensen 
Medlem: Martin Kristensen 
Ekstern kasserer: Lars Jacobsen 
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Så er sæsonen ved at nå til vejs ende for U-10 pigerne i Team Helle. De har haft en rigtig god sæson, hvor der er vist masser af 
gå-på-mod, udvikling og ikke mindst et godt fællesskab. Sportsligt vandt holdet turneringen i B-rækken inden jul og blev nr. 2 
efter jul. Nu ser pigerne bare frem til Humlebi-cup i Give den 14.-15. april. 
 
Team Helle U10-piger vil gerne takke deres sponsorer, TDH Entreprenør og Vestjysk Haveservice, for de nye spilletrøjer, som 
de har fået til sæsonen 2017/2018. 
 

På billet, øverst fra venstre, ses: 
 
Jette Jensen (træner), Emma Jørgensen (10), Andrea Lehmann (9),  Liv Nielsen (1), Angela Langnu (11), Freja Jensen (3), Lotte 
Wenzel (træner) 
Karoline Nielsen(2), Anna Ibsen (5) Jasmin Lindbjerg Toft (13) Emilie Wenzel (8) 
Laura Lehmann (7), Ida Hjort-gersvang(6) på billedet mangler Pauline Frederiksen og Cecilie Thorup 

Håndbold: Team Helle U10-piger   
Skrevet af Lotte Wenzel  
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Jeg vil gerne sige 
tak for de 40 år, 
som jeg fik lov til at 
være kirkesanger 
her i Årre. Tak for 
det dejlige arrange-
ment, som blev 
holdt i forbindelse 
med gudstjenesten 
i Årre kirke den 10. 
december 2017. 
Tak til Jens for den 
smukke tale, du 
holdt for mig og for 
overrækkelsen af 
fortjenstmedaljen. 

 

Det var en meget 
stor oplevelse for 
mig at være i audi-

ens på Christiansborg for at takke dronningen for medaljen. 
Audiensen fandt sted den 22. januar 2018.  Dronningen og jeg 
fik en snak om den alterdug, som p.t. ligger på alteret i kirken.  
Det er en alterdug, som jeg har lavet. Jeg var i gang med at 
lave den, da dronningen besøgte dyrskuet i Varde den 21. juni 
1979. Her så hun den. Vi fik også en snak om hendes besøg 
hos Kvist møbler i juni 2016. Hun huskede udmærket Årre. 
Det blev til en snak på ca. 4 minutter, og det er lang tid i den 
forbindelse.  

Når jeg tænker tilbage på mine år som kirkesanger, mindes 
jeg de mange helt almindelige søndagsgudstjenester, hvor  
nogle er kommet for at lytte til evangeliet, andre er kommet 
for at synge. Jeg mindes naturligvis også med glæde de festli-
ge dage med bryllupper og konfirmationer, hvor kirken har 
været fyldt til sidste plads. Men begravelserne må også næv-
nes. Jeg har i godt samarbejde med både præst, graver og 
organist sat en ære i at være med til at tage afsked med en 
afdød på en god og værdig måde. 
 

Jeg har i det hele taget oplevet min tid som kirkesanger som 
et privilegium. Der er mange traditioner og et stort fællesskab 
omkring kirken, som mange slægtled før os har værnet om. 
Jeg vil håbe, at menigheden i Årre i særlig grad er kommet og 
fremover vil komme for net-
op at være med til at be-
kræfte det fællesskab. 
 

Med disse ord vil jeg sige tak 
for godt samarbejde og øn-
ske alt det bedste for Årre 
kirke og for menigheden. 
 

De bedste ønsker til alle for 
en forhåbentlig god og dejlig 
sommer. 

 

Knud Lykke Christensen 

BYFESTGUDSTJENESTE I ÅRRE  
Traditionen tro starter Byfesten i Årre med en gudstjeneste i Årre Kirke  søndag den 5. august 2018 kl. 09.00.  
Vi starter med en kort andagt i kirken. Derefter morgenkaffe i teltet og efterfølgende sang. 
Vi synger fra Højskolesangbogen udvalgt af Tøger (kirkesanger) og Jens (formand Menighedsrådet). Kristian 
(organist) spiller til sangene på klaver. 
Der vil desuden også være mulighed for at synge efter forslag fra de fremmødte. 
Vel mødt til en god start på byfestugen . 

BYFESTGUDSTJENESTE I PRÆSTEPLANTAGEN 
Igen i år vil Fåborgs byfestgudstjeneste holdes i præsteplantagen ved Tingvejen søndag den 13. maj kl. 13.00.  
Biskoppen har givet sin tilladelse og vi satser på, vejret er godt. I tilfælde af regnvejr, rykker vi ind i kirken.  
Vi håber mange vil komme og gentage succesen fra de foregående år. 

40 ÅR SOM KIRKESANGER 
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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 

   

JUNI 
1. - 3. juni: Årsmøde på Mørkholdt. 
Program kan fås hos undertegnede. 
13. juni. Bibeltime hos Julie Niel-
sen, Birkegade 22, Årre 

JULI 
Der henvises til teltmøder og bibel-
camping forskellige steder i sommer-
landet. 
 

Dette er det sidste program fra Indre 

Mission i Årre. Herefter henvises til 
omegnens Indre Missions samfund. 
Det kan være Agerbæk, Starup, Varde 
m.fl. 
 

