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Her fortsætter Katrine Maegaard Jes-
sen’s spændende rejsebeskrivelse fra 
Sydafrika. Første del kan læses i Lokal 
Nyt fra august 2017 
 
 

I dag skulle vi alt for tidligt 
op. Vi fik at vide, vi skulle 

stå op klokken 5 for at vi kunne gøre klar til 
Easter Day Camp inden morgenmad, men 
lederne dukkede selvfølgelig op på African 
Time, så efter at have ventet i 45 lange 
minutter kunne vi endelig komme i gang. Vi 
blev alle delt ind på tre hold, hvor vi hver 
især skulle tage os af en aldersgruppe. Jeg 
var så heldig at skulle tage mig af børn i 
alderen 5 til 7 år.  
Da alle børnene var kommet og indkvarte-
ret, var der fri leg i hallen. Vi havde det 
skide skægt, og børnene elskede at lege 
med os. Da vi havde spillet bold, danset og 
tegnet med dem i en times tid, skulle vi 
samle os i holdet og lave et 
banner, hvor alle skulle 
sætte sit fodaftryk på det. 
Nu skulle vi ud til første 
station, som foregik henne 
i Y-fit. Her skulle børnene 
lære selvforsvar. Jeg var i 
chok over, at man i en 
alder af 5 år skulle til at 
tage stilling til at sandsyn-
ligheden for, at man blev 
overfaldt, var stor. Men 
det er jo vigtigt, at de læ-
rer det, så de senere i livet 
kan passe på sig selv.  
Herefter skulle vi ind i 
spisesalen og lege med 
slim, som var lavet af bar-
berskum og andre mærke-
lige ting, som fik det til at 
være slimet. Efter en god 
time med slim i luften var 
alle godt klistrede til, og vi 
blev nødt til at vaske bør-
nene med det alt for dyrebare vand. Nu 
skulle vi ned i hallen igen, hvor vi skulle 
lære en dans, som os ledere havde forbe-
redt. Den handlede om at være modig, og 
det var også hele temaet for campen. Vi 
skulle fortælle børnene i løbet af dagen, 
hvor modige de er for de små og store ting, 
de tør gøre. Da vi var færdige med denne 
workshop, samledes vi alle i hallen, hvor 
der blev holdt tale, og børnene blev stillet 
nogle spørgsmål omkring det at være mo-
dig, og hvorfor de nogle gange ikke tør væ-
re det osv. Det var meget rørende, og man 
kom til at tænkte over nogle ting. Børnene 
var meget åbne omkring det hele og havde i 
så lille en alder allerede deres helt egne 
unikke synspunkter. Alle os ledere skulle nu 
samles på en lang række, hvor Allison - som 
er leder for alt på YMCA PMB- takkede os 

hver især og satte pris på hver vores unikke 
evner. Nu var der fri leg igen, og vi legede 
med børnene som aldrig før. Selvom det var 
meningen, at vi skulle have nogle dybe 
samtaler med børnene, så var der nærmest 
ikke mulighed for det eller tid. Børnene 
havde for det første svært ved at snakke 
engelsk, og de ville allerhelst lege, men vi 
blev tætte med børnene og mange af dem 
begyndte at græde, da de skulle hjem, så 
jeg tror virkelig, de har sat pris på det, vi 
gjorde, hvilket jeg synes var en af de federe 
oplevelser længe. 
 

I dag var mere af en hygge-
turist-adventure dag. Vi 

startede dagen ud med at vente lidt for 
længe på den minibus, der skulle køre os til 
Sydafrikas andenstørste regnskov. Her skul-
le vi på Karkloof Canopy Tour, hvilket også 
kaldes ziplining. Det vil sige, at vi skulle 
svæve over skoven med reb fra check-point 
til check-point.  

Hvis man var heldig her, kunne man se aber 
og sjældne fugle og sommerfugle. Vi fik at 
vide, at vi især i starten skulle kigge på den 
smukke udsigt, mens vi svævede, men den 
fik vi ikke nydt meget af, da vi alle var ved 
at skide i bukserne i starten over den vilde 
rus. Efter turen fik vi god mad og så kørte vi 
videre til et vandfald, som har et fald på 35 
meter. Her var der lidt flere turister og mar-
keder, hvor vi ikke fik de samme blikke, som 
vi har gjort på de mere lokale steder. Vi 
sluttede dagen af med at tage i et kæmpe 
indkøbscenter, hvor vi fik masser af tid til at 
shoppe, og så delte vi en ordentlig omgang 
pizza, hvorefter vi blev kørt hjem og var 
godt smadret.  
 
 
 

Efter en lang og god nats 
søvn stod vi senere op, end 

vi plejer og var klar til endnu en lang dag. Vi 
skulle til gudstjeneste for at prøve, hvordan 
det er at gå i kirke her. Vi gik desværre glip 
af starten, som vi fik at vide, var der, hvor 
man sang og klappede, hvilket egentlig var 
det jeg havde set mest frem til ved gudstje-
nesten. Men det var en kæmpe oplevelse. 
Da alle er meget troende i Sydafrika, og 
derfor ser det som en kæmpe værdi at gå i 
kirke mindst en gang om ugen dernede, 
kunne man virkelig mærke, hvordan folket 
slugte hvert et ord fra præsten. Præsten, 
som var klædt i skjorte og knælange shorts, 
snakkede frit og indblandede publikum i 
debatten. Det var ikke præget af ritualer og 
traditioner som i Danmark, det var meget 
mere frit og, efter min mening, meget mere 
spændende, da han kommer med konkrete 
eksempler, hvor man kunne inddrage kri-
stendommen på en ny måde. Bagefter var 
der sodavand, og alle blev og sludrede. Her 

snakkede vi også med 
nogle lokale, som var 
meget interesseret i at 
høre, hvem vi var, og 
hvor vi kom fra. Efter 
gudstjenesten blev vi 
kørt til Old Prison Pieter-
maritzburg, hvor vi fik en 
guidet tur i fængslet. Vi 
blev fortalt, hvordan 
man selv inde i fængslet 
oplevede apartheid i 
daværende tid ved, at de 
hvide fik en afdeling for 
sig, og lige så gjorde de 
sorte, hvor den hvide 
afdeling havde langt 
bedre vilkår. Bagefter var 
vi inde i fængselsbygnin-
gen, som nu var lavet til 
et museum. Her fandt vi 
ud af, at Nelson Mandela 
havde siddet til fange her 

i en weekend, og at Ghandi også havde 
været fængslet her over lang tid sammen 
med hele sin familie. Det var en virkelig 
underlig følelse at være så tæt på begiven-
hederne.  
Nu kørte bussen os videre til Nelson Man-
dela Capture Site, som var stedet, hvor 
Nelson Mandela helt tilfældigt blev stoppet 
for at få tjekket sit pas, og her fandt politiet 
hurtigt ud af, at det var selveste Nelson 
Mandela, de havde fat i. Her var der også et 
museum, som fortalte om hele Mandelas 
livshistorie, hvilket var virkelig spændende. 
Vi skulle selvfølgelig også have en masse 
billeder ved den ikoniske skulptur, som på 
det rigtige punkt ligner Nelson Mandelas 
ansigt.  
 

