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GEOCACHING: Tag på skattejagt og oplev dit 

nærområde på en sjov og anderledes måde.  
 

Danmark er fyldt med såkaldte skatte (caches), og 
som skattejæger, bliver du guidet ud i alle kroge 
af landet og ofte til steder, som man ellers aldrig 
ville have set. Alt, hvad du behøver, er en smart 
phone og lidt eventyrlyst. 

 

Hvad er geocaching 
Geocaching kan bedst betegnes som en blanding 
af skattejagt, orienteringsløb eller måske jagten 
på Pokemon ś. 
Det er en sport ,der dyrkes på mange forskellige 
niveauer og af alle aldersgrupper. Alene, eller i 
selskab med op til flere hundrede andre. Året 
rundt, kloden rundt og på alle tider af døgnet. 
Nogle jagter skatte for, at give familien en aktivitet 
og et mål med søndagsturen; andre for, at vise 
(eller få vist) vej til særligt interessante naturople-
velser, nogle for udfordringernes skyld, andre igen 
kombinerer geocachingen med cykling, løb, ud-
landsrejser, sociale sammenkomster, osv.  
 

Hvad leder du efter 
Formålet med geocaching er at finde skatten og 
skrive sit navn i logbogen. Skatten (cachen) vil 
typisk være en plastikbeholder, der indeholder en 
lille logbog måske nogle små bytteting.  
 

Når du har fundet skatten, skriver du dig ind i 
logbogen og tager måske en af de ting, der ligger i 
kassen, og bytter ud med en af de ting, du har 
med. Byttetingene kan være små plastikdyr eller 

lignende, ting af symbolsk værdi. Husk at med-
bringe sådan nogle ting, når du skal på geoca-
ching. Det er dog ikke altid at 'skattekisten' er så 
stor, at der kan være forskellige ting i den. Den 
kan også blot bestå af en lillebitte beholder med 
sammenrullet papir indeni. Papiret fungerer så 
som 'logbog'. Det er ikke altid, at der er skrivered-
skaber ved skatten, så husk derfor blyant el. kug-
lepen. 

 

Ud over bytteting, kan en cache også indeholde 
en såkaldt 'Travel Bug' . Det kan f.eks. være en 
specialdesignet mønt, et tøjdyr med et vedhæftet 
skilt, eller blot et skilt, med et tracking nummer. 
Idéen med sådan en 'Travel Bug' er, at den skal 
rejse rundt mellem forskellige caches, samtidig 
med at den, der har sendt den af sted, kan følge 
med i rejsen, via indrapporteringer til hjemmesi-
den geocaching.com 

 

Hvordan starter jeg 
Opret dig gratis som bruger på geocaching.com  
og download  appen, enten fra App Store eller  
Android Market, installer, følg vejledningen og så 
du igang. 

 

Er du i tvivl om noget, så findes der flere lokale 
grupper på Facebook,  hvor man vilde med at 
hjælpe dig igang. 
Har du lyst til, at prøve, at komme med ud og 
geocache, så kontakt mig på lja@newmail.dk 
eller 2367 2753, så hjælper jeg gerne. 

 
 

Skattejagt er sundt for sjæl og legeme 

Se artikel om Tingstedet på side 26 og 
cachebeskrivelsen side 30 

http://www.geocaching.com/
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Mikkeline og Barbie 
10 årige Mikkeline, der bor i Roust, har sin egen pony M
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Mikkeline fortæller: ”Jeg begyndte at 
ride på Bramming ride skole (Brs) i 
august 2013.  

 

Det var ikke meningen, at jeg skulle 
have min egen pony så hurtigt, men 
fik tilbud om at købe Barbie allerede i 
nov. 2013, så jeg tømte min sparegris 
og betalte for hovedet og forbenene, 
og mine forældre betalte så for re-
sten. 
  

I starten stod den på Lindegården i 
Vester Nebel. Vi kørte flere gange i 
ugen ud til den, hvor jeg kunne lære 
ponyen at kende. I april fik jeg hende 
endelig hjem. Der blev lavet en boks til 
hende ved siden af min mors hest og 
en lille ridebane. Nu kunne jeg gå ud til 
Barbie altid. For at sige godmorgen el. 
godnat, give et klem når man kom-
mer hjem fra skole el. ride lige så me-
get man vil og har tid til. Man kan for-
tælle den hemmeligheder og snakke 
med den når man er glad eller ked af 
det. En bedste ven. 
  

Når man har 
en pony skal 
den fodres 
hver dag, mu-
ges ud i bok-
sen og rides og 
nusses med.  
Både i hverda-
gen efter skole 
og i weeken-

der og ferier. Men fordelen ved at 
have sin pony hjemme, er at man kan 
ride i mosen el. i skoven sammen med 
sin mor.  
 

Jeg gik stadig på Brs, men der gik ikke 
lang tid før jeg begyndte, at have min 
egen pony med til undervisning. Der 
er en masse piger på min alder. Vi er 
på ride lejr sammen, hvor vi sover i 
rytterstuen, får undervisning, leger 
mm.  
 

Det begyndte også at blive sjovt at gå 
til stævner, til at starte med kun på 
Brs, men nu kører min mor og jeg ofte 
til stævner rundt omkring. Jeg vil helst 
springe, men man skal huske også at 
ride dressur så ponyen adlyder. Jeg 
var med i distrikt mesterskabs finalen i 
spring, en sjov oplevelse som 10 årig. 
På mit værelse har jeg mange rosetter 
fra stævner, som man vinder når man 

bl.a. rider fejlfrit i spring el. får høje 
procenter når man rider dressur.  
Når man har pony hjemme, er det 
svært at nå at ride inden det bliver 
mørkt om vinteren, derfor kører vi på 
Stald ok ved Esbjerg lufthavn, hvor de 
har en lille ridehal. Der er vi 5 pony 
piger, vi har det sjovt sammen.  
 
Jeg skal i gang med at tage mit 3. ryt-
termærke. Vi får undervisning på ride-
skolen hver lørdag i 2 mdr. Både teori 
om heste og i stalden hvor man skal 
vise hvordan man omgås hesten og i 
ridehallen. Til slut skal vi til prøve, hvor 
man godt kan dumpe. Hvis man har 
for mange fejl i teoriprøven el. f.eks. 
slipper hesten i stalden. Så man bliver 

lidt nervøs når man skal til sådan en 
prøve. Men det skal man have hvis 
man skal ud og starte stævner på c-
plan i distriktet. 
 

Der er altid noget man kan ønske sig 
til fødselsdage og jul, når man har sin 
egen pony, så jeg har selvfølgelig også 
fået hesteting i julegave. 

  Min mor har fået lavet en flot heste-
trailer med billeder af Barbie og mig. 
Vi kører til undervisning, stævner men 
også til stranden om sommeren, hvor 
en galoptur i vandkanten bare er livet” 
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Gymnastikopvisning  
søndag d 12. marts 2017 kl. 13.30  

Helle Hallen, hal 1. 
 

 

Gymnastikken kører på fuld drøn, og der er god 
tilslutning på alle hold. I skrivende stund, er 
weekendturen for 3. - 5. kl og Juniorholdet, næ-
sten klar til at løbe af stablen. Vi bliver 51 gym-
naster og en masse ledere i Helle Hallen. Vi skal 
træne en masse gymnastik, detaljer, spring og 
opvisningsprogram. Vi skal i svømmehallen og 
skal overnatte i hallen. Det bliver en aldeles 
fremragende weekend :)  
 
Vor lokalopvisning er søndag d. 12 marts. Her vil 
alle vore egne hold vise det, de har lært gennem 
sæsonen, og vi få besøg af DGI holdet Minijuni-

or. Minijunior et hold for dem, som vil lidt mere 
gymnastik, men som ikke helt er gamle nok til 
Junior Træningsholdet. Vi har en del lokale gym-
naster med på holdet. Weekenden efter gælder 
det områdeopvisningen, som i år er i Ølgod. Her 
skal de fleste af holdene på gulvet i løbet af 
weekenden. Det er sjovt at komme ud og lave 
en ekstra opvisning og så er det spændende om 
der er nogen nye tricks, man kan lure af og tage 
med til næste sæson.  
 