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 22. maj til 3. juni og 
28. juli til 19. august samt 25.-26. august (alle 
dage incl.). Desuden har præsten fri alle man-
dage. 

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

PROGRAM FOR INDRE MISSION PRÆSTEN HAR FRI 

KONCERT I ÅRRE KIRKE 

Fra den meget smukke koncert Palmesøndag i Årre Kirke med sangerne Tarja Liisa Tepponen og Tøger Flagsted. Ved 
orgelet organist Birgit Bitsch Antonsen. 

mailto:vj@hmnet.dk
x-apple-data-detectors://5
x-apple-data-detectors://6
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SKOLEN I KIRKEN 
Hvert år er der i forbindelse med ’Skolen i kirken’ en børnegudstjeneste, hvor 3. klasse medvirker. Og hvert år synger de ståen-
de i korbuen to sange, som de har lært i undervisningen. 
 

Den ene er ’Du er lille, jeg er stor!’ skrevet af Ingrid Schrøder-Hansen. 
 

Det er en sang eleverne er rigtig glade for. Den har en god melodi og en tekst, som rammer direkte ned i 9-10-årige børns ver-
den. 
 
Her de tre første vers. 
 

1.’Du er lille, jeg er stor!’ 
sådan si’r min lillebror. 
Jeg må aldrig være med til 
sjove ting, de skal af sted til. 
Hvorfor skal det altid være fint at være først? 
Jesus siger ellers, at den mindste, han er størst! 
 
2.’Du er dum, og jeg er klog, 
se min nye læsebog!’ 
siger ham, der vil bestemme 
båd’ i klassen og derhjemme. 
Hvorfor skal det altid være fint at være først? 
Jesus siger ellers, at den mindste, han er størst! 
 

3.’Gud er stor, og Gud er klog, 
han kan høre alle sprog.  
Han si’r, ingen er for lille, 
ingen små må gå til spilde. 
Hvorfor skal det altid være fint at være først? 
Jesus siger ellers, at den mindste, han er størst! 

STUDIEORLOV 
Det er ikke ualmindeligt at man som præst har studieorlov en gang i løbet af sit præsteliv. Reglerne siger, at man kan få tre må-
neders fri fra sit daglige arbejde for at fordybe sig i et nærmere bestemt emne. Nu er tiden så kommet for undertegnede, der 
holder studieorlov i de tre måneder fra 1. september til og med 30. november 2018. Stiftet ansætter en vikar i perioden, så Få-
borg og Årre ikke står uden præst. 
Emnet for mit studium under orloven er de danske menigheder og kirker i Sydslesvig i lys af, at vi her i Danmark om 2 år fejrer 
100-års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med det danske land. 
I 1864 tabte Danmark hertugdømmet Slesvig til Tyskland. Det betød at grænsen mod syd kom til at ligge ved Kongeåen og at hele 
Sønderjylland kom under tysk styre. Det blev ændret i 1920, da Nordslesvig, der svarer til hvad vi i dag kalder Sønderjylland, kom 
tilbage til det danske land og grænsen kom til at ligge, hvor den ligger nu. 
De to grænseflytninger fik stor betydning for kirkelivet i syd. Under tysk styre blev kirken fortysket og under dansk styre kom der 
igen liv i det danske. Men da Sønderjylland (Nordslesvig) atter blev dansk, fik det ikke kun betydning for kirkelivet på dansk om-
råde, men også i det område, der ikke ”kom med” – altså ikke blev genforenet, men forblev på tysk side.  
For selv om Sydslesvig ikke blev genforenet, oplevede man alligevel genforeningen som at Danmark nu trods alt om ikke andet 
var kommet ”tættere på”. Det betød noget for den enkelte. Og mange håbede, at grænsen måske kunne flyttes endnu en gang, 
længere mod syd. 
Stemningen førte til en folkebevægelse, der nærmest kan kaldes en vækkelse, der var mere national end kirkelig, men hvor den 
danske kirke, altså Folkekirken, med dens mange initiativer og aktiviteter syd for grænsen spillede en hovedrolle.  
Emnet for min studieorlov er da, hvordan det er gået med det danske kirke- og menighedsliv i Sydslesvig sidenhen. Hvordan er 
situationen i dag, når vi nærmer os 100-årsjubilæet? 
Også 2. Verdenskrig kom til at spille en stor rolle for det danske kirkeliv i syd. For da den tyske kirke med de såkaldte ”Tyske 
Kristne” havde spillet fallit på grund af deres støtte til Hitler, vendte man sig til de danske kirker, der vandt stor opslutning og der 
blev dannet mange menigheder. Der blev bygget kirker og indrettet kirkesale i hele Sydslesvig.  
Der er i dag omkring 50.000 mennesker i Sydslesvig, der definerer sig som dansksindede og derfor hører til det danske mindretal. 
Af dem tilhører omkring 6000 en dansk menighed, går i danske kirker og til dansk gudstjeneste.  
Men noget kunne tyde på at den danske kirke ikke har den samme opslutning som før.   
 