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

7. april 2017 

8. april 2017 

9. april 2017 
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Om aftenen skulle vi igen ud i Townshippen 
France, hvor vi skulle spise hos en af de 
frivillige.  
De boede meget fattigt, men de havde en 
fantastisk udsigt, som man herhjemme i 
Danmark ville betale meget for at bo ved. 
Allison havde taget et hvidt lagen og en 
projekter med, så vi holdte Danish Night 
der. Her lærte vi hinanden at sige forskelli-
ge ord på de forskellige sprog og vi lærte 
Afrikanerne omkring den danske kultur.  Vi 
fik ufattelig god mad, som de lavede på en 
gammel grill. Aftenen var helt fantastisk, vi 
fik grint, snakket og leget lege til sent ud på 
aftenen. Da vi kom hjem, var vi godt smad-
ret og faldt hurtigt i søvn. 
 

Vi skulle tidligt op i dag, for 
at nå bussen til Durban. 

Her skulle vi ind til YMCAs hovedkvarteret, 
hvor vi skulle snakke omkring den økonomi-
ske og politiske situation i Sydafrika. Vi 
lærte og fik også lederne af YMCA Durban 
synsblik på tingene. Men hendes holdning 
var meget opgivende. Det var som om, at 
alle i Sydafrika var meget stolte af deres 
land og forfædre, men det var som om, de 
havde givet op. Det var som om de ikke 
kæmpede mere for tingene, men bare lod 
tingene ske, uden at sige det forkerte imod. 
Det var som om de ikke troede på, at de 
kunne gøre en forskel på de nuværende 
problemer i Sydafrika, hvilket overraskede 
mig markant. Bagefter skulle vi lære en 
traditionel Sydafrikansk dans med gummi-
støvler, som blev lavet dengang, de var 
slaver. Slaverne var sat sammen med for-
skellige klaner, som egentlig plejede at 
være deres fjender. Men denne dans førte 
den sammen og gjorde, at de kunne enes, 
så dansen er meget vigtig i dag for de for-
skellige klaner, da de mener at den skaber 
enighed og fællesskab. Bagefter skulle vi på 
marked i Durban, hvor vi kunne prutte om 
prisen og bruge de sidste af vores penge. 

Herefter tog vi ud på et medicin marked, 
hvor der hang døde dyr over det hele som 
flagermus og aber. På markedet kunne man 
købe urter og amuletter af knogler, som de 
mente var helende. Det var en meget speci-
el og urolig oplevelse. På vejen derhen så vi 
en mand, som lå på gaden med ansigtet 
fyldt op med bræk. Vi kunne ikke se, om 
han var levende eller død, men alle der gik 
forbi ham var nærmest ligeglade med, at 
han lå der. Det var forfærdeligt at se, hvor-
dan de ikke tager sig af hinanden, men da 
det jo koster penge for folket at ringe til 
politiet eller en ambulance, gør det at ingen 
vil bruge sine penge på dette.  
Da vi var færdige med at kigge på døde 
insekter og underlige urter, kørte bussen os 
ud til kysten, hvor vi hurtigt kunne dyppe 
fødderne og spille strandvolley. Herfra gik vi 
hen til en restaurant i et meget turistet 
område og fik dejlig mad.  

Vi vågnede op med en trist 
følelse over at vide, at 

dette var sidste dag. Vi kunne sove længe 
og havde masser af tid til at pakke vores 
tasker og sige farvel til stedet. Da vi havde 
ordnet det, tog vi bussen hen til national-
parken, hvor vi vandrede rundt, og her så vi 
endelig en abe. Vi så også dyr som zebraer 
og giraffer, hvilket var en kæmpe oplevelse. 
Efter at have taget tonsvis af billeder, tog vi 
tilbage til YMCA, hvor vi sagde farvel til alle 
menneskene og pakkede bagagen ind i 
bussen, hvor vi blev kørt til lufthavnen.  
Her fløj vi samme tur hjem, over Johannes-
burg til Istanbul, og herfra til Danmark. Det 
var en fantastisk tur, som jeg sent vil glem-
me. 

 10. april 2017 

11. april 2017 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
v/Anna Marie Østergaard 
 

Traditionen tro bød Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv på en udflugt, i byfestugen. 
 
I år gik turen til Endrup Naturpark, hvor Teodor Schmidt fortalte om det store og flotte 
projekt, som Endrups ildsjæle, har formået at etablere. Et projekt, som er støttet af EU-
Life snæbelprojektet, Bramming Kommune og lokale lystfiskere. Ud over en flot bålhytte 
og en toilet /informationshytte, bro og stier, er der blandt andet etableret shelters, til 
overnatning i det fri. 
 
Ca. 40 personer deltog i den fine tur, på en majaften, hvor vejret viste sig, fra sin absolut 
bedste side. 
 
Aftenen blev rundet af med kaffebord i Fåborghus, hvor Lis Hedegård var sponsor. 

UDFLUGT TIL ENDRUP NATURPARK 



4 

 

FRIVILLIGE 
DER ER MANGE FRIVILLIGE, DER SØRGER FOR, AT VORE BYER SER SMUKKE OG RENE UD  
Vi skal huske at påskønne deres store arbejde 



5 

 

er året, hvor der bliver givet 

en kongelig befaling om, at 

alle børn skal konfirmeres, inden de kan få 

lov til at modtage altrets sakramente. Det 

krævede, som i dag, et års undervisning i 

kristendomskundskab. Havde egnen ikke en 

skole, måtte præsten tage sig af undervis-

ningen. 

 

Ved en forordning af 29. juli 1814 gives der 

pålæg om, at alle børn skal undervises i 

religion, skrivning, regning og læsning. Der 

bør også undervises i sang. Bøgerne som 

benyttes, skal kunne give anledning til at 

danne børnenes sindelag, og 

som indeholder et kort begreb, 

om deres fædrelands historie og 

geografi. Der bør desuden hol-

des gymnastiske øvelser med 

børnene. 

 

I Fåborg Kommunes arkiv findes 

en protokol, for skolekommissi-

onen, autoriseret af Ribe Stifts-

amt, 21. november 1814.  

Protokollen giver et godt ind-

blik, hvordan skolevæsenet var, 

for området. Indtil 1820 for-

handles der med skoledirektionen om ind-

deling, fastsættelse og godkendelse af sko-

ledistrikterne. Inddelingen ser herefter 

således ud: 

Slebsager, Agerbæk og Vrenderup. I alle tre 

distrikter lejes der en stue, på en gård, som 

har en passende beliggenhed.  

Beliggenheden afhænger af vejlængden. 

 

Undervisning 

De to foreslåede lærere giver undervisning i 

alle tre skoler således: 

I hovedskolen og det østre distrikt, som er 

de største, læses der den ene uge 6 dage og 

den anden uge 3 dage. 

I den uge, hvor der kun læses 3 dage, læses 

de øvrige 3 dage i det nordlige distrikt. Sko-

lerne lægges midt i distrikterne. Dermed 

bliver afstanden for alle, undtagen nogle få 

i Autrup, under ¼ mil.  