Søren Ibsen    

Gymnastik 

  Indmarch og velkomst 

Puslingespring ASF/FVI 
Mette, Berit, Dorte, Karina, Henriette, Rasmus, Karoline, Ingeborg, 
Frida, Frederik, Emil, Sofie, Matilde, Sebastian, Sille, Freya 

Forældre/Barn ASF/FVI Anne Marie 

Troldemix ÅB  June, Sine, Emma, Cecilie 

Forældre/Barn  ÅB Søren og Linda. 

Lille Spring ASF/FVI/ÅB 
Vita, Martin, Peter, Anette, Anne, Anders, Thea, Trine Tobias, Nic-
oline, Kristine, Ellen, Christina, Thea, Line 

Teendance ÅB  Maja, Cecilie, Marie 

Mellem Spring ASF/FVI/ÅB Søren, Stine, Lone, Jan, Martin, Mikkel, Nicklas, Mille 

Mini Junior DGI  Gæstehold 

Junior Spring 
  

ASF/FVI/ÅB Johanne, Johanne, Peter, Esben, Mikkel. 

  Udmarch 
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Fåborg Borgerforening 
 

Så fik vi taget hul på 2017 og sagt farvel til 2016. Et nyt år venter os, 
med nye og gamle udfordringer  
 

Indbrudssikring  
I samarbejde med politiet fik vi i november afholdt en aften med 
henblik på at få indbrudssikret vore hjem. 45 borger hørte Karsten 
Morgenstjærne fortælle om forebyggelse og sikring på flere må-
der. Han opfordrede til, at tilmelde sig nabohjælp, og dermed også 
sikre hjemmet på denne måde. En god aften, hvor vi alle blev en 
del klogere på indbrudssikring.  
 
 

Julen 2016  
Julen i Fåborg startede med at vi fik 
vækket julemanden. Den 26. no-
vember mødte 45 børn og 50 
voksne op ved kroen. En tur rundt i 
Fåborg med dans og sang, ledte 
deltagerne hen til julemandens 
sovested. Tilbage ved kroens gara-
ge, var der mulighed for, at købe 
æbleskiver,  gløgg og varm kakao. 
Det er fantastisk, at vi hvert år, kan 
samle så mange børn og voksne til 
dette arrangement.  
 

Tak til Fåborg kro for lån af gara-
gen.  
 

Julebanko  
Der var mange fine præmier på spil, så 110 borger håbefulde bor-
gere mødte op, for at afprøve deres held. Det blev til en fin aften 
med god opbakning.  
 

 

Fastelavn  
Lørdag den 27. februar er der fastelavnsfest for alle børn og voksne 
på Fåborg kro. Vi har igen i år hyret 2 ”legeonkler” , der vil stå for 
underholdningen. Vi slår selvfølgelig katten af tønden,og får en 

slikpose til sidst . 
 

Generalforsamling  
Onsdag den 22. februar afholdes borgerforeningens årlige general-
forsamling. Årets aktiviteter bliver gennemgået, og der foretages 
valg til bestyrelsen.  
 

Udfordringer i 2017  
Som tidligere skrevet er vi i gang med forskellige projekter fra ud-
viklingsplanen. Sti projektet er snart færdig, og vi håber på, at kun-
ne indvi  de nye stier i april/ maj måned.  
 
En arbejdsgruppe, omkring aktiviteter i Fåborghus, er også lige så 
stille gået i gang, og der vil komme forskellige former for aktivitet i 
løbet af foråret. 
 
Opgaven med aktiviteter på stadion og den gamle træningsbane, 
er  også i gang. Det tager tid, at få diverse tilladelser igennem , men 
vi håber at kommer i gang i år .  
 

Snerydning 
Mange har betalt for snerydning. Vores faste traktorfører, André 
Christiansen, kører når han bliver kaldt ud. Vi udfører snerydning 
og saltning af cykelstien til Agerbæk for Varde kommune, så når 
kommunen ringer og siger, at der skal saltes, så kører André.  
 

Byfesten 2017  
Planlægningen af årets byfest  er i gang. Byfestudvalget består af 
personer fra borgerforeningen og FVI, samt andre, som har lyst til 
at være med. Har du lyst til at være med i planlægningen, eller har 
gode ideer, er du velkommen til, at kontakte udvalget. Vi lytter til 
såvel ris som ros.  
 
Mange forårshilsner  
 
Ulla Sørensen  
Fåborg borgerforening      
 
 
 
 
 

Idræt om dagen 
Vi starter sæsonen igen i HelleHallen 

Ons. den, 7. september  
Fra kl. 9.00 til kl. 11.30 

Derefter hver onsdag samme tid 
 

Alle, nye som gamle deltagere er velkomne,  
til hygge, motion og  forskellig spil 

Nærmere oplysninger  hos 
Else Wind tlf. 61308258 
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Fra den årlige byfest på Stadion 

 

 

 
 

 
 
 

Årre Borgerforening 
Nyt fra den blomstrende landsby  
 
Et nyt år er nu skudt i gang, og nye spændende opgaver 
venter forude, men først vil vi lige vende blikket tilbage, 
og se på de fantastiske og spændende arrangementer 
og opgaver, der er blevet gennemført siden sidste udgi-
velse af "LokalNyt". 
 

Bankospil og juletræsfest 
De to bankospil i november måned, som var arrangeret 
at Juletræsudvalget og borgerforeningen, trak fulde hu-
se, og borgerforeningens julebanko på "Hybenbo" blev 
som altid bakket op af beboerne med en stor hjælp fra 
Vennekredsen på Hybenbo. Stemningen med dejlige 
julesange var i top, og alle deltagerne nød kaffen med 
dejlige og lækre hjemmelavede kager. 
Juleoptoget og  juletræsfesten  blev også en stor succes, 
med masser af glade børn og voksne, og som traditio-
nen byder, altid tager sit udgangspunkt på "Hybenbo", 
hvor julenissen lever sit liv i fyrrummet, men han blev 
vækket og kørt i hestevogn gennem byen, og frem til 
Årre Skole hvor juletræsfesten blev afviklet. 
Som altid står byen pyntet op i gaderne med vores jule-
belysning i lysmasterne, på torvet har vi igennem de 
sidste to år haft en flot belysning på den store flagstang, 
og her er vores flotte juletræ også placeret, og det er 
med til at skabe den gode julestemning i byen. 
 

Det tidligere rådhus er blevet solgt 
En glædelig nyhed indtraf kort før jul, da vi fik besked 
om, at det tidligere "rådhus" var blevet solgt, det inde-
bærer at der forhåbentligt snart kommer lys i vinduerne 
igen. 

Den nye ejer har et ønske om at byens borgere skal ind-
drages for at få nogle gode idéer til brugen af nogle af 
kvadratmetrene i bygningen, og her har vi lovet at være 
med til at arrangere et borgermøde på et tidspunkt, så 
det bliver spændene at se, hvad der kommer frem af 
gode forslag. 
 

Den fremtidige skole og dagpasningstilbud 
Debat  - forslag samt høringssvar  
Som mange nok har observeret, har der igennem læn-
gere tid været afholdt debatmøder og masser af indlæg 
i aviserne omkring ovennævnte emne, og her har vi fra 
borgerforeningen været aktive deltagere, og her har vi 
været i en tæt dialog med Skolen, udviklingsrådet og 
boldklubben omkring vores holdninger til dette emne. 
Vi har fra borgerforeningens side valgt at indsende vo-
res høringssvar til ovennævnte, og vi vil nøje følge sla-
gets gang og afvente det endelige resultatet heraf, men 
idéen med at lukke skoler eller idéen med at nogle sko-
ler kun skal have elever til 3. klasse tager vi kraftigt af-
stand fra. 
 