Michael Bye Walus Bergerud 
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GUDSTJENESTER 

      

      

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. Kol = Kollekt. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. **Kor til gudstjenesten. 
***Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. FGP = Friluftsgudstjeneste i Præsteplantagen. SP = Søren Pedersen. 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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   

03. juni 1. søn. e. trin. Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

10. juni 2. søn. e. trin. 10.30 09.00 * Luk 14,25-35 

17. juni 3. søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Luk 15,11-32 

24. juni 4. søn. e. trin. 10.30 Ingen Matt 5,43-48 

01. juli 5. søn. e. trin. Ingen 10.30 Matt 16,13-26 

08. juli 6. søn. e. trin. 10.30 09.00 Matt 19,16-26 

15. juli 7. søn. e. trin. 09.00 10.30 Matt 10,24-31 

22. juli 8. søn. e. trin. 10.30 09.00 Matt 7,22-29 

29. juli 9. søndag e. trin. Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

05. august 10. søn. e. trin. Ingen 09.00 SP Byfestgudstjeneste 

12. august 11. søn. e. trin. 09.00 SP Ingen Luk 7,36-50 

19. august 12. søn. e. trin. Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

26. august 13. søn. e. trin. 14.00*** 14.00*** Tambours Have 

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

hedsrådene. 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 20 juni (ved Charlotte Locht), den 18 juli (ved Michael Bergerud), den 15. august (ved Char-
lotte Locht), den 19. september (ved vikar), den 10. oktober (ved Charlotte Locht), den 21. november (ved vikar), den 19 de-
cember (ved Michael Bergerud). 

KOLLEKTER:  
Ingen 
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NYT FRA ÅRRE BORGERFORENING 

 

SÅ LYKKEDES DET 
Den lokale arbejdsgruppe bag udvik-
lingsprogrammet ”Den Blomstrende 
Landsby” under Borgerforeningen har 
fået godkendt vores ansøgning til de 
sidste 2 blomster i rækken af 5. Det ske-
te på et møde d. 23. marts hvor vi havde 
besøg af bedømmelsesudvalget under 
DGI- sekretariatet for De Blomstrende 
Landsbyer i Danmark. 
Det betyder at Årre er den første lands-
by – ikke kun i Varde Kommune, men i 
hele Danmark som har opnået den ære 
og hæder at blive kåret som landets 
mest blomstrende landsby i udviklings-
arbejdet med alle 5 blomster under 
dette udviklingsprogram.  
Så når man nu kører ind i byen vil man 
opleve at vore skilte på byportene er 
blevet udsmykket med alle blomsterne 
og på Torvet er det nye flag med de 5 
blomster på blevet hejst af nogle søde 
dagplejebørn sammen med deres dag-

plejere og flot markerer at Årre nu er en 
fuldt blomstrende landsby. 
Men hermed går udviklingen jo ikke i 
stå, vi har fortsat mange spændende 
projekter vi skal have igangsat og gen-
nemført i fremtiden, hele tiden frem-
kommer der masser af spændende idéer 
fra byens borgere, foreninger og institu-
tioner og det er jo glædeligt at vi på den-
ne måde løbende kan gennemføre og 
udvikle nye tiltag til glæde for menne-
sker i alle aldre. 
Vi forventer at markere den glædelige 

begivenhed med en lille fest i løbet af 
foråret/ sommeren, men det vender vi 
med glæde tilbage til senere – så bare 
glæd jer. 
 
 

ÅRRE BØRNECENTER  
Byggeriet af det nye børnecenter er nu i 
gang, det skete ved et officielt arrange-
ment d. 19. marts hvor man igangsatte 
støbningen af soklen til den nye bygning. 
Her var alle byens borgere inviteret til at 
deltage sammen med 
alle børnene fra skole – SFO og børneha-
ven. Her blev alle budt velkommen af 
Skoleleder Trine Møller og efterfølgende 
fik Formand for Børn og Læring Peder 
Foldager ordet og satte støbningen af 
soklen i gang med stor applaus fra de 
fremmødte. 

Lægger man vejen forbi på Toften kan 
man indenfor en overskuelig fremtid 
begynde at se byggeriet vokse på arealet 
ved skolen, et byggeri vi i den grad har 
ventet på skulle igangsættes. Nu venter 
vi blot på at man også begynder at byg-
ge på det nye udstyknings område på 
”Lindegårdsparken”. 

 

SKOLEN BLIVER OMBYGGET 
I skrivende kan vi glæde os over at det 
store renoverings og ombygningsprojekt 
på skolen som nu er i fuld gang og her 
kunne man ved selvsyn se det store og 
omfattende arbejde, idet skolen og bør-
nehaven inviterede byens borgere til en 
rundvisning på skolen d. 4. april. Her fik 
de fremmødte en grundig orientering 
omkring arbejdet og alle gav udtryk for 
begejstring for det store og omfattende 
arbejde som nu er i gang. 
Disse tiltag bekræfter at Årre er inde i en 
rivende udvikling, en udvikling som også 
forpligter og med alle de positive initiati-
ver som vi står overfor i fremtiden er det 
dejligt at opleve den store opbakning 
der altid er tilstede blandt byens borge-
re og foreninger, Institutioner og virk-
somheder, uden denne opbakning kun-
ne meget af det arbejde der bliver ud-
ført slet ikke lade sig gøre.  

 

"BYENS RUM" 
Dette projekt er et af de emner der tidli-
gere er omtalt og status er pt. at vi har 
fået fonds og LAG tilsagn om ca. 1.mil. til 
vores fælles projekt omkring indretnin-
gen af det nye aktivitets og læringssted 
på arealet som bliver frigivet i forbindel-
se med nedrivningen og bortskaffelsen 
af den gl. skolebygning og den nuværen-
de børnehave. 
Gruppen bag projektet udsender løben-
de nye ansøgninger, og vi håber at det 

lykkedes at få fremskaffet de fornødne 
økonomiske midler i løbet af foråret og 
sommeren, således at vi kan påbegynde 
opbygningen af projektet i forskellige 
etaper som planlagt i projektet.  