 

Skolebygningen i Slebsager 

En skrivelse fra skoledirektionen i 1840, 

viser et pålæg om, at finde og købe et pas-

sende areal, til byggeplads for en skolebyg-

ning, i Slebsager. 

En opmåling peger på jord, tilhørende Tho-

mas Nielsen i Overslebsager. Prisen er 175 

rigsdaler for 3 ½ td. Land med boniteret 

jord. Der skulle kunne græsse 2 køer og 6 

får. Da landmåleren fik forevist jordloddet, 

viste det sig, at der skulle 25 td. Land til, af 

den jord, der var tale om. Thomas Nielsen 

måtte vedstå sig handelen. 

Lavest bydende for opførsel af hovedskole 

og kirkesangerbolig, var sognefoged i Ansa-

ger, Jørgen Jepsen. Buddet var på 295 rigs-

daler. Murstenene kostede 87 rigsdaler og 

1 mark. 

1. oktober 1841 stod bygningen til i alt 557 

rigsdaler og 1 mark, færdig til indflytning. I 

1865 blev der lagt bræddegulv. I 1881 blev 

der tilbygget 4 fag, på grund af øget børne-

tal. I 1900 blev der, ved frivillige bidrag, 

opført en gymnastiksal. Peder Hillerup, 

Overslebsager, skænkede jorden, inklusiv 

arealet, til sportspladsen. Samtidig anlagde 

han en cykelsti på sin jord, langs diget mod 

syd, som børn fra den sydlige del af Autrup 

og Slebsager kunne benytte, indtil det nu-

værende Præstebrovej, blev skolevej. Peder 

Hillerups gård ejedes senere af 

Mine og Georg, men er nu 

nedlagt. Både gymnastiksalen 

og sportspladsen var til fri 

afbenyttelse, hvilket nok har 

krævet lidt styring. 1903 blev 

der opført en ny skolebygning, 

indeholdende 3 klasseværelser 

og lærerbolig, på jordloddet, 

ved gymnastiksalen. Byggesum: 

14.792 kr. Den gamle bygning 

med jordlod solgtes for 5.950 

kr. Der blev optaget et lån på 

8.000 kr. i Ribe Stift midler. 

Kommunen overtog gymnastiksalen og 

vedligeholdet. Huset blev ombygget i 1930, 

til en sum af 5.729 kr. I 1956 blev en ny 

toiletbygning opført, til afløsning for den 

gamle, i skolegården. Omkring 1960 blev 

der opført en to familiers lærerbolig og 

tilbygget et klasseværelse. I 1972 solgte 

Helle Kommune ejendommen, både skole-

bygningen og lærerboligen, til privat eje. 

SLEBSAGER SKOLES HISTORIE 
Anna Marie Østergaard - Fåborg og omegns Lokalhistoriske arkiv.  

Kilde: Fåborg Sogn bind 1  

Distrikt 1: 
Hovedskolen:  Gårde 
 Huse 
Fåborg  9 8 
Autrup  5 4 
Slebsager  3 
Fuglsig  2 
Tompmølle   1 
Gestlunde  1 
Hartkorn i alt 57 td. 7 sk. 2fdk.   
Der er 50 børn i alt. 
 

 

 

 

 

Distrikt 2: 
Østre distrikt:  Gårde
 Huse 
Fåborg Mølle  1 
Ålunde  1 
Rodebæk  6 5 
Agerbæk  7 7 
Debel  3 7 
Hartkorn i alt 54 td. 3 sk. 2fdk. 
Der er 45 børn i alt. 
 

Nordre distrikt:  Gårde
 Huse 
Vrenderup  10 4 
Helle  4 
Hartkorn i alt 31 td. 3 sk. 2fdk 
Der er 21 børn i alt. 

Læreren i hovedskolen, tillige kirkesanger:  
Foruden fri bolig med jord, fourage og brændsel efter 
forordning. 
 
a) Degnekaldets indtægter: 

1. Degnekorn 6 td. Byg 
2. Offer og accidenser lig 8 td. Byg 

 
b) Tillæg af sognet: 

 Korn: 6 td. Rug, 16 td. Byg. Penge: 10 rigsdaler. 
        
I alt 6 td. Rug, 30 td. Byg og 10 rigsdaler. 
 
Læreren i østre distrikt:  
Kosten hos beboerne. Løn: 16 td. Byg. 

Godkendt skoleplan af det Kongelige danske Kancelli den 17. august 1819. Lærerlønninger 

1736 
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Omkring år 1910 oprettede aktive bønder i Årre et inte-
ressentselskab (mergelselskab), der skulle skaffe mergel 

til muldjorden og sandjorden i Årre. Hedeselskabet undersøger om-
rådet og finder muligheder for udnyttelse. Arbejdet påbegyndes i 
1911 ved Anes mergelgrav. Senere tilkobles ”Pouls mergelgrav” 
beliggende på Ove Tranbjergs jord bag ved Svend Poulsens skov i 
Årre. Der er bl.a. fundet jernnagler over Svend Hansens mark mod 
mergelgraven over mod Autrup, og i skellet mellem Herman Hansen 
og Rasmus Jørgensen ud mod Årre Nørrehede sporet fortsatte mod 
Næsbjerg med en afstikker mod Rousthøje. Et andet spor går mod 
Grimstrup Krat; men Grimstrup får mergel fra Vester Nebel. Der er 
ydet et statstilskud i 1911 på 145000 kr. og i 1920 på 759,56 kr. I de 
ca. 10 år er der udkørt 71764 m3 mergel. 
Hvad er baggrunden for, at bønderne kørte mergel på markerne? De 
fleste ville svare, at det er noget, de ikke kan undvære, og hedebon-
den ville føje til, at det er forudsætningen for, at han kan opdyrke 
hede jord til dyrkbare agre. Den rette forklaring er imidlertid, at 
mergel er en mere eller mindre kalkholdig, som regel stærk lerholdig 
jord art, der findes spredt i lejer over store dele af landet, i aflejrin-
ger, der hovedsagelig stammer fra istiden. Ler er en finere jord art 
end mergel. Kalkindholdet i mergel betyder, at reaktionstallet i jor-
den stiger, således at plantenæringsstofferne frigøres og udnyttes af 
planterne. Her i landet har mergling kun været kendt i ca. 250 år, 
mens det har været kendt f.eks. i Grækenland siden oldtiden. Om-
kring Kr. fødsel anvendes der mergel i England og Rhinegnene. I Ribe 
amt blev godset Nørholm merglet første gang i 1760-erne. Det var 
det første sted i Danmark, at man merglede. Hovbønderne var sure 
på herremanden for det besværlige mergel betød, at høsten blev op 
til 3 gange så stor. Bønderne sørgede for at få så fede kvinder til at 
høste som muligt, for de trampede mere korn ned. Noget af kornet 
blev smidt i åen, for så stor en høst var alt for besværlig at køre 
hjem. Ved studier af Lines skrifter kom ejeren af Nørholm Andreas 
Charles Teilmann ind på at eftersøge ”Jordmarv”, som han kaldte 
mergelen, og bruge den til at ”dynge sur jord med”. 
Når man herhjemme andre steder fik den ide at bruge mergel i land-
bruget, skyldes det rene tilfældigheder. Nogle bønder hentede ler til 
at kline vægge med; men ude på en ager går en vogn i stykker, noget 
af leret bliver liggende, og der vokser bedre græs frem end der, hvor 
der ingen ler falder. Derved opdages det, at man kunne bruge leret 
som gødning; men det skulle man også passe på, for gav man for 
meget, fik man lyspletsyge. Ordsproget: Kalk og mergel giver en rig 
fader; men en fattig søn, var almindelig kendt; men et bedre ord-
sprog var: Mergel er for jorden som pisken til en hest, men møget er 
som havren. 
 