Ny fartmåler 
Kommunen har kort før jul opsat en ny fartmåler på Lin-
degade, som indfrier et stort ønske for beboerne her, og 
det betyder at den gamle fartmåler i byporten forsvin-
der.  

 
Vores ønske er nu, at vi permanent kan få opsat en lig-
nende på Gunderupvej, for her bliver der ofte kørt me-
get stærk ind i byen. 
 
 
 
 
(Fortsættes på næste side) 
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(Fortsat fra forrige side) 

Højspændingsmaster - igen, igen 
Atter skal vi trues med, at der vil blive opsat højspæn-
dingsmaster i vores nærområde, højspændingsmaster 
som i 2008 lykkedes for os at få en garanti for skulle 
lægges i trachéer i jorden i fremtiden. Nu viser det sig at 
denne garanti blev ganske kortvarig ,idet det er lykke-
des for Energinet.dk at overbevise den nye Energimini-
ster om, at det ikke kan lade sig gøre. 
Så det vi kan se frem til, er nogle højspændingsmaster 
med 400 kilovolt luftledninger tværs igennem Varde 
kommune og videre til Endrup og herfra direkte til Ni-
ebüll. 
Med det brede politiske flertal der er for denne løsning, 
er det op af bakke for at undgå de gener der følger med 
ved opførelsen af disse master, og de vil i mange - man-
ge år være til gene for udviklingen i flere byer og områ-
der på denne strækning. 

 
 
Forlængelse af cykelstien langs Tingvejen 
Vores ansøgning til Vejdirektoratet omkring en forlæn-
gelse at cykelstien fra Bryndumsager, frem til Roust og 
videre til rundkørslen ved Korskroen, er desværre end-
nu engang blevet afvist pga. manglende midler til cykel-
stier i det åbne land, men vi opgiver ikke håbet og vil nu 
følge udviklingen, når staten melder ud, at der bliver 
frigivet midler til nye cykelstier. 
 
Ligeledes vil vi anmode om, at der bliver set på en regu-
lering af trafikken på Tingvejen, med anlæggelsen af 
svingbaner ved indkørslen fra Tingvejen til Trehøjevej, 
og ligeledes ved venstresvingningen på Tingvejen til Sig-
gårdsvej, her har vi tidligere drøftet muligheden om, at 

der alene skulle være udkørsel fra Siggårdsvej til Tingve-
jen, og lukke for al indkørsel af samme når man kommer 
fra Esbjerg siden, hvis ikke man vælger det først nævnte 
her. 
 

 
Arbejdsgruppen bag  blomstrende landsbyer 
Arbejdsgruppen er atter iklædt arbejdstøjet og arbejder 
intens med opgaverne som skal fremme vores mulighe-
der for at få tilkendt den 4. blomst i programmet, og 
hvis alt lykkedes vil det muligvis kunne lade sig gøre in-
den udløbet af sommeren, vi er langt fremme i arbejdet, 
men vi vil løbende informere og inddrage flere borgere 
og andre samarbejdspartnere i dette arbejde. 
 
 
 
 
 

Godt nytår 
Vi ønsker alle et godt nytår, og glæder os til det fort-
satte gode samarbejde, samt til at se de nye oplevelser, 
udfordringer og opgaver i øjnene. Vi ser frem til, at det 
bliver forår, hvor alle blomsterne på Oasen, og rundt i 
alle byens bede og blomsterkummer, atter sprudler 
med smukke blomster. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre borgerforening. 

 

 ÅB Hundetræning 
 Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 

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

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

Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.åbhundetræning.dk
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

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

Bemærk Ny 
adresse 
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Skolen i kirken 2017 
Et samarbejde mellem skolen og kirken 
 

Alle i 3. klasse har valgt at møde op i kir-
ken hver torsdag mellem nytår og påske.  

Klassen har malet på glas. Glaspla-
derne hænger som udsmykning i 
Årre kirke og kan ses indtil den 30. 
marts. 

Årre lokalhistorisk Arkiv 
Torsdag eftermiddag. Der er gang i arbejdet 
på Årre Lokalarkiv. 
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Lokal NYT søger 
 

Historiefortæller, journalist, skribent – eller noget lignende.  

 

Kunne du tænke dig at opsøge, interviewe og skrive om vores lokale område – ganske frivilligt? 

 

Vi vil rigtig gerne have fokus på de gode historier fra hele vores område.  Det kan være et indlæg om en af de lokale 

erhvervsdrivende, det kan være en reportage fra en begivenhed i sognet, det kan være en præsentation af nogle af 

vores nye tilflyttere, det kan være et øjebliksbillede fra en grøn plet i området ,– mulighederne er mange.  

 

Har du lyst til at være med til at finde nye vinkler og skabe et bredere kendskab til vores lokale område – ja så er det 

her lige noget for dig! 

 

Ideen er, at du primært kan skrive til  LokalNyt; – men det vil samtidig være en oplagt mulighed at få delt historierne 

på både Fåborg og Årres hjemmesider mv.. LokalNyt udgives 4 gange årligt.  

 

Vi kan ikke aflønne dig – men du får med garanti rigtig god respons på dine indlæg  

Er du interesseret, så kontakt gerne: Poul Verner Christensen, 2296 5790 / pvc@cdnet.dk 

Fra katapultsæde til prædikestol 
Foredrag ved jagerpilot, helikopterpilot og præst Kaj Ross-Hansen, Vojens.  

 
 
 
 

 
Tirsdag den 7. marts Årre Kro Kl. 14.00 

Danske Seniorer Årre-Grimstrup 

 
Næste Lokal Nyt udkommer maj 2017.   

 

Deadline for indsendelse af materialer til  bladet er den 1. april 2017  
 

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

Tlf. 23672753  

Mail: lokalnyt@outlook.com eller lja@newmail.dk 
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Fra den årlige byfest på Stadion 

EFTERLYSNING 
LOKALHISTORIE: Fåborg Lokalhistoriske Arkiv efterlyser information om disse personer. 
Er der nogen der kender dem, hører vi gerne fra Jer  faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk  

mailto:faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk
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Fåborg og Omegns Lokalhistorisk Arkiv  

afholder ordinær Generalforsamling  
mandag d.20.februar kl.19.30  i Fåborg  

 

sædvanlig dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter kaffen vil Helle og Morten fortælle og vise billeder fra en vandretur på Grønland   
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                                Nr. 80                                                                           MARTS — APRIL — MAJ  2017 

Foredrag – syng sammen arrangement 
Palmesøndag 9. april i Årre Kirke kl. 14.00 

 

Cand. Mag.  i musik fra Ålborg Universitet, Ida-Marie Vorre, kommer på besøg i Årre Kirke. 

Ida-Marie er leder af Carl Nielsen museet i Odense.  Hun er vel den person overhovedet, 

der ved mest om Carl Nielsen. Vi kender nok Carl Nielsen mest som den folkelige sangkom-

ponist, der har de fleste sange i højskolesangbogen.  Ida-Marie vil fortælle flere sider af Carl 

Nielsen og hans liv som komponist. Vi skal selvfølgelig også synge fra hans store sangskat. 

 

Ida-Marie har rejst flere steder i verden med vandreudstillingen om Carl Nielsen:  Berlin-

Stockholm-Dublin, MEN udstillingen ”the Nielsen Project” startede i New York i 2012. New 

York Filharmonikernes koncertsal på Manhattan dannede derfor rammen om starten af fej-

ringen af 150 års jubilæet for Carl Nielsens fødsel. 

Ida-Marie, som for øvrigt er svigerdatter af Marie og Knud Lykke Christensen, glæder sig til 

at komme i Årre Kirke. 

FOREDRAG MED JACOB BIRKLER I HELLE-HALLEN 
Torsdag den 2. marts kl.19.00 får vi besøg af Jacob Birkler, der vil fortælle om etiske temaer i tiden.  