 

DET GL. KOMMUNEKONTOR 
Idéen om Indretningen af ”Mangfoldig-
hedens hus ” som et arbejdende værk-
sted og et fælles samlingssted på der Gl. 
kommune arbejdes der fortsat på, vi 
håber at vi kan lykkedes med at frem-
skaffe de fornødne midler til dette pro-
jekt således at vi kan få et sted hvor by-
en og oplandets borgere kan mødes for 
at udføre forskellige håndarbejder - et 
sted hvor man kan udføre mindre repa-
rationsarbejder af forskellig art, bl.a. af 
mindre husholdningsapparater, radioer 
og cykler og på denne måde medvirke til 
at fremme bæredygtigheden. 

 

I sidste LokalNyt omtalte vi, at der var 
en forældregruppe der havde vist inte-
resse for at indrette en efterskole for 
unge psykiske og fysiske handicappede 
mennesker i et område af bygningen.  
Vi afventer pt. en tilbagemelding fra den 
nye bestyrelse efter dannelse af skole-
kredsen i jan. mdr., så det bliver spæn-
dende at følge om det vil kunne lykke-
des at placere en sådan efterskole i byen 
– de er i hvert fald meget velkommen, 
både skolen og mange af byens forenin-
ger og virksomheder står klar til at bakke 
op omkring skolen.  

 

BYENS BLOMSTERBEDE 
Vore frivillige blomsterpiger har været i 
gang, og det kunne man tydeligt opleve i 
dagene op til Påske, her blev vore blom-
sterbede flot pyntet med stedmoder-
planter og på Oasen er der blevet opsat 
en ny ”Grill” som gratis kan benyttes af 
byens borgere og andre som skulle have 
lyst til at mødes på Oasen til en hygge-
stund eller til et spil Petanque. 

 

Vore flotte sten og glasmotiver på stræ-
det lang muren ved kroen er blevet 
monteret på nogle flotte metalben og 
fremstår nu flotte og pynter helt geval-
digt på dette sted. 

 

På P. Pladsen er der nu kommet lys ii 
lamperne igen, og inden længe vil der 
blive opsat nye LED lamper på hele om-
rådet, som altid bliver der rengjort langs 
vore indfaldsveje og i byen op til Konfir-
mationsdagen i maj med hjælp af mange 
frivillige. 

 

Vi vil ønske alle en god sommer. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 
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Søndag d. 11. marts havde 

gymnastikafdelingerne i 

Agerbæk, Årre og Fåborg-

Vrenderup fælles gymna-

stikopvisning i Helle Hallen. 

Det var en super søndag 

med fuldt hus på tilskuer-

pladserne fra start og næ-

sten til slut. Eftermiddagen 

blev krydret med 2 gæste-

hold fra Skibelund Efter-

skole og UngePiger 25+ fra 

Mejls-Orten-Tinghøj. Godt 

3 timer tog det for næsten 

400 gymnaster og ca 50 

instruktører at vise hvad de 

har arbejdet med i løbet af 

vinteren. ”Man bliver så 

glad i låget af at se alle de 

glade børn på gulvet. Både de mindste, som mest vinker til 

mor og far og de største ranker ryggen lidt mere og knytter 

næven efter et godt spring. Og så er det dejligt med de positi-

ve tilbagemeldinger man får” siger AnneMarie Sørensen, der 

kender de fleste af de lokale gymnaster efter rigtig mange år 

som træner på ForældreBarn holdet. ”Det bliver bemærket, 

at vi er rigtig mange dygtige trænere til holdene herude. Det 

er klar strategi, at være mange trænere og vi er stolte af, at 

det stadiglykkes at finde dem alle” Gymnastiksæsonen er nu 

færdig for i år, men starter op i uge 38 igen.  

 

GYMNASTIKAFSLUTNING 

Skrevet af Søren Ibsen 

Vi var 47 ledere til afslutning på gymnastiksæsonen og vi havde en super aften 

med yoga, historier og god mad  
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Hver by havde sine vedtægter, som har 
været gældende i mange år, længe før de 
blev nedskrevet. De skulle holdes lige så 
ubrydeligt som lovene i vore dage. Blev 
de overtrådt, måtte der bødes til byens 
kasse, og nægtede vedkommende det, 
blev han stævnet for Skads herredsting, 
som så afgjorde stridighederne. Det var 
imidlertid sin sag at lade sagen gå til 
retten. Dels var der omkostninger ved pro
-cessen, dels lagde man sig ud med sine 
bymænd, og det ønskede kun de mere 
stridbare. 
Årres videbrev er fra 1706 og har 22 
punkter. De gengives her i let omskrevet 
form: 

Først skal enhver af os have sin andel i 
led og hegn gjort færdig, årlig inden 1. 
maj, og siden holde det ved lige, indtil 
kornet er in-davlet. Hvo det ej efterkom-
mer, skal pantes for to mark, og des-uden 
betale al den skade, som ved den skyldi-
ges forsømmelse kunne forårsages. 

For det andet må ingen i foråret lade 
enten heste eller andet kvæg komme i 
byens enge, inden det sker med samtlige 
bymænds minde. Hvo derimod gør, skal 
pantes for tre mark. 