Tilbage til Årre. Min far Olav Poulsen, der blev født i 1906, legede en 
søndag ca. 1916 sammen med bror Svend, der var et år ældre, oppe 
i Poul Larsens mergelgrav, som vi kaldte den i vores barndom i 
1940erne; men Poul Larsen overtog først mergelgraven i 1922, da 
han blev gift med Marie datter af Peder Jessen Hansen, der ejede 
markerne, som mergelgraven blev etableret i ca. år 1912. Min far var 
nær kommet alvorlig til skade, da han og bror Svend sprang op i en 
tipvogn. Den satte sig i bevægelse, og de to drenge undgik kun med 
nød og næppe at komme i klemme, da vognen væltede.  
Sognepræst i Fåborg G. Krag Meier 1890 – 1901 omtaler, at når he-
dearealer skulle opdyrkes, blev lyngen først brændt af og derefter 
pløjet. Herefter lå jorden brak i et år eller to, inden den blev sået til. 
Egnen var mergelfattig så det mergel, der skulle bruges, før der blev 
sået, kom med Hedeselskabets mergelbaner. 
Pastor Johs. Bremer 1901 – 1914 skriver, at I. C. Christensen ikke 
glemte sine frænder. Han fik sat en mergelbane i gang i 1906 – 07. 
Den gik også igennem Fåborg og Årre og bragte stor forandring øko-
nomisk, men også åndeligt. Poul Larsens mergelgrav var på det tids-
punkt endnu ikke opdaget, for Johs. Bremer skriver, at der ikke er 

mange mergellejrer på egnen. Det var ikke kun landskabet, der kom 
til at ligne Østeregn, også haver blomstrede på grund af mergelforsy-
ningen.     
Den første tid, der blev gravet mergel, havde man ikke andre hjæl-
pemidler end greb, som regel en togrenet greb. Grenene var af jern, 
1 tomme i firkant og belagt med stålspidser. Skaftet skulle helst væ-
re af egetræ, ca. 3 tommer i tværmål, for at det ikke skulle knække. 
Et sådant redskab var meget tungt og klodset, så der skulle en ret 
kraftig karl til at betjene det. Manden skulle stå på greben med en 
fod på hver side af skaftet og træde skiftevis med benene, for at hele 
hans vægt skiftevis kunne hvile på en tand ad gangen, derefter kun-
ne man bruge skovl og mere almindelige greb til at læsse trillebøren 
med. Det har været et hårdt arbejde at grave mergelen op. Ofte var 
der en meter jord, der skulle afrømmes. I min barndom lå det afrøm-
mede jord mod øst, som en stor halvø oppe ved Pouls mergelgrav. Vi 
legede oppe på den. En stor sten med hakker i lå midt på bakken. Vi 
var enige om, at den var blevet brugt til at hals- hugge folk på. I kan-
ten af mergelgraven havde tyskerne gravet skyttegrave. Fra bakken 
kunne vi se ned i dem. Når man havde afrømmet overjorden, grave-
de man ned, så længe man kunne nå at kaste det op på kanten af 
graven, hvor en anden mand skulle få det længere bort ved hjælp af 
skovl og trillebør.. For at komme længere ned skulle der laves et lad 
(en aflang kasse, hvor der kunne stå en mand og kaste det derfra og 
op af graven). Derfra gravede man så ned, så længe det kunne ka-
stes op i ladet.. Et par gårde arbejdede som regel i fællesskab i som-
mertiden før høst. Når vinteren kom med barfrost skulle mergelen 
køres hjem på marken, hvor frosten løsnede mergelen, så den var 
nem at sprede med greb fra små stakke, der var trukket ned af kas-
sevognen med en møghakke, en greb hvor tænderne var bøjet vin-
kelret. 
 
I Pouls mergelgrav er der sandsynligvis brugt mere moderne meto-
der. Man har sikkert brugt heste til at pløje og skrabe overjorden af.  
Tipvogne på lette jernbanespor, der nemt kunne flyttes, kunne bru-
ges til at flytte overjorden; men kunne også bruges til at trække mer-
gelen op fra dybere liggende lag ved hjælp af et spil trukket af en 
motor, der trak tipvognene op på fladt terræn, hvor et lokomotiv 
kunne køre mergelen videre ud til samlingssteder, hvor landmænde-
ne kunne hente det i kassevogne. Et sådan lokomotiv blev i 1911 
brugt af Vestjyllands Mergelforsyning i Fåborg Sogns Mergelselskab. 
Lokomotivet havde en sporbredde på 700 mm og blev bygget i Tysk-
land.  
 
 

MERGELGRAVNING I ÅRRE OG OMEGN 
Artiklen er skrevet færdig jan. 2009 af Svend Mose Poulsen  

1910 

(Fortsættes side 10) 
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Foto: Mads Jessen flytter et lokomotiv til mergellejet i Agerbæk. Fra venstre: Ejner Iversen, 

staldkarl Mads Jessen, kromand Ivar Hansen, borgmester Hans O Hansen 2 kuske, Jens Bro 

og Jørgen Hansen. 

Der gik spor ned forbi Herman Hansen og videre ud mod Nr. Gunde-
rup. Et andet spor gik ud mod Terpager og videre mod Grimstrup. Et 
tredje spor gik mod Fåborg; men det meste af Fåborg fik mergel fra 
både Agerbæk og Åstrup. Det var her, man allerede fra før år 1800 
var begyndt at mergle. I Åstrup rystede bønderne på hovedet af en 
tilflytter ved navn Jermiin, der kunne få udbyttet til at stige ved at 
tilføre mergel. Rug var den kornart man dyrkede på de vestjyske 
sandede jorde. Men også den gav mere i udbytte ved tilførsel af 
mergel. Kløvergræs og senere roer og kartofler var de afgrøder, der 
gav størst udslag på stigende p.h. værdi. 
 