 

Jacob Birkler er en dansk filosof, forfatter, debattør og foredragsholder og har været med-

lem af det Etiske Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016. 

 

Foredraget hedder ”Når etikken bliver synlig” og ”Med dette foredrag fokuseres på forstå-

else af etikkens egenart og håndtering af svære etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn 

udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv dødshjælp, senprovokeret abort 

og fosterdiagnostik samt en række mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det 

danske sundhedsvæsen”. 

Arrangementet er fælles for alle sogne i Gl. Helle kommune. Vel mødt! 
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BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE 
Den 2. april er der afslutning med ”Skolen i kirken” for 3. klasse med gudstjeneste i Fåborg kirke. Gudstjenesten vil 
være tilpasset børnene, og alle er velkomne. 
 
 

FÆLLES GUDSTJENESTER FOR ALLE SOGNE I GL. HELLE PÅ ”SMÅ HELLIGDAGE” 
2. påskedag i Rousthøje kl. 10.30. Bededag i Øse kirke kl. 10.00. Kristi Himmelfartsdag i Fåborg kirke kl. 10.30. Samt 2. 
pinsedag i Starup og Agerbæk. 

 

 
BYFESTGUDSTJENESTE I PRÆSTEPLANTAGEN  
Vi gør det igen i år – hvis biskoppen og vejret tillader det, holder vi byfestgudstjenesten i præsteskoven ved Tingvejen 
den 14. maj kl. 14.00. Da det var en succes sidste år, håber vi at mange vil komme også denne gang.  
 

 
PRÆSTEN HAR FRI 
Embedet varetages på præstens fridage af sognepræst Søren Pedersen, tlf. 75196703 sop@km.dk. Det gælder 7.-12. 
marts, 21.-26. marts, 29.-30. april samt 16.-21. maj. Præsterne har fri alle mandage.   
 
 

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hænde senest 27. marts. 

 

KIRKELIG VEJVISER: FÅBORG SOGN ÅRRE SOGN 

Sognepræst Menighedsrådsformand Menighedsrådsformand 

Michael Bye Walus Bergerud, 
Fåborgvej 15 
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 36 83 78 
fbb@km.dk 

Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 
Tlf. 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 

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

      

Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

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

Henning Kristensen,  
Præstebrovej 24 
Graverhuset: 75 19 51 41  
Mobil: 23 28 51 87 
faaborgk@mail.dk 

Tina Brix, Tranbjergvej 7, 
Mobil: 23 47 22 71 
aarre.kirke@live.dk 

      

Kirkens hjemmeside: Kirkeværge: Kirkeværge: 

www.faaborg-aarre-kirker.dk Villy Pilgaard, Vestervang 6 
Tlf. 75 19 50 61 Mobil: 40 89 50 61 
vp@garagen-faaborg.dk 

Thyge Nielsen, Vardevej 5 
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24 
thni@varde.dk 

   

Program for Indre Mission 
15. marts:  Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre 
19. april:  Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre 
10. maj:  Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre 
17. maj:  Kredsmøde i Stenderup missionshus. Jørgen Hedegaard, Blåhøj taler. 
 
Alle er velkommen 
Hvis ikke andet er nævnt begynder møderne kl. 19.30 
Evt. henvendelse kan ske til Mads Najbjerg på tlf. 20 82 24 59 

mailto:sop@km.dk
mailto:vj@hmnet.dk
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REFORMATIONSJUBILÆUM 2017 
Det er i år 500 år siden Martin Luther startede Reforma-

tionen, der er en historisk begiven-
hed af kolossal betydning. Det hele 
startede i Wittenberg i Tyskland den 
31 oktober 1517, da den katolske 
munk Martin Luther slog nogle sæt-
ninger op på kirkedøren i byens 
slotskirke. Luther beskyldte pavekir-
ken for at narre penge af folk ved at 
sælge afladsbreve. Pengene skulle i 
virkeligheden gå til at finansiere  

 
Peterskirken i Rom, der var under opførelse. Men Lu-
ther mente, at troen på Gud kunne frelse uden lovger-
ninger. I særdeleshed uden hellige handlinger, der blev 
misbrugt af kirken. Man behøvede kort sagt ikke at gøre 
dette eller hint for at blive frelst – det var nok at tro. Af 
kirken blev det opfattet som en trussel – for hvad skulle 
man da med den? Hvad var kirkens betydning, hvis tro-
en alene var et mellemværende mellem Gud og den 
enkelte – uden om paven eller præsterne? Dette er 
selvsagt stadig et aktuelt spørgsmål – og derfor er pro-
testantismen altid potentielt en provokation. 

BABYSALMESANG FORTSÆTTER 
Tirsdage fra kl. 10.30 til 11.15 i Rousthøje Kirke (RK) eller Agerbæk Kirke (AK) på følgende datoer: 21. feb (RK), 28. feb 
(RK), 7. marts (AK), 14. marts (AK), 21.marts(AK). Husk at medbringe et tæppe eller lignende, da gulvet i kirken er 
koldt.  

 

PÅSKENS GUDSTJENESTER 
I påsken har vi altid mange gudstje-
nester og hvorfor nu det? Hvad er 
det vi fejrer i påsken og hvad er 
betydningen af de forskellige hellig-
dage i påsken? 
Påsken er en højtid, der er overta-
get fra den jødiske tro. I Gammel 
Testamente fortælles der om de 10 
plager, der blev sendt over egypter-
ne, fordi de ikke ville slippe israe-
litterne fri. Den tiende plage var, at 
Gud ville dræbe alle førstefødte i 
landet og dermed ramme Farao 
særdeles hårdt. Men dersom israe-
litterne ofrede et lam og malede 
dets blod på dørstolperne i husene 
hvor de boede, ville dødsenglen gå 
forbi dem uden at ramme. Påske 
betyder derfor ”forbigang” – at Gud 
skånede de israelitiske familier. 

Når vi fejrer påske i vore kirker, 
overtager vi den samme betydning, 
men sætter Jesus ind på lammets 
sted. Jesus er påskelammet, hvis 
blod er udgydt for at de, der tror på 
ham, ikke skal rammes af døden, 
når den kommer, men derimod få 
evigt liv. 
Påsken indledes med palmesøndag, 
hvor Jesus rider ind til Jerusalem vel 
vidende, at han vil blive taget til 
fange og overgives til bødlerne. 
Men han gør det frivilligt – for at 
gøre slut på den gamle tro. 
Skærtorsdag samles han med sine 
dísciple og spiser et sidste måltid. 
Mens de spiser, fortæller han, at en 
af dem vil forråde ham, men han 
indstifter også nadveren og siger, at 
disciplene i eftertiden skal blive ved 
med at gøre dette, holde nadver, 

når vi holder gudstjeneste, for at 
fastholde mindet om ham og hvad 
han gjorde. 
Langfredag døde Jesus på korset og 
blev gravlagt – og påskedag stod 
han op. 
Betydningen af Jesu død og opstan-
delse er, at Jesus gav det sidste 
offer over for Gud, så at templet 
ikke behøvedes mere. Jødedom-
men blev simpelthen lavet om til 
kristendom. Jesus gjorde altså dels 
noget, vi aldrig behøver at gøre 
ham efter – men samtidig viste han 
med sit liv, hvad vi også bør gøre – 
elske vores næste som os selv. 
Påsken er kristendommens vigtigste 
højtid, da det er her, Jesus udførte 
sin centrale gerning. 