For det tredje. Ingen må lade gå eller 
vogte enten kvæg eller får i vores enge, 
enten høst eller forår. Hvo derimod gør, 
skal pantes for tre mark. 

For det fjerde må ingen udgå at høste 
korn eller eng uden en trave korn til hver 
halvgård, førend samtlige bymænd der-
om sætter tid, og skal der sættes nogle 
visse dage, hvor længe udi hver tægt skal 
høstes, og hvo som går i andre tægter 
forinden somme dage er omgangen, skal 
pantes for en rigsdaler. 

For det femte må ingen tøjre enten 
heste eller kvæg i nogens vænge, førend 
den sidste mand har alt sit korn indbun-
den, og van-gene er ganske ledige. Han 
pantes for 3 mark. 

For det sjette. Ingen må grave grøn-
jord uden til hans manning (rygning), som 
dog skal graves på kirkebjerget eller i by-
ens vænge. 
Hvo som derimod forser sig, skal pantes 
for hver tørven mark og for hver flane 
(stak?) tørv to mark. 
 For det syvende. Ingen må holde sær-
hjord (hjord, der græssede for sig selv og 
ikke var del af landsbyens fælleshjord 
under byhyrden) med får eller kvæg, hvo 
derimod gør, pantes for hver gang to 
mark. 

For det ottende. Hvo der tøjrer eller 
løsslår på en andens tøjring enten i ager 
eller eng, for nogens agerender, pantes 
for hver gang to mark. 

For det niende. Skal enhver sin andel i 
byens vaser (overkørsler), veje, eng-
grøfter og damme færdiggøre, når det er 
fornødent gøres, og bymændene derom 
sætter tid, hvo det ej efterkommer, skal 
pan-tes for tre mark. 

For det tiende. Skal enhver made hyr-
den, en nat for to kreaturer og en for seks 
får. Hvo som det ej gør, pantes for en 
mark og tage så hyrden igen. 

For det 11.te. Skal alt kreaturer og 
kvæg, som findes løse i korn eller eng 
opskrives på sin ejermands stikke, nemlig 
1 hest eller 1 kreatur 2 skilling, 2 får 2 
skilling, 4 gæs 2 skilling, 1 gammelt svin 2 
skilling, 2 grise 2 skilling. Halvparten til 
byen og halvparten til den, som det af 
kornet aftager. 

For det 12 te. Hvo som går igennem 
byens led og lader dem stå åben efter sig, 
skal pantes for hver gang 1 mark, og des-
uden betale al den skade, som nogen 
derover kunne tilføjes. 

For det 13 de. Må ingen lade mere 
kreatur gå med kvæghjorden uden 9 af 
de store og 6 af de små gårde. Ingen må 
have på græs ret uden 5 får efter td. hart-
korn, som han skatter for efter matriklen. 
Og hvo som intet avler, skal give for hver 
får 3 skilling. Hvo som har mere end 5 får 
efter hver td. hartkorn, pantes for to 
mark, og ingen må have uden en gase 
efter hver td. hartkorn. Ingen må indleje 
nogen kreaturer på græsgangen, enten i 
by eller udenbys, men hvo som ingen 
kreaturer har efter sin fulde fællig med 
kvæghj-orden, skal nyde deres anpart og 
fornøjelse af bymændene med rede pen-
ge. Og hvo som noget herimod forser, 
skal pantes for en rigs-daler. Og ej nogens 
kreaturer, som ikke har fællig, må tilste-
des at gå med kvæghjorden for penge. 
Hvo som derimod gør, skal pantes for 3 
mark. 

For det 14 de. Ingen må pløje til byg 
eller boghvede, inden derom er ansat tid 
og dag, som skal begyndes. Hvo derimod 
gør skal pantes for 3 mark. 

For det 15 de. Må ingen holde uskårne 
(ikke kastreret) heste længere, end til de 
bliver 2 år gamle, og ej nogen som uskå-
ren er, må tilføres fra andre steder. Hvo 
derimod bryder, pantes for l rigsdaler. 

For det 16 de. Ingen må føre tagne 

gæs til byen, hvo dennem tog, skal pantes 
for 2 mark. Hvo der har gæs, som skal 
fredes, skal indsættes 8 dage før Mikkels-
dag. Hvo derimod bryder pantes for 2 
mark. 

For det 17 de. Hvo som lukker dørene 
for pantemændene og ikke godvillig vil 
lade sig pante, da må hvis plovredskab 
eller vognred-skab, som findes i gården, 
være pantemændene følgagtige, og de 
som gør modstand og ikke vil lade sig 
pante, skal have forbrudt og skal pantes 
for 3 mark. 

For det 18 de. Og skal pantemænde-
ne, så snart det af dem begæ-res noget at 
pante, straks forrette, såfremt de ej selv i 
den skyldiges sted af bymændene vil pan-
tes for så meget, som hos den skyldige er 
blevet påvist. 

For det 19 de. Hvo som med slagsmål, 
skældsord, modstand eller i andre måder 
vil formene pantemændene eller andre 
fra grande-stævnet, når de nogen vil pan-
te, skal pantes for 1 rdl. og desuden bøde 
efter loven. 

For det 20 de. Dersom herefterdags 
nogen kunne forefalde, som ej i denne 
vide er antegnet, og vi derved kunne 
eragte, at søge nogen forsømmelse, da 
skal det dog efter vores vide og pålæg 
kunne i alle måder være lige så kraftig, 
som det i denne vores kontrakt indført 
står. 