Poul Larsens mergelgrav var samlingspunkt for mergelbørsterne i 
området. Viktor Karlsen, der i min barndom boede lige over for kro-
en, var formand for børsterne og stod for det fagforeningsmæssige 
arbejde. Hans kone Valborg lavede mad til børsterne. Hun var mar-
ketenderske i træskuret, der var opført ved mergelgraven. Poul Lar-
sens kone Marie født i 1890 kunne fortælle meget om bissernes 
færden. Der blev spillet sekserspil, et spil hvor der blev satset meget 
på terningernes værdi, absolut et hasardspil, hvor daglønnen kunne 
forsvinde på få sekunder, men man skulle være 18 år for at spille 
med. Chr. Klit født i 1913, der var barn i Grimstrup, kunne huske 
mergelsporene. Han fortalte at 3 store kæmper, der kunne grave 
mergel, blev her i Årre. Ud over Viktor Karlsen, var der Hans Jørgen-
sen en stor stærk slagsbroder, der var født i 1892 gift med kogeko-
nen Johanne født i 1899 og store Frederik, der boede på Emil Ras-
mussens ejendom.  

V. S Lauridsen, der blev født i Årres degnebolig i 1876, fortæller i 
erindringsbilleder i Historisk Samfunds udgivelse i 1990 – 1993 om 
bl.a. mergelgravning, at mergelgraven ved Årre skole allerede fand-
tes i hans barndom. Den blev kaldt Laues mergelgrav ejet af Søren 
Laugesen fra 1829 og derefter af hans søn Lauge Sørensen 1875 – 
1893. Han fortæller videre, at fattigfolk, hjemløse strejfere, konkurs-
ramte fra krisen i 1880erne, der ikke var udvandret til USA eller Au-

stralien og folk, der havde siddet i fængsel, sled for bønderne i bl.a. 
mergelgravene. En af dem, Sorte Henrik en stor sortsmusket tater, 
samlede kokasser på folks marker i middagspausen, når folk lå og 
sov. Kokasser, opsamlet ajle og mergel blev brugt som gødning. 
Grethe Jørgensen fortæller at Jens Clausen ca. 1940 bruger en stor 
skovl trukket af en vire, som igen blev trukket af en motor, der slæb-
te mergel op af Hans Jørgensens mergelgrav, som vi kaldte den i 
vores barndom. I dag ligger den begravet under fodboldbanen ved 
Årre Skole. 
Chr. Klit fortæller at mange mergelbørster kom ind i Klits forretning i 
Grimstrup for at købe sprit og andre fornødenheder. Klits mor Kirsti-
ne var bange for mergelbørsterne. 
  Edel født i 1899 gift med Hans smed. Hendes far, der var lokomotiv-
fører på mergelbanen fra Nr. Bjært ved Kolding, blev ansat som tog-
fører her i området. Herved kom Edel til Årre og endte med at blive 
smedekone. 
I 1912 blev der opfundet en maskine, der kunne hente mergelen 
nede fra dybere liggende lag. Sådan en transportør er siden blevet 
brugt i nogle mergelgrave op til 1930 – 1940. Omkring 1910 brugtes 
der traktor til at pløje (brække) heden ved Blaksmark nord for Var-
de. 

 
 Min bedstefar Johs. Poulsens bedste ven Oluf Kristensen fra Fulgsig 
sad i bestyrelsen for Dansk Mergelselskab fra 1912 – 1916. Han skri-
ver 19/2 1912 til DSB med forespørgsel om muligheden for at købe 
6000 brugte, ældre sveller til anvendelse ved en mergelbane. 17/10 
1912: Årre Mergelselskab mangler 180 – 200 meter spor. Leveres på 
Bramming station. 19/10 1912 tilbyder DSB 22,5 km. skinner fra 
Skjern – Skanderborg. 24/10 1912 købes 60 stk. 6,4 m, der dog leve-
res i Varde. 
Gunnar Wentzel, der boede nabo til Pouls mergelgrav, fortæller, at 
de brugte mergelgraven til at vaske vogne, når de om foråret var 
færdige med at bruge dem til at køre møg ud. Dengang kunne man 
køre helt ned i bunden af graven på en nedkørsel (kørehals) over 
mod skellet til Johs. Poulsen. Nedkørslen stod i forbindelse med en 
markvej, der gik fra mergelgraven langs Johs. Poulsens skel på Jens 
Kjærs jord ud mod Fladhøj og Autrup. Mergelen, der blev gravet op 
omkring 1915, blev gravet med håndkraft. 
Fra omkring 1920 blev mergelen gravet op med maskine. En slæbe-
skovl, som i starten blev læsset med greb og skovl, hentede merge-
len nede i graven. Når den kom op, læssede skovlen mergelen over i 
vogne, tipvogne og senere lastbiler, der kørte mod Autrup ad en vej, 
der gik fra Wentzels gård mod øst. De tomme biler kom fra vest 
forbi Johs. Poulsens gård. 
Der er også gravet mergel andre steder i Årre. Gunnar mener, at 
gravene ved Hans Søndergård, blev udgravet omkring 1935. Der er 
stadig tinglyst mergelgravningsret på nogle af husene på Elmegade, 
der ligger flere hundrede meter fra denne mergelgrav. 
Under krigen 1940 – 45 brugte tyskerne Pouls mergelgrav til skud-
træning. Luftskydning blev trænet, ved at en modelflyver blev truk-
ket hen over mergelgraven fra overkant til overkant.  
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 Så kunne tyskerne ligge nede i bunden og skyde efter flyveren. 
Omkring mergelgraven var der gravet skyttegrave. Da jeg var barn 
legede vi med en stor jernplade ca. 1m gange 1m, der var ramt af 
granater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under krigen 1940 – 45 brugte tyskerne Pouls mergelgrav til skud-
træning. Luftskydning blev trænet, ved at en modelflyver blev truk-
ket hen over mergelgraven fra overkant til overkant. Så kunne ty-
skerne ligge nede i bunden og skyde efter flyveren. Omkring mer-
gelgraven var der gravet skyttegrave. Da jeg var barn legede vi med 
en stor jernplade ca. 1m gange 1m, der var ramt af granater. 

 
Når der skulle graves mergel, sendte man bud til Hedeselskabet. De 
sendte en mand (en mergelsøger) ud til området. Landmanden, på 
hvis jord der skulle søges, skulle give manden husly og mad og hen-
te og bringe mergelsøgeren fra nærmeste togstation eller diligense-
station. Aflønningen blev foretaget af Hedeselskabet: 2 kr. daglig 
for. arbejds og rejsedage 

 
 
 

Det fortælles, at da Lauge Hansen overtog 1a i Jyllerup i 1848, sene-
re Peder Bach, begyndte at køre mergel på agermarken, gik hans 
svigerfar, der var aftægtsmand, i seng af bare ærgrelse. 
 