LUTHERS NØGLE 29. MARTS 
Luthers Nøgle er et rollespil for konfirmander, der foregår i samarbejde med konfirmander og præster fra mange 
sogne. Konfirmanderne fra Fåborg og Årre deltager igen i år. Spillet foregår på Terp Spejdercenter mellem Bramming 
og Gørding og afholdes onsdag den 29. marts 2017. Man får et indtryk af rollespillet på denne hjemmeside: https://
www.youtube.com/watch?v=ZhujioPcsNY 

INFORMATIONSAFTEN OM SOGNEREJSEN TIL ARMENIEN 
Den 7.-13. oktober 2017 arrangeres rejse til Armenien for alle interesserede. Er du interesseret, så kom til infor-
mationsaften tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Fåborg præstegård, Fåborgvej 15. 
Armenien er et spændende og fredeligt land, hvor man kan rejse trygt. Det er kendt for dets fine abrikoser og den 
smagfulde cognac ”Ararat”. 
Vi skal se hovedstaden Jerevan samt rejse rundt i provinsen og opleve de mange seværdigheder. Fly til/fra Billund. 7 
dage, 6 nætter med fuld pension. Pris per person 10.895.  
Rejseleder: Sognepræst Michael BW Bergerud. Arrangør: Unitas Rejser.  
Info tlf. 75195041 og 40368378. Den fulde brochure kan ses på Unitas’ hjemmeside www.unitasrejser.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhujioPcsNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZhujioPcsNY
http://www.unitasrejser.dk
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GUDSTJENESTER 

      

      

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

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

19. februar Seksagesima 
Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabokirker   

26. februar Fastelavn 09.00 * 10.30 Matt 3,13-17 

05. marts 1. s. i fasten 10.30 09.00 * Matt 4,1-11 

12. marts 2. s. i fasten 
Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabokirker   

19. marts 3. s. i fasten 09.00 10.30 Luk 11,14-28 

26. marts Midfaste 
Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabokirker   

02. april Mariæ bebudelse 10.30 ** 09.00 Luk 1,26-38 

09. april Palmesøndag 09.00 * 14.00 *** Matt 21,1-9 

13. april Skærtorsdag 10.30 09.00 A Matt 26,17-30 

14. april Langfredag 09.00 L Se Fåborg Liturgisk 

16. april Påskedag 09.00 A. Kol 10.30 Kol Mark 16,1-8 

17. april 2. påskedag 
Henvisning til Roust-
høje kirke kl. 10.30 

Henvisning til Rousthøje 
kirke kl. 10.30 

Fælles for alle sogne i Gam-
mel Helle kommune 

23. april 1. s. e. påske 10.30 09.00 * Joh 20,19-31 

30. april 2. s. e. påske 
Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabokirker   

07. maj 3. s. e. påske 11.00 09.15 Konfirmation 

12. maj Bededag 
Henvisning til Øse 
kirke kl. 10.00 

Henvisning til Øse kirke kl. 
10.00 

Fælles for alle sogne i Gam-
mel Helle kommune 

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

10.30 Joh 16,5-15 

21. maj 5. s. e. påske 
Henvisning til nabo-
kirker 

Henvisning til nabokirker   

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

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

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

*Kirkekaffe. Kol = Kollekt dvs. indsamling. ** Gudstjeneste med minikonfirmander. *** Syng-sammen arrangement med Ida-
Marie Vorre. A = Altergang på andet tidspunkt end kl. 10.30. L = Liturgisk gudstjeneste med salmer og læsninger uden prædiken. 

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

 
 

KOLLEKTER: Påskedag til KFUM/K 

 

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

menighedsrådene 
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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Barneårene 
Jeg vil starte med at fortælle om 
min barndom. Jeg er født i 1925 på 
Birkegård i Fåborg, så jeg er ved at 
være en gammel knægt. Jeg havde 
ingen synlige handicap ved fødslen, 
men efter en uge, blev jeg hjemme-
døbt, og man troede ikke, at jeg 
ville overleve, men jeg klarede mig. 
Da jeg var 3 år, kom jeg på Dron-
ning Louises Børnehospital, i Kø-
benhavn. Det var sygeplejerske frø-
ken Bergenberg og professor Mon-
rad, jeg havde mest med at gøre. 
Jeg blev så glad for dem, at når jeg 
skulle hjem og mor og far hentede 
mig, græd jeg, så det var noget sølle 
noget. Dog kunne de ikke hjælpe 
mig til at blive rask, så jeg kunne gå 
på mine ben. Jeg var indlagt derov-
re mange gange. Den sidste gang, 
blev der lavet en gipsafstøbning, 
som jeg skulle sove i derhjemme. 
Det var ikke rart og efter et stykke 
tid, fik jeg lov til at slippe og gipsaf-
støbningen blev sat på loftet. 

 

Mine kørestole 
 I 1936 fik jeg min første kørestol og 
først nu kom jeg i skole. Det blev til 
4 år. Men jeg fik da lært at læse, 
skrive og regne. I de små klasser bar 
lærer Povlsen mig ind i klasseloka-
let. Senere var det mine klassekam-
merater, der bar mig ind. Jeg kunne 
nu selv komme rundt. Den længste 
tur jeg har kørt, var til Starup, hvor 
jeg havde en moster. Jeg havde nu 
så mange armkræfter, at det gik 
helt fint. Turen igennem plantagen 
var hård, Der var grusvej, men jeg 
klarede det. Efter 14 dage skulle jeg 
hjem igen. I 1950 fik jeg en kørestol 
med motor. Når jeg startede den, 
kunne hele Fåborg høre den. En-
gang gik det galt ned ad krobakken. 
Kæden gik i forhjulet og så lå jeg 
der. Mette og Alfred fik ringet efter 
far, som kom og hentede mig. Køre-
stolen blev solgt, med et større tab. 
 

 
 

Min konfirmation og krigen 
Min konfirmation i 1940 husker jeg 
med glæde. Af mine bedsteforæl-
dre fik jeg et ur. Af øvrige gaver fik 
jeg 400 kr., en sølvske, et slips og 
en skjorte. Vi havde gæster tre afte-
ner. Over stuehuset var der et stort 
rum, hvor der kunne sidde 50 per-
soner. Under krigen havde vi Tyske 

soldater boende, i mit hjem. Office-
rerne boede ovenpå, i værelserne. 
De menige soldater måtte nøjes 
med, at ligge i halmen, ude i stal-
den og laden. De lavede mad på et 
gammelt komfur, i vaskerummet. 
Der blev lavet meget æggekage. De 
var såmænd flinke nok. Jeg tilbragte 
en del tid hos dem. 

 

Mine forældres sølvbryllup 
Jeg vil nu gå frem til 1946, hvor mi-
ne forældre havde sølvbryllup. Det 
varede i 2 dage og der var telt i 
gårdspladsen. Den første dag var 
familie og omgangskreds inviteret 
og vi havde ca. 250 gæster. Dagen 
efter, om eftermiddagen, kom alle 
de ca. 100 børn fra Slebsager Skole 
og om aftenen de unge fra gårdene. 
De var 250 personer. Musikken var 
Frisgårds Orkester fra Nr. Nebel. 
Kogekonerne var Marie Bodulf og 
Else Ibsen. 
 

Sporten 
Sport har altid interesseret mig, 
den eneste sport, som jeg ikke bry-
der mig om, er Japansk Brydning. 
Især håndbold var jeg glad for. Vi 
havde nogle gode spillere. Mads 
Nielsen var en af slagsen. Jeg har 
ladet mig fortælle, at målmanden 
på det modsatte hold, ikke var glad, 
når Mads kom på banen. Jeg har 
ledet pigerne til håndbold. De var 
nemmest at have med at gøre. Vi 
trænede to gange om ugen. Der var 
mange gode hold i Fåborg. De har 
både været Amtsmestre og været 
med til Landsstævne. Fodbold har 
jeg fulgt i Esbjerg, i årene 1950 – 
1991. 