For det 21 de. Hvad de fleste af by-
mændene pålægger, skal de andre efter-
følge. Om der imellem os, om nogen på-
læg kunne vorde tvistighed, så der på 
begge sider kunne være lige mange per-
soner, da skal deres råd, som mest ejen-
dom bruger, være kraftige, og de andre 
det at efterfølge, eller pantes hver for så 
meget, som pålagt bliver for den post de 
imod bryder. 

For det 22 de. Ingen nyskårne heste 
eller følhopper må gå løse på græs i 10 
dage, hvo herimod bryder, skal pantes for 
3 mark. 
Disse ovenskrevne poster og artikler ha-
ver vi samtlig at holde og efterkomme i 
alle måder. Til dens stadfæstelse har vi 
vores egne hænder og navnemærker her 
underskrevet. Og meget venlig og under-
daningst ombedes vores husbond denne 
vores videbrev til be-kræftelse at under-
skrive. 
Datum Orre den 24. maj 1706. 
Niels Kristensen 
Egen hånd.. 

Videbrevene for Aarre fra 1706 
Uddrag fra bogen Årre Sogn  - Årre Lokalhistorisk Forening 



25 

 

Når en ny mand indgik i fællesskabet, 
skulle han skrive sit navn under viden, 
og hvis han ikke kunne det, da sine 
forbogstaver. 
  Fra Jyllerup og Tranbjerg er der ikke 
fundet videbreve, medens Gunderup 
havde videbreve omtrent mage til År-
res. 
  Nogle sager fra Gunderup viser, hvor 
ubrydeligt viden skulle overholdes. 
I 1721 stævnede Hans Tygesen de an-
dre bymænd for Skads herredsting. 
Hans Tygesen havde en eng, kaldet 
Tøgers store eng, som hans fader, Tø-
ger Jensen, der var gammel og affæl-
dig, havde fået lov at slå, når det passe-
de ham, og han slog den tit, før de an-
dre slog deres. Da nu Hans Tygesen fik 
gården, fortsatte han med at slå engen 
før de andre, hvad han ifølge videbre-
vet ikke måtte, før det var vedtaget på 
grandestævnet. Hans Tygesen blev 
idømt en mulkt, men da pantemænde-

ne kom, indtog han en truende hold-
ning og ville formene dem adgang til 
huset. Men da pantemændene sagde: 
»Du kommer til at lade os komme ind, 
vi gør jo kun vores pligt,« lod han dem 
dog komme ind. Han nægtede imidler-
tid at betale, så de nødtes til at pante 
hans kjortel. Det ville Hans Tygesen 
ikke finde sig i og anlagde sag, idet han 
mente, at det var gammel hævd, at han 
måtte slå engen, som hans fader havde 
gjort i mange år. Men han var villig til 
forlig, når han fik sin kjortel igen. 
Dommen gik Hans Tygesen imod, han 
skulle rette sig efter viden. Men pante-
mændene skulle ikke have betaling for 
pantningen, og så skulle de levere ham 
hans kjortel igen, for han var ikke ble-
vet ad-varet på grandestævnet, før han 
begyndte at slå. 
Hans Tygesen måtte betale sagens om-
kostninger med 2 rdl. 

Den 5. juli stævner Peder Benned-

sen, Gunderup, Hans Nielsen og 
Niels Jessen til Skads herredsting. De 
var som stævningsmænd den 6. juni 
gået ind i hans gård, hvor de havde 
taget en kobberkedel tillige et tinfad og 
tintallerkener som pant, på et tids-
punkt, hvor han ikke var hjemme, hvad 
der ikke var lovligt. Jep Nielsen, Gunde-
rup, havde taget en spade og et bidsel. 
På herredstinget bliver de forligt, inden 
sagen kommer for retten, mod at det 
hele skal tilbageleveres til P. Benned-
sen og uden betaling. Herredsfogeden 
idømte Jep Nielsen at bøde til Årre 
sogns fattige 1 mark, og P. Bennedsen 
8 skilling. Tillige blev de formanet om, 
at »byens vide og vedtægter for fremti-
den skal ubrødelig holdes, og ingen 
forandring deri må gøres, og ingen der-
fra bortvige«. 
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I Fåborg/Årre er vi i gang med at blive 

certificerede dagplejere, som de første 

i Varde Kommune. Vi har 

kæmpet for at få det igen-

nem, så vi blev rigtig glade, 

da der blev givet tilladelse 

til dette. For at blive certifi-

ceret dagplejer skal vi alle 

gennemgå et forløb, som 

klæder os på til at gøre leg 

og bevægelse til integreret 

del af hverdagen for vores 

dagplejebørn.  

 

Forløbet består af 5 modu-

ler.  

 

Modul 1 handlede om 

fælles sprog og fælles for-

ståelse. Her blev der arbej-

det med at bevægelse gør en stor for-

skel og at sansning og bevægelse hører 

sammen. Vi blev opfordret til at gøre 

os erfaringer med at lytte og få børne-

nes sanser i brug. Vi havde en super 

lærerig aften, hvor mange gode lege 

kom frem.  

 

Modul 2 handlede om handleplan for 

bevægelse. Denne gang var dagpleje-

børnene med, så vi havde planlagt mid-

dagslegestue. Charlotte fra DGI fortalte 

om vigtigheden af de tre sanser (føle-, 

labyrint- og muskel/led-sansen). Vi 

legede med svampe og papir, blev rul-

let ind i tæpper, trillede rundt, slog 

kolbøtter, sang sange som ”jeg gik mig 

over sø og land”, som blev til ”jeg trille-

de”, ”jeg hoppede” og ”jeg kravlede”. 