 Traps Danmark fortæller at i 1858 er der ”overflødig mergel, der er 
stærk benyttet. Der er gravet mergel mange steder i Årre sogn; 
men mest og bedst mergel er der i Årre.” Niels Nielsen, der købte 
matrikel 1g i Tranbjerg i 1889, senere Erik Sort, gravede mergel i 
Årre. Hans kone kørte kassevognen de 4 km hjem med en hest. Når 
hun kørte med den tomme vogn, sad hun på vognen og strikkede. 
Når hun havde læs på, gik hun ved siden af. 
Mergelarbejde var godt betalt, ca. en krone om dagen kunne en 
arbejder tjene. Uden mergel ville opdyrkningen af heden være næ-
sten umulig. Når man havde opdyrket et stykke hede, spirede lyn-
gen stadig op mellem kornet. Hvis en mark lå udyrket i flere år, 
sprang den igen i lyng.  
Omkring 1950 havde man igen benzin, så man kunne køre mergel 
ud til landmændene i lastbiler. Den sidste mergel blev kørt ud om-
kring 1965, derefter blev markerne kalket med kalk fra Nordjylland.  
I 1983 købte entreprenør K.L. Kristensen, Varde, Orten Teglværk, 

og byggede det om til kalklade. Herfra kunne landmændene få 
kalken leveret fra dag til dag. 
Episoder fra mergelhistorien: I 1948 prøvede man at eksportere 
mergel til England. Det blev dog ikke til noget, for fragtomkostnin-
gerne var for store. Under Anden Verdenskrig blev der ikke kørt 
meget kalk og mergel ud på grund af benzinmangelen. Da krigen 
var slut manglede jorden igen mergel. I 1947 bevilgede folketinget 
1l benzin pr. t. mergel. I 1935 overtog lastbilerne det meste; men 
der var mergelspor til ca. 1940. Den første mergelbane blev op-
rettet i 1879. Den blev trukket af heste, der blev også brugt slæder 
om vinteren. E. M. Dalgas var bannerfører. Lokomotiverne var tit 
årsag til hedebrande, så man var mange steder nødt til at afbrænde 
en 2x10 meter brandbælte langs banerne. I 1962 vedligeholdes 
reaktionstallet stadig ved mergling; men vittigheden om at holde 
tidsler og konsulenter væk fra havremarken med mergel duer ikke 
mere i 1963. I 1967 bruges der ikke mere mergel i Nordjylland, man 
får kalk fra Ålborg egnen. På Ribe Amts store hedestrækninger ud-
bragtes der mergel på jordene: 60% i 1850 og 10% i 1950. Fra 1904 
– 1918 virkede 22 selskaber stigende til 30 selskaber efter Anden 
Verdenskrig. De samvirkende mergelsporsinteressentselskaber i 
Jylland blev oprettet i 1910. Før Anden Verdenskrig indledes et 
interessant arbejde med mergling på Fanø. Mergelen blev leveret 
fra Klåby mergelleje syd for Ribe på Esbjerg station. Herfra færge-
des den over til øen. Hertil ydede staten et særligt tilskud. Det sam-
me kom til at gælde, da man senere leverede mergel til Mandø, 
hvortil transporterne helt måtte foregå pr. lastbil, praktisk taget 
døgnet rundt, når der var lavvande, så bilerne kunne pløje sig vej ad 
Ebbevejen.  

(Fortsættes side 12) 
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. Der var adskillige lastbiler, der fandt deres endeligt under disse 
ture gennem vandet. I Grydagergård gravede man mergel, der havde 
et kalkindhold på 60 %, mens det i Outrup var på ca. 15 %. Ler mine-
ralerne i mergel var nødvendige for at kunne binde gødningsstoffer-
ne i den sandede jord. 

Sidst i 1930erne blev der i Årre gravet mergel med en grab på larve-
fødder købt i 1936 hos A/S Pedershåb for 31500 kr.  
I Mogenstrup i Sevel Sogn har der omkring 1840 siddet en Skolelæ-
rer Michelsen, som meddeler Landhusholdningsselskabet ”om en 
stor mængde mergel, der er opdaget og fundet i en skarp og sandig 
egn i Nørre Jylland”. Det er ham, der har fundet den, og han mener, 
den ”er nyttig til de store heders opdyrkelse og til anlæg af  tegl-
brænderier”. Samme skolelærer fortæller, at have fundet mergel til 
over 50 gårde på egnen. ”Ingen af gårdmændene har ført set mer-
gel, de fleste har aldrig hørt tale om den”. Der er til hans bedrøvelse 
kun 2 af de 50 gårdmænd, der fulgte hans anvisning til udnyttelse af 
mergelen, men disse fik det rigeligt betalt. Mogensen får i 1844 10 
rigsdaler fra Ringkøbing Amts landøkonomiske selskab som påskøn-
nelse for hans fortjenstfulde arbejde for at fremme mergling og he-
deopdyrkning. Kvinderne deltog også i arbejdet med at grave mer-

gel. Omkring 1880 var der en daglejerkone på 60 år på Snejbjergeg-
nen, der kunne stå i mergelgraven fra morgen tidlig til sen aften, så 
godt som nogen karl. Det var almindelig viden ca. 1880, at den sikre 
prøve for om det var mergel, man havde fundet, var, at det bruste, 
når man kom Skedevand en syre eller stærk eddike på.  I 1929 kørte 
de første lastbiler mergel ud fra Klåbygård syd for Ribe. I mergelgrav-
ningstiden mellem såning og høst måtte alle stå op senest kl. 4 om 
morgenen, den daglige morgensyssel og davren spises, så man kun-
ne begynde at arbejde kl. 6 i mergelgraven. Kl. 9 mellemmadstid ½ 
time, kl. 12 ”onden”, 1 times middagssøvn, 1 kop kaffe til en knald 
kandis, 1 kaffepuns, og kl. 2 begyndte arbejdet igen. Kl. ca. 5 mel-
lemmad, derefter arbejdes til lidt før solen går ned, for det var den 
almindelige mening, at en mergelgrav var værst til at skyde sammen 
under solnedgang. Når man var færdig med en mergelgrav, blev der 
holdt fest med kaffe, kaffepuns, æbleskiver og ølhunde, der bestod 
af øl med snaps i. 
Ifølge politirapport 1913-15, 113/14, 17/75175, 192 og 199:  70 tip-
vogne og 2 lokomotiver på henholdsvis5 og 30 HK stod i 1913 ved 
det store mergelleje 10 minutters gang fra Årre. Den mindste stod i 
remissen men den anden stod på et sidespor. Kl. 07.30 om aftenen 
fik lokomotivfører Niels Sørensen besked om, at der var kørt med 
lokomotiverne. Han tog øjeblikkeligt op til mergellejet for at under-
søge sagen. Det viste sig, at der var tændt op under det lokomotiv 
der stod i remissen. Da damp trykket var stort nok, blev lokomotivet 
kørt ud på sporet; men her var skiftesporet ikke indstillet rigtigt, så 
lokomotivet var kørt ud i en dæmning. 
Lokomotivets kedel havde fået en bule, da der ikke var vand nok på 
den. Der var desuden taget øl fra kælderen i marketenderiet ved 
mergelgraven. 
Martin Johan Henrik Larsen blev senere på året anholdt på vejle 
sygehus. Han var født i Middelfart i 1884. Han var i forvejen kendt af 
politiet. Han havde ingen midler til at betale til entreprenør Augusti-
nus Pedersen for eventuelle skader på materiellet. Han nægtede at 
han sammen med en kammerat havde tilegnet sig det savnede øl; 
men erkendte sig skyldig i at have tændt op under lokomotiverne. 
Martin Johan Henrik Larsen blev ikendt en bøde på 100kr., som skul-
le afsones med 20 dages simpel fængsel.. 