 
 
 

 
 

Arne Sørensen fortæller om barne- og ungdomsår 
LOKALHISTORIE: Anne Marie Østergård, Fåborg Lokalhistoriske Arkiv, har lavet en afskrift, af Arne Sø-
rensens beretning, indtalt på bånd i 1999 

Fakta om Arne Sørensen: 
Arne Sørensen er født i 1925 på Bir-
kegård(Autrupvej 1). Forældre: Sø-
ren Thomsen Sørensen og hustru 
Ester Marie Sørensen. Han voksede 
op i en søskendeflok på otte.  Som 
spæd fik han børnelammelse i begge 
ben. Som følge deraf, har han aldrig 
kunnet gå. Dette forhindrede ham 
dog ikke i, at leve et næsten normalt 
liv. Arne var meget musikalsk, og 
lærte som ung, at spille på harmoni-
ka. Han var kendt for sit harmonika-
spil, blandt andet til de lokale baller. 
Når han kom kørende i sin kørestol, 
på vej, fra Autrup til Fåborg, kunne 
man i stille vejr, på lang afstand, 
høre hans fløjten. Han deltog aktivt i 
det lokale ungdomsliv, og var både 
håndboldtræner og – dommer. Hans 
gode humør fornægtede sig aldrig. 
Arne døde i 2008. 
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Kørekort, højskole og arbej-
de 
 I 1956 fik jeg kørekort. Det kostede 
50 kr. Jeg har nok haft 8-9 biler. Det 
var rart at kunne komme omkring 
Mine forældre har holdt mange 
høstfester i laden. Sct. Hansfester 
er der også holdt. Vores nabokone 
Katrine havde et år klædt sig ud 
som heks. Dog undgik hun bålet. I 
vinteren 1957-1958 var jeg på 
Rønshoved Højskole, ved forstan-
der Hårder. Det var en tid, som jeg 
aldrig glemmer. Jeg har stadigvæk 
forbindelse med et par kammera-
ter. Jeg var med til 40 års jubilæet. I 
1960 fik jeg arbejde på Esbjerg Pap-
æskefabrik. Vi lavede æsker til Pre-
mier Is, Asani Undertøj og desuden 
cigaræsker. Vi var 18 personer, som 
arbejdede på det beskyttede værk-

sted. I 1968 måtte jeg stoppe med 
at arbejde, da mine arme ikke læn-
gere kunne holde til det. 

 

 
Mit ægteskab 
I 1968 blev jeg gift med Rita, som 
nu desværre er død. Vi købte et hus 
i Esbjerg, for 48.000 kr. Det blev for 
lille og vi købte et større, for 
200.000 kr. Der boede vi indtil 
1991, hvor vi flyttede til Vejrup. Rita 
og jeg fik lov at opleve, at holde 
sølvbryllup, som vi holdt på Vejrup 
Kro, sammen med vores tre børn, 
venner og familie. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hver torsdag kl. 10,00  
er der højtlæsning 
Ved Anne Marie Søndergård 
ALLE ER VELKOMMEN 
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Tilmelding 
Fåborg Kro, Telefon 7519 5016  
 
Se annonce side 13 

En sund fordøjelse er en sand fornøjelse 

FOREDRAG: En aften med foredrag, sund mad og tips til, hvad du selv kan gøre her og nu 
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 18 – 21, Fåborg Kro 

Ofte bliver tarmen undervurderet, ja vi skammer os ligefrem over den. Den er nærmest ta-
bubelagt. Men tarmen og hele vores fordøjelsessystem spiller en vigtig rolle for vores im-
munsystem, den fabrikerer energi til kroppen og den indeholder næstefter hjernen det stør-
ste nervesystem, vi har.  
Den nyeste forskning viser, at mange livsstilssygdomme hænger nøje sammen med ubalan-
ce i tarmfloraen. 
Viste du at de forkerte tarmbakterier, kan være skyld i, at du ikke kan tabe dig, trods ihærdi-
ge kostændringer, at kartofler kan være skyld i migræne – især hos kvinder og børn (kan 
også skyldes magnesiummangel) eller, at paradentose kan være skyld i Ryglidelsen Modic(et angreb af bakterier i 
ryggens diskus).  
Kom og vær med til en aften hvor du får mere indsigt i din tarm/fordøjelse og hvad du selv kan gøre for at give den 
de bedste betingelser for, at du kan leve længere og bedre og føle dig godt tilpas i en sund krop.  

Foredragsholderen er  
Vivi Ullmann, der driver klinik 
Zonergi i Hjerting. Vivi er syge-
plejerske, zoneterapeut, aku-
punktør og Kraniosakral tera-
peut, og tager i foredraget, 
afsæt i både den nyeste, vest-
lige forskning, og i den årtu-
sinde år gamle asiatiske til-
gang til det hele menneske.  

Om forsidebilledet 

Billedet er taget på Præstebro-
vej. Morgensolen er begyndt, 
at sende sine varme stråler 
ned på de 400 gimmerlam, der 
lystigt nipper til det sprøde 
græs. Så er der sikkert lam til 
Påske 



25 

 

 



26 

 

 

 
 
 

 

Fra tingstedet  - dramatiske sager fra Årre 
LOKALHISTORIE: Thorben Østergaard, Årre Lokalhistoriske Arkiv, beretter om voldsomme hændelser i 
lokalområdet 

På ting heden ved Skads har 
der været holdt ting fra 
Arilds tid til 1747, og i de 
tingbøger, som er bevaret 
(den ældste er fra 1635), kan 
man finde mange oplysnin-
ger. Meget af det, som er 
fortalt i denne bog, stammer 
derfra, og i dette afsnit skal 
derfor kun fortælles om 
enkelte dramatiske begiven-
heder. 
Når »stokkemændene« gik inden for de 
fire stokke, dvs. fire planker, som lå på 
nogle sten, kunne de idømme endog 
dødsstraf. Denne skulle dog godkendes af 
overretten. Således fortæller Viborg 
Landstings dombog fra 1619 om en drabs-
sag fra Gunderup. 
Sagen blev behandlet i Viborg den 3. juli, 
efter at der ved Skads Herredsting den 8. 
juni var svoret manddød over Jep Mikkel-
sen, Gunderup, for at have dræbt Niels 
Mortensen, samme sted. Et tingsvidne fra 
herredstinget fortæller, at Niels Jørgensen, 
Hans Mortensen, Hans Olufsen, Jens Niel-
sen, Mikkel Jepsen, Jes Larsen og Anders 
Poulsen, alle Gunderup, har vidnet med 
oprakte fingre og ed, at de alle - tillige med 
Jep Mikkelsen og Niels Mortensen var 
samlet til bystævne på pinsedag, hvor de 
to sad med skæmt og snak om deres 
børn, som skulle have hverandre. Blandt 
andet sagde Jep Mikkelsen: »Din søn vil 
højere op end have bønderfolk«, hvortil 
Niels Mortensen svarede: »Hvorfor skulle 
han vel højere op? Er han ikke og et bon-
debarn såvel som mig, men du har altid 
haft et horn i siden på mig og mine folk. 
Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort dig«. 
    Herefter tager det ene ord det andet, og 
det slutter med, at Jep Mikkelsen rejser sig 
og går hen til Niels Mortensen, som ligele-
des rejser sig og spørger: »Hvad vil du med 
den kølle?« og i det samme slår Jep Mik-
kelsen ham i hovedet med køllen, 
»hvorved han des-værre kom til hannem 
at ihjelslå«. De otte sandemænd svor ham 
manddød over og fra hans fred, dvs. til 
døden. 