Det var enkle ting, som blev ”krydret” 

lidt samtidig med, at det stadig var gen-

kendeligt for børnene. Her blev der 

også fokuseret på, at det er vigtigt, at 

børnene har noget tøj på, som de kan 

bevæge sig i. Samtidig er det også vig-

tigt, at de ikke er pakket for meget ind, 

da de så har sværere ved at mærke alle 

sanser. Det er bl.a. også rigtig godt 

med bare tæer og forskelligt underlag, 

da følesansen på denne måde kommer 

i brug. Der blev også undervist i, at det 

er vigtigt at få sat ord på, hvorfor vi 

som dagplejere gør, som vi gør og hvor 

vi ønsker at barnet flytter sig hen. Ved 

tidligt at stimulere barnets sansemoto-

riske udvikling, giver vi barnet et godt 

fundament for dets motoriske udvik-

ling, men også dets sociale liv, trivsel, 

sproglige udvikling, indlæring og kon-

centrationsevne. Vi havde en rigtig god 

formiddag med nogle meget trætte 

børn, som blev puttet til middag. Mens 

børnene sov til middag havde vi yderli-

gere ca. halvanden times teori med 

Charlotte. 

 

Modul 3 omhandlede udvikling af san-

ser og udeliv. Målet med modulet er at 

give inspiration til lege og 

aktiviteter, som stimulerer 

børns sansemotoriske ud-

vikling og kropsforståelse 

samt undersøge mulighe-

derne for leg i naturen og 

på udearealer. Denne gang 

legede vi med en masse 

bolde. Vi skulle iagttage 

børnene, da de fik 

”serveret” en stor pose 

med bolde i. Vi skulle se, 

hvordan de brugte sanser-

ne (følesansen, muskel/led

-sansen og labyrintsansen). 

Det er også vigtigt, at vi har 

fokus på syns-, høre-, 

smags- og lugtesansen. Som voksne 

må/skal vi gerne skabe en leg, som gør 

børnene nysgerrige, da børns motori-

ske udvikling i høj grad stimuleres der, 

hvor muligheder og rammer skabes. Vi 

skal være bevidste om, hvornår vi fan-

ger børnenes opmærksomhed bedst og 

skabe lege, som hverken er for lette 

eller for svære. Vi havde en rigtig hyg-

gelig formiddag, som igen sluttede med 

lidt teori efter børnene var puttet til 

middag – alle godt trætte og fyldt med 

gode lege.  

 

Næste modul skal vi afprøve forskellige 

ting udenfor – det bliver spændende og 

vi glæder os alle, så vi håber at foråret 

er lige om hjørnet. 

 

Mange forårshilsner fra dagplejerne i 

Roust, Fåborg og Årre  

 

DGI  DAGPLEJER  
Skrevet af Connie Søndergård  
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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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Højtlæsning hver torsdag kl.10.00 
ved Anne Marie Søndergaard 

 

Alle er velkomne 

Vennekredsens bestyrelse 
 
Formand                Jytte Jørgensen  7519 2056 
Næstformand  Peder Jepsen  2032 3128 
Kasserer                      Johannes Søndergaard  7519 2210 
  Jens Birk 6091 4489 
  Asta Fink Nielsen 2946 4923 
  Inge Marie Olesen 2684 8740 
 Åse Friis  4021 0143 
Beboerrepræsentant Kirstine Christensen    
Medarb. repræsentant   Anne Marie Frandsen 2277 2702 

2018 
 
Mandag den 7. maj kl. 14.00 Banko & Kaffe 
 
Mandag den 4. juni kl. 14.00 Banko & Kaffe 

 

 Udflugt Hybenbos 
 beboere 

 

Mandag den 13. august kl.14.00 Banko & Kaffe 
 
Mandag den 3. september kl. 14.00  Banko & Kaffe 
 
Onsdag den 19. september kl. 17.00  Høstfest for beboere 
   og pårørende 
 
Mandag den 1. oktober kl. 14.00 Modeopvisning 
 
Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00  Danske Seniorer Årre  
  Grimstrup 
 Peder Jepsen fortæller 
 om sit  arbejdsliv: Fra 
 fejedreng til afdelings
 leder. 

  

 Halloween 

 

Mandag den 5. november kl.14.00 Borgerforeningens banko 
 og kaffe.  

 

 Udflugt til Skads blomster
  
 
Mandag den 3. december kl. 14.00 Jule Banko & Kaffe 

2019 
 
Mandag den 7. januar kl.14.00 Banko & Kaffe 
    Vinterfest 
 
Mandag den 4 februar kl. 14.00 Banko & Kaffe og     
  generalforsamling 

VENNEKREDSEN HYBENBO—PROGRAM FOR 2018/19 

DANSKE SENIORER ÅRRE-GRIMSTRUP  

 
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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 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: Susanne D Jepsen  Toften17@hotmail.com        30619524 
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:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Jannik Kristensen   Jpk.kristensen@hotmail.com  41181695  
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370 
Medl.:            Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com         22998858 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

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:   Christina Nielsen              cbnielsen82@gmail.com    
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 

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 august 
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet  

er den 1. juli 2018 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.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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Så er vi nået til maj måned og vi kan håbe på nogle dejlige sommermåneder. Vinteren kom sent i år, mon det er noget vi skal 
vænne os til?  
 