 

                   MÅ VI FÅ DIN HISTORIE? 
 
 
 

Tirsdag d. 5. december kl. 14 byder Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv på gløgg og  
æbleskiver, i Fåborghus, og spørger: 
 
”Må vi få din historie?”  
 
Har du nogen erindringer, du vil dele med os? Det kan være noget, du har skrevet ned, eller 
noget du vil sidde og fortælle om. Måske har du smalfilm eller lysbilleder, gamle familiebilleder 
eller brudebilleder, som du vil vise eller forære os. Det kan også være gamle skøder eller pante-
breve.  
 
Vi er interesserede i det hele. 
 
Du kan eventuelt hente inspiration på www.givdetvidere2017.dk 
 

Vi glæder os til at se dig 
Hilsen Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
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2. DECEMBER: JULEMARKED 
fra kl. 14-16 på kroens parkeringsplads 
 
Borgerforeningens nisseløb afsluttes på markedspladsen 
 
Gratis stadepladser kan bookes på tlf.: 7519 5016  
 

9. OG 16. DECEMBER: FAMILIE JULEFROKOST  
Traditionel julebuffet/10 retter kr.165,- 
Også ud af huset 
 
Børn u.10 år halv pris inkl. småkage bagning  
 

Få ledige konfirmationsdatoer - forhør nærmere 
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Næste Lokal Nyt udkommer november  
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet er den         

2. januar2018 
Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget eller til redaktør 

Lars Jacobsen, Nyvang 1, 6818 Årre.Tlf. 2367 2753              
Mail: lokalnyt@outlook.com 

FRIVILLIGHED VED  
MÆLKEFESTIVALEN 
 
Lørdag den 16. og søndag den 17. sep-
tember 2017 blev MÆLKEFESTIVAL nr. 
2 afviklet i og ved Helle Hallerne. 
 
Mælkefestivalen er en skøn blanding af 
et godt, gammeldags dyrskue med 
præmiering af det ypperste landbruget 
præsterer indenfor dyrehold og en 
supermoderne festival med maskinud-
stillinger, bolig- og fritidsmesse, føde-
varemesse med smagsprøver, musi-
kalsk underholdning, taler og drøftelser 
i speakers corner, legeland for børn og 
meget mere. 
 
Det er et kæmpe arrangement, som 
kræver masser af planlægning. Og hvis 
festivalen skal være en positiv oplevel-
se for både udstillere og publikum, er 
der masser af opgaver, der skal løses, 
mens festivalen er åben. 

For at få klaret alle opgaverne, har ar-
rangørerne inviteret områdets forenin-
ger med i et samarbejde, hvor forenin-
gerne stiller med en række frivillige 
hjælpere mod til gengæld at få udbe-
talt et lille beløb til foreningskassen. En 
rigtig fin ordning, der er med til at gøre 
det meningsfuldt at være med som 
frivillig hjælper. 
 
Djævelen ligger som bekendt i detaljen 
– og der er mange detaljer, der skal 
være tænkt igennem for at få alt til at 
klappe i alle kroge af en stor festival. 
Der er uden tvivl stadig ting, der kan 
forbedres i planlægningen, men tager 
man de store briller på, må man sige, 
at arrangørerne har formået allerede 
her på andet år, at have så godt styr på 
detaljerne, at tingene kører uden de 
helt store gnidninger. 
 
Opgaverne til de frivillige hjælpere 
(billetkontrol, anretning af mad, afryd-
ning, opvask, udbringning til boder, P-
vagt, vagt ved indgang, hjælp ved hop-
peborg m.m.) er gjort enkle og over-
skuelige. Det er opgaver, man kan klare 
blot ved at møde op, modtage en kort 

instruktion og udføre opgaven. Ingen 
skal med andre ord holde sig tilbage fra 
at tage en frivillig vagt eller to ved 
MÆLKEFESTIVALEN. Opgaverne er til at 
gå til, og man støtter både mælkefesti-
valen og det lokale foreningsliv.  
 
Forhåbentlig kommer der en MÆLKE-
FESTIVAL nr. 3 næste år og herefter en 
nr. 4, 5, 6 ……. 
 
Både for Helle Hallerne og for lokalom-
råderne i gamle Helle Kommune, er det 
et godt initiativ, der her er taget. Den 
gode start skal forhåbentlig følges op – 
og DU SKAL TAGE OG SIGE JA, HVIS DU 
BLIVER SPURGT OM AT VÆRE FRIVILLIG 
HJÆLPER. Og bliver du ikke spurgt – 
men har tid og lyst – så meld dig hos en 
forening i dit lokalområde. Der er mas-
ser af positiv energi at hente i fælles-
skabet i frivillighedskorpset. 
 
Peder Brogaard. 
Årre Boldklub. 
 
 



15 

 

 

Mælkefestival 2017  
Dyrskuet foregik på fodboldbanerne uden for hallerne. Lør-
dag var der bedømmelse af malkekvæg, får og kaniner. Søn-
dag var det kødkvægets tur. Som sidste år er der rejst et 
stort telt, med speakers corner, hvor lokalpolitikere, kandida-
ter og støtter, kunne føre valgkamp. På grus-parkeringen ved 
hallen var der udstilling af landbrugsmaskiner. I hal 2 var der 
30 boder med fødevarer og utallige smagsprøver. I hal 1 var 
der 65 stande alt til bolig- og fritid.  
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 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   

ÅB hundetræning 
Til mælkefestival i Helle hallerne. 
 
Vi var i ÅB hundetræning så heldig, at 
blive spurgt om, om vi ville give en op-
visning med hunde til mælkefestival i 
Hellehallen og selvfølgelig ville vi det. 
 
På trods af en masse regn først på lør-
dagen ”Skybrud” lykkedes det os at 
finde en plet i ringen, hvor vi kunne 
stille vores baner op. Vi havde valgt at 
vise 2 former for hundesport, rally ly-
dighed og agility. 
 
Der var opstillet to små baner til rally 
lydighed. Rally er en form for lydighed, 
hvor hund og ejer går på bane med en 
forskellige skilte med forskellige øvelser 
eks. Sit, dæk, stå, slalom, og mange 
andre  

Banerne var denne dag stillet op så to 

hunde med deres ejer kunne være på 
banen samtidig, uden at hundene skul-
le distrahere hinanden.  
 
Det andet vi præsenterede var agility.  

Til agility løber hunden og fører på en 
bane med forhindringer som spring, 
tunnel, balance bom og meget andet. 
Her gælder det om, at have et godt 
samarbejde imellem hund og ejer. Ikke 
mindst for ejer gælder det om timing 
og guide sin hund igennem banen uden 
fejl og nedrivninger. 
 

Vi havde alle sammen, både hunde og 
førere, en helt kanon dag, og er meget 
stolte over, at vi fik lov til at være en del 
af mælkefestivallen i år. Vi er også glade 
for, at der var så mange tilskuere der 

havde lyst til at se på, hvad vi lavede og 
kommer gerne tilbage til næste år.   
 