    Jep Mikkelsen var ikke mødt, og hans 
skæbne kendes ikke. Han kan måske have 
reddet livet ved at flygte fra landet. I dag 
ville vi synes, det var en hård dom, men 
tiden var streng. Om en murer-svend fra 
Størsbøl, der ved Grimstrup kirkeled 
dræbte en mand og røvede hans penge 
fortælles således, at han skulle knibes med 
gloende tænger, først på gerningsstedet, 
derefter tre gange mellem gerningsstedet 
og retterstedet og til sidst på retterstedet, 
hvorefter hans højre hånd skulle afhugges, 
og efter halshugningen skulle le-gemet af 
natmandens folk lægges på stejle og hove-
det og hånden sættes på en stage oven 
over. 
    Et andet drab skete i 1647 i Skonager, 
hvor Matis Klemmensen havde indbudt til 
sin datters fæstensøl. Blandt gæsterne var 
tre brødre fra Årre: Jep. Peder og Hans 
Hansen, og hen på aftenen kom Jep Han-
sen i klammeri med en mand fra Skona-
ger, som han truede med sin kniv. 
    En tredie, Jens Hansen, også fra Skona-
ger, lagde sig imellem, og nu gik Jep Han-
sen og broderen Peder løs på ham, og det 
endte med, at han fik et alvorligt knivstik i 
hånden. Han blev nu fulgt over i en anden 
gård, hvor man forbandt han. Men da 
Jens Hansen derefter ville gå til sit hjem, 
ledsaget af fire andre, kom Jep Hansen 
løbende efter dem. De skyndte sig nu ind i 
Jens Hansens gård og lukkede døren og 
holdt imod den, men det lykkedes Jep 
Hansen at slå døren i stykker med en stor 
sten, mens han råbte og truede. Mens de 
andre flygtede ud i kålgården, blev Jens 
Hansen inde og bad for sig og sagde, at 

han blev nødt til at værge for 
sit liv. 
    I det samme hørtes et 
skud. Det var Jens Hansen, 
der i nødværge skød Jep 
Hansen. Dagen efter døde 
Jep Hansen i nabogården, 
efter at han forinden over for 
sin hustru og sine brødre, 
samt præsten fra Øse, der 
berettede ham, havde er-
kendt sin egen skyld i det 

skete. Den 11. april blev han begravet på 
Årre kirkegård, og der blev lyst manddød 
over graven. Maren Hanskone i Skonager 
bød på sin søn, Jens Hansens vegne man-
debod til, dvs. at hun tilbød en erstatning 
til Jens Hansens arvinger. 
    De otte sandemænd svor nu Jens Han-
sen manddød over og til hans fred. 
    Der blev drukket tæt dengang, og det er 
nok også sket ved dette fæstensøl. 
I en anden drabssag, fire år senere, er det 
vel snarere jalousi, der er motivet. Et tings-
vidne fra 18. februar 1651 fortæller, at 
Abelone Nielskone var kommet ind til 
nogle naboer og havde bedt dem komme. 
Hendes mand, Niels Hansen, var faldet og 
havde slået sig fordærvet. Han lå da død i 
sin seng, ved ligsynet senere påvistes, at 
han var død af utallige slag, både i ansigtet 
og på kroppen. Ved ligsynet var Abelone 
Nielskone ikke til stede, og rygtet sagde, at 
hun var bortrømt sammen med Ingeborg 
Thamesdatter fra Årre og Lau-rids Peder-
sen fra Roust. Tingsvidnet fortæller videre, 
at nogle mænd fra Roust nu fremlagde et 
brev fra Laurids Pedersen, hvor denne 
fortæller, at han den 29. januar om afte-
nen var kommet forbi Niels Hansens hus 
for at lede efter sin hest, og da var Niels 
Hansen kommet løbende efter ham i den 
bare skjorte og med en dragen kniv i hån-
den.  
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Det efterfølgende slagsmål endte med, at 
Laurids Peder-sen slog Niels Hansen i jor-
den, og at Abelone Nielskone var kom-
met i den bare særk og havde hjulpet sin 
mand ind. »Derefter«, fortæller Laurids 
Pedersen videre, »skiltes vi, og jeg fandt 
min hest og red videre til Fåborg samme 
aften«. 
Han skriver til slut, at dersom Niels Hansen 
af samme slag er død, dømmes jeg mand-
død og tilbyder bod efter loven.  
    Sandemænd udlagde, at Laurids Peder-
sen på morderisk vis havde ombragt Niels 
Hansen og svor ham fra hans fred. 
  Tinget behandlede dog også mindre 
bloddryppende sager. Således måtte præ-
ster og degne undertiden føre proces for 
at få deres tien-dekorn og offerpenge ind. 
    Pinsedag 1707 var Årre bymænd åben-
bart blevet enige om ikke at give så meget 
i offer, som de plejede. I retten fik pastor 
Rammel, Grimstrup, medhold, så de blev 
nødt til at betale, men nu hævnede de sig 
ved at stævne præsten for at have gravet 
tørv på deres  
jord, og de fik herredsfogeden til at ned-
lægge forbud mod tørvenes hjem-kørsel. I 
retten kunne præsten imidlertid føre vid-
ner, der fortalte, at hans forgængere i em-
bedet havde gravet tørv samme sted 
uden at nogen havde protesteret, og præ-
sten fik nu lov til at køre tørvene hjem. 
    Dengang var skellet mellem byerne ikke 
særlig godt afmærket, men ved synsfor-
retningen fandt man dog »den toppede 
skelsten« og fastslog, at det var på Årre 
jord, at præsten havde gravet sine tørv, og 
for de 42 læs tørv skulle han give 15 rdl., 
men fik ikke ret til at grave tørv det pågæl-
dende sted. Det ser ud til, at Niels Nielsen 
på Endrupholm, hvorunder de fleste bøn-
der hørte, har stået bag ved. Han førte i 
det hele taget mange retssager. 
    En anden retssag han førte - også mod 
pastor Rammel - viser i et glimt stavnsbån-
dets hårde realitet. 
    En ung karl kunne godt få lov til at tage 
tjeneste uden for hjem-stavnen, når der 
ikke var brug for ham hjemme, og når han 
under-skreven erklæring om, at han straks 
ville vende tilbage, når hans husbond 
sendte bud. 
    En ung karl fra Årre, Søren Mikkelsen, 
søn af Mikkel Skrædder, var således rejst 
til det holstenske for ti år siden. Han skriver 
nu til sine forældre og fortæller, at han nu 

bor i Klipöll, og at han der er blevet forlo-
vet med en pige. Nu vil han giftes, men 
pigen forlanger, at han skal skaffe et sog-
nevidne om, hvordan hans opførsel havde 
været, hvordan hans forældre var, samt at 
han ikke var bundet af ægteskabsløfte i 
Årre. 
    Et sådant Vidnesbyrd blev skrevet af 
præsten og underskrevet af flere agtvær-
dige mænd fra sognet. 
    I brevet beder Søren Mikkelsen sine 
forældre sende et bud med vidnesbyrdet, 
men det må ikke være sket, for senere 
rejste Søren Mikkelsen selv hjem, til trods 
for at han kendte risikoen. Og det gik da 
også galt for ham. Han fik vidnesbyrdet, 
men Niels Nielsen havde fået nys om sa-
gen og arresterede ham om natten i hans 
forældres hus. 
    Niels Nielsen stævnede nu pastor Ram-
mel og otte mænd fra Årre for retten for 
at have hjulpet en bortrømt. Udfaldet af 
sagen blev, at pastor Rammel blev idømt 
en bøde for at have skrevet vidned-byrdet 
»på seks skillings papir«, skønt det skulle 
have været skrevet på tolv skillings. 
Hvordan det gik Søren Mikkelsen vides 
ikke. Hans husbond, Niels Nielsen, havde 
jo hals- og håndsret over ham. 
    Han blev nok ikke gift den gang, og fæ-
ster i Årre blev han ej heller. Mere sand-
synligt er det, at Niels Nielsen har sendt 
ham til den forhadte soldatertjeneste. 
    Nu var sådanne dramatiske sager jo 
sjældne. Den store mængde 
er mere hverdagsagtige ting: Skøder, af-
tægtskontrakter, boopgørelser - der var 
ofte efterladt mindreårige børn - fader-
skabssager samt lejermålssager (dvs. før-
ægteskabelige forbindelser). Parterne 
kunne idømmes bøder, men blev dog 
tiltalt efter en mildere paragraf, hvis de 
giftede sig. Endvidere var der tvister om 
vejret, handel med husdyr og meget an-
det. 
    Herredstinget synes at have virket som 
en både upartisk og uafhængig domstol, 
hvor ikke alene sandemændene, men 
også herreds-fogeden var bønder fra her-
redet. Så vidt vides har herredsfogeden 
dog aldrig været en bonde fra Årre sogn, 
derimod har fæsterne på Tranbjerggård 
flere gange været delfoged i Skads herred. 
Delfogeden var repræsentant for lens-
manden på Riberhus og skulle på kon-
gens vegne føre tilsyn med de bøndergår-