Vores nye snerydningsmaskine har fået lov til at køre mange ture her i foråret. Der er blevet ryddet fortove fra de tidlige mor-
genstunder og samtidig sendt besked ud på Facebook om vejr/ vejr-situationen. Dejligt at kunne være opdateret før man begiver 
sig ud i trafikken. På generalforsamlingen kom der et ønske om saltning af fortove i byen til næste vinter. Det vil blive undersøgt i 
løbet af sommeren vedr. pris, køretimer mv.  
 

Nu starter årets byfester og som altid ligger vi ud med første byfest i gammel Helle kommune. En byfest for alle aldre og interes-
ser. Vi håber på god opbakning fra alle i byen. Husk at invitere jeres nye naboer med, så de får set hvad vi kan i Fåborg. Det kan 
være svært som ny tilflytter selv at møde op til arrangementer og festaftener, så tag din nabo ”i hånden” og få nogle hyggelige 
dage sammen.  
 

Vi har fået gang i fællesspisningen på Fåborg kro. Nogle gode aftener med god mad og hygge med familie og venner. Vi håber 
meget at denne aften kan være et fælles arrangement for en gade eller et område. Kroen laver gerne maden hvis de får forslag 
til retten denne aften. Så skal der blot dækkes bord og vaskes op bagefter. Så kontakt gerne borgerforeningen hvis i er en gade 
eller område som kunne tænke jer at stå for denne aften. 
 

Vi har i flere år snakket om en hjertestarter i byen, og nu er det besluttet, at vi 
får en. Vi håber at den kan være klar og opsat til i løbet af sommeren. Den vil 
blive sat op på den gamle købmands bygning. 
 

Fåborg er en lille by PÅ LANDET. Vi bor herude fordi vi kan lide at være i naturen 
samtidig med vi er tæt på hinanden. Det betyder også at vi kan lugte hvor vidt 
landmændene er med at nedfælde gylle osv. Der er nogle store flotte landbrug 
omkring Fåborg, og de har behov for at køre gennem byen med deres store ma-
skiner. Det kan være irriterende, men de gør det ikke for at genere os, men sør-
ger blot for at vi kan få mad hver dag. Så bær over med at de kommer gennem 
byen med deres store maskiner. 
 

En flok seniorer har også i år været ude at rense vores indfaldsvej til Fåborg. De 
samler hvert år mange sække med affald over flere kilometer. STOR tak til dem 
for denne flotte indsats. I løbet af sommeren begynder der så at ligge affald 
langs vejene igen. En idé er at tage en pose med til affald, når man alligevel går 
en tur rundt om byen. Så er det nemt lige at tage det affald med, andre desvær-
re har haft behov for at smide ud. 
 

Fåborg har også et dejligt stadion med legeplads og petanque baner. Der er mu-
lighed for at samles omkring et spil rundbold, fodbold eller hvad man nu har lyst 
til. Så brug vort stadion her i sommermånederne. 
 

I skrivende stund har foråret endnu ikke vist sig fra sin varme side, men vi håber 
på et lunt forår og nogle dejlige varme sommerdage.  
 

Mange forårs hilsner fra Fåborg borgerforening     

VIGTIGE DATOER I FÅBORG 2018 
 
6. maj 
Byens unge konfirmeres denne dag. Vi hej-
ser alle flaget og ønsker dem tillykke  
 
10. - 19. maj 
Årets byfest. Mød op til nogle hyggelige 
dage  
festprogrammet udsendes sidst i april 
  
23. juni   
Sankt hans aften på marken ved Vester-
vang  
 
31. august 
Årets grillfest på Fåborg stadion. En hygge-
lig aften med venner, naboer og venner  
 
Sidste tirsdag i hver måned  
senior eftermiddag i Fåborghus med spil og 
hygge  

 

FÅBORG BORGERFORENING 

Skrevet af Ulla  Sørensen 

FÅBORG OG OMEGNS LOKALHISTORISKE ARKIV   - GENERALFORSAMLING 

Skrevet af Anna Marie Østergaard 
 

Tirsdag d. 27. februar blev der afholdt generalforsamling i Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv. Formanden berettede om et 
stille år, hvor arkivet desværre mistede sin formand, Jørgen Sidelmann. Suppleant Solveig Mikkelsen indtrådte i bestyrelsen. Som 
næstformand blev valgt Verner Puggaard og ny formand blev Anna Marie Østergaard. I byfestugen var der udflugt til Endrup 
Bypark. Arkivet var med på borgerforeningens stand på Mælkefestivallen. Kassere-
ren kunne fortælle om et stort set uændret medlemstal og et godkendt regnskab. 
Arkivlederen fortalte om årets arbejde i arkivet, med indkomne billeder, arkivalier, 
samt en del besøg. 
 

På valg til bestyrelsen var: Børge Hansen og Anna Marie Østergaard. Begge blev 
genvalgt. Som suppleant blev Kristen Ibsen valgt. 
 

Efter generalforsamlingen viste Verner Puggaard billeder, og fortalte om to Autrup 
landmænds (Harry Puggaard og Alfred Andersen) spændende tur til Afrika 1960-
1961. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
 

Formand:  Anna Marie Østergaard 
Næstformand: Verner Puggaard 
Kasserer:  Børge Hansen 
Sekretær:  Hans Karl Østergaard 
Medlem:  Solveig Mikkelsen 
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