de, kongen ejede, modtage tiende og 
skatter samt repræsentere kongen på 
tinget. 
    Til slut i dette afsnit skal bringes en beret-
ning om, hvad herreds-fogeden og delfo-
geden kunne komme ud for. 
I 1639 var herredsfogeden, Hans Kristen-
sen, og delfogeden, Niels Lauritsen, Tran-
bjerg, sammen med to forligsmænd i Årre 
hos Thomas Olufsøn for at søge forlig mel-
lem denne og Hans Madsen, Agervig. 
    Det har sikkert drejet sig om penge, for 
Thomas Olufsøn lånte penge ud og var tit 
på tinget for at give varsel til skyldnerne. 
Hans Madsen synes at have været noget 
vidtløftig. En gang lejede hans moder såle-
des en nabo til at køre til Holstebro og 
bringe ham hjem. Han skulle have 2½ rdl. 
for det, hvis Hans Madsen var levende, 
men 3 rdl., hvis han var død. I Årre prøve-
de Hans Madsen først at mørkelægge 
stuen ved at holde lyset under bordet. 
Derefter prøvede han på at svide skægget 
på den ene af forligsmændene, Nis Han-
sen, Rousthøje. Herredsfogeden fik dem 
skilt ad, men lidt efter trak Hans Madsen 
sin kniv. Nu blev Nis Hansen bange og 
greb en sabel, der hang på væggen, og 
skønt herredsfogeden bankede i bordet 
med sin kæp, endte det med, at Hans 
Madsen segnede om, »ramt af ulivssår« - 
sagde han da, men det har nu nok ikke 
været så slemt, for da de havde båret ham 
ud i hans vogn, sprang han af igen og løb 
ind i Thomas Olufssøns hus og stængede 
døren, så de måtte bryde ned gennem 
loftet. 
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Geoskatte omkring Fåborg 

Geoskat fundet mellem Korskroen og Grimstrup 

På geocaching med Sædding Borgerforening. 
Efter en god skattejagt, bliver der fortalt 
røverhistorier ved kaffebordet. 



31 

 

 

 

  

 



32 

 

 

        

 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen          hh@landsyd.dk                          75192380 
Næstform:  Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder: Arne Asp  Sørensen    ema@asper.dk                           75192840  
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         75192529 
medlem:    Svend M. Poulsen        svendinge@cdnet.dk                75192234                                                              
Sekretær:   Orla Jørgensen            orla6818@live.dk                       75192139 
Medlem:    Peder Brogård             pederbrogaard@hotmail.dk     20442218 

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
Formand:      Jørgen Sidelmann                                          61764540 
Næstfor:        Anna M. Østergård Pedersen                      40195253                                                               
Kasserer :      Børge  Hansen                          20287539    75196647 
Skriftfører :    Hans Karl Østergård                21798150    75195180 
Medlem :       Verner Puggård                        61747050    75192256    
Arkiv  :            Svend H. Kristensen                                       75195208 

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                              22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com           75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com    75192898     
Medl: Kathrine Jahn Krab   kathrirnejahnkrab@gmail.com             51944731 
Medl: Niels Jørgen Pedersen    joenne@live.dk                                75192003 

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Ulla Sørensen            moster@os.dk                            51225435  
Kasserer:       Michael Tzack           mibt@outlook.dk                      29860208. 
Sekretær:      Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792            
Medl.:            Claus Hygum             hygum.claus@gmail.com         20433875 
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370 
Medl              Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com         22998858 
Medl:             Linda Hybenfryd      hybenfryd@gmail.com              30422175 

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

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

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

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Anne Dorit Østergaard                 75192314 24939299     
Marius Hansen                      88177576 24407510 
Peder Marius Jensen                                                           21970601 
Jørgen S. Christensen                    75192282 29417336  
Poul  K. Sørensen                           75192262    23444636    

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
Fåborg:    Anette Vind Nielsen                                                30324347 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 
 

Kunne du tænke dig at  være behjælpelig ved FED FREDAG 
arrangementer, eller spørgsmål vedrørende dette, kan du  

henvende dig til en af ovennævnte  

Danske Seniorer   Fåborg/Agerbæk                                                         
Formand:        Arvid Ryttergård                                         40415220                            

Næstformand:  Viggo Hansen                                                 76778030 
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Bent Kristensen                                            75196479 
                             Sonja Pilgård                                                 75195112 
                            Elva Christensen                                           75195064 

  Redaktionsudvalg LokalNyt 
Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Anne-Marie Søndergård                                                         20838434 
Torben Kirkegård                                                                     30425179 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Arvid Ryttergård                                                                       40415220 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Lars Jacobsen                                                                           23672753                            Vennekredsen Hybenbo 

Formand:                   Ella Junker                                                         61338686 
Næstform:                    Irene Nielsen                                                   75292292 
Kasserer:                     Johannes Søndergaard                                    75192210 
Medlem:                     Jytte Jørgensen                                                 75192056 
Medlem:                      Conny Schmidt                                                  21488012 
Medlem:                     Asta F. Nielsen                                                   29464923 
Medlem:                      Jens  Birk                                                            60914489 
Beboerrep:                  Verner Rexen                                                     75192295 
Personale/sekretær:  Anne Marie Frandsen                                      72772702 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 
Form :     Else Wind              47 elsewind47@gmail.com     61308259 
Nform:    Lis Larsen              lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer:Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk  21226216 
Medlem:Jørgen Sørensen  jorgenrefslund@live.dk            24240478 
 

Sæsonen starter onsdag ,7. sep 2016 fra  09.00 til 1130 
 Se arrangementskalender eller 

Hjemmesiden. www.idræt-om-dagen-@helle.dk 

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

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

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

mailto:orla6818@live.dk
mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør 

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

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

01.02 19.30 Salmesangsaften Årre Kirke Menighedsrådet 

07.02 19.00 Generalforsamling Årre Kro Årre Boldklub 

08.02 14.00 Generalforsamling Årre Kro Danske Seniorer Årre-Grimstrup   

09.02 19.30 Borgermøde vedr. brug af det gamle rådhus Årre Kro Årre Borgerforening 

16.02 13.00 
Generalforsamling med efterfølgende banko på Friste-
det 

Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

20.02 19.30 Generalforsamling Fåborghus 
Fåborg og omegns lokalhistorisk 
arkiv 

22.02  Generalforsamling Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

23.02 14.00 Demonstration af magnetfeltterapi  Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

25.02 10.00 Fastelavnsfest i gymnastiksalen Årre skole Årre Borgerforening 

27.02 14.00 Fastelavn Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

02.03 19.00 Foredrag med Jacob Birkler Helle Hallen Menighedsrådene 

07.03 14.00 Foredrag ”Fra katapultsæde til prædikestol” Årre Kro Danske Seniorer Årre-Grimstrup   

07.03 18.00 Foredrag ”En sund fordøjelse er en sand fornøjelse” Fåborg Kro Fåborg Kro 

12.03 13.30 Gymnastik opvisning Helle Hallen Idrætsforeningerne 

17.03- 
19.03 

 
DGI opvisning (se hvornår vore lokale hold skal opvise 
på DGI´s hjemmeside 

Ølgod hallerne DGI Sydvest 

23.03 14.00 Færdselslov og –tavler  Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

09.04 14.00 Foredrag—syng sammen arrangement Årre kirke Menighedsrådet 

20.04 14.00 Foredrag: “ Fyrtårne på min Vej”  Fristedet 
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  

17.05  Heldags udflugt til FUR  
Danske Seniorer Fåborg/
Agerbæk  
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