ÅB hundetræning tilbyder ud over agili-
ty og rallylydighed også hvalpetræning 
og alm. Lydighed på fodboldbanerne i 
Årre.  
 
Se mere på www.åbhundetræning.dk 

http://www.åbhundetræning.dk
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MENIGHEDSMØDER 
I bekendtgørelse af lov om menighedsråd §41 stk2 står der: 
Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende 
års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksom-
hed i det kommende år. 
 
Derfor holdes der menighedsmøde i Fåborg den 19. november. Der er gudstjeneste kl. 9.00 og umiddelbart derefter kaffe med 
kringle i Fåborghus og orientering om menighedsrådets arbejde det seneste år. 

KONCERT MED OLESEN’S 
I Fåborg kirke 1. søndag i advent kl. 14.00 synger Ole-
sen-familien adventstiden ind. Det er en koncert og 
ikke gudstjeneste. Vel mødt! 
 

ADVENTSGUDSTJENESTE I ÅRRE 
Vores organist Kristian Nøhr spiller klassisk guitar 

ved adventsgudstjenesten i Årre kirke den 10. de-

cember kl. 10.30. Vel mødt  

BABYSALMESANG 

Efter nytår vil der igen blive babysalmesang i vore kirker. Datoerne er ikke fastlagt i skrivende stund, men forældre, der har fået 
et barn i sidste halvår af 2017, vil få en invitation, når planen ligger klar. Deltagelse er gratis. 

ADVENT I VORE KIRKER 

Billeder fra babysalmesangen i Årre kirke  -  efteråret 2017  
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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 

   

December: 
6. dec. Bibeltime hos Julia Nielsen, 
Birkegade 22, Årre 

 

Januar: 
Mandsstævne i Fristedet, Agerbæk: 
Mandag d.15. jan. kl.14.00 v. Arne 
Olesen, Fredericia 
Tirsdag d.16. jan. kl.14.00 v. Thue 
Thomsen, Hvide Sande 
Onsdag d.17. jan. kl.19,30 v. Heri 
Elttør, Aulum 

Februar: 
Kvindestævne i missionshuset, Starup: 
Tirsdag d.20. feb. kl 14.00  
Onsdag d.21 feb. kl 14.00 
Torsdag d.22 feb. kl 19.30  
Talere bekendtgøres senere. 
 
Alle er velkommen. Møderne star-
ter kl. 19.30, hvis ikke andet er nævnt. 
Evt. henvendelse kan ske til Mads Naj-
bjerg tlf. 20 82 24 59 

Embedet varetages på præstens fridage såle-
des: Den 16.-17. december ved sognepræst 
Charlotte Locht, tlf. 75191090 cloc@km.dk. 
Den 16.-21. januar af sognepræst Søren Pe-
dersen, tlf. 75196703 sop@km.dk. På manda-
ge har præsterne fri.  

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hæn-
de 2. jan. 2018  

 

PROGRAM FOR INDRE MISSION PRÆSTEN HAR FRI 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE  
Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste og den afholdes i Årre kirke søndag den 25. februar kl. 10.30. Alle er velkomne! 

Årets konfirmander 

mailto:vj@hmnet.dk
tel:20%2082%2024%2059
mailto:cloc@km.dk
mailto:sop@km.dk
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GODT NYTÅR  
Ved gudstjenesterne nytårsdag ønsker vi hinanden godt 
nytår med et glas champagne og kransekage. I Årre kirke 
kl. 14.00 og i Fåborg kirke kl. 15.30. 

TIDEN, DER GÅR 
Jul og nytår sætter gerne gang i tankerne om tiden, der går. Egentlig går tiden lige hurtigt for os alle, da vi alle deler 
den samme tidsregning, men alligevel kan den synes at gå langsomt for nogle og hurtigt for andre.  
Keder vi os, snegler tiden sig af sted, men har vi det sjovt, er det hele hurtigt overstået. For et barn er et år en evig-
hed, men for den gamle kun et øjeblik.  
Kirkefaderen Augustin (354-430 e.Kr) var den første, der reflekterede over tidens subjektivitet. Tiden eksisterer ret 
beset slet ikke objektivt derude, mente han, idet fortiden jo altid er forbi, fremtiden endnu ikke kommet, mens nuet 
eller øjeblikket er så kortvarigt, at det ingen udstrækning har i tid og derfor heller ikke som sådan findes.  
Derimod eksisterer tiden i den enkeltes bevidsthed! Som forventning om en fremtid, som erindring om en fortid og 
som handling i en nutid. Tiden er dermed noget forskellig for os alle, fordi forventninger, erindringer og handlinger 
er forskellige. 
Samtidig har vi dog det til fælles, at vi alle er underlagt tidens gang. Den kan gå hurtigt eller langsomt, men den går. 
De kirkelige og verdslige højtider hjælper os også til at holde styr på tidens gang, så vi får en fælles opfattelse: Jul, 
påske, pinse, fødselsdage og nytår. 
Særlig i adventstiden har vi en fælles opfattelse af, hvad vi venter på: Jesusbarnet, julehyggen og gaverne. Allerede 
fra oktober vil butikker og reklamer fortælle os, at der er en fælles glæde i vente. Og i kirkerne fortælles der året 
rundt, at vi alle har et fælles håb og deler den samme fremtid – håbet om frelse og gudsrigets evighed.  
Augustins opfattelse var, at tiden blev til sammen med verdens skabelse. Samtidig er al tid altid omkranset af gudsri-
gets evighed. Den evighed venter os alle ved tidernes ende. Glædelig jul og godt nyt år! – Michael B.W. Bergerud 

SALMESANGSAFTEN  
Der er salmesangsaften i Fåborg kirke onsdag 31. januar kl. 19.30. Vi synger nogle salmer og får en kop kaffe. Er der en salme, du 
har savnet eller gerne vil have sunget, så meddel det til os senest fredag 12. januar. Denne aften vil vi også prøve at præsentere 
en anden nadverindledning, som derefter eventuelt kunne benyttes i påsken. Vel mødt! 

GUDSTJENESTE NYTÅRSAFTENSDAG 
Søndag 31. januar henvises til kirkerne i Øse og Næsbjerg, 
hvor der vil være gudstjeneste for alle kirker i Gl. Helle kom-
mune. 
 

Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte 
opmuntrende på et tynget sind. Humor, kalder vi det, og or-
dentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er foredragshol-
deres påstand, at humor for alvor også er sjælesorg. Emnet 
belyses med afsæt i det kristne menneskesyn og med udblik 
til hverdagens humor. Meget naturligt holdes foredraget i 
causeriets form, hvor netop humoren tjener eftertanken. 
Anders Bonde er sognepræst, bonde og provst.  
Der venter deltagerne en spændende og indholdsrig aften. 
Vel mødt! 

FÆLLESFOREDRAG I HELLE-HALLEN 
Torsdag den 1. marts kl.19.00  
Provst Anders Bonde, Favrskov:  ”Humor som sjælesorg” 
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GUDSTJENESTER 

      

      

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

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

26. november 
Sidste søndag i 
kirkeåret 

Ingen 09.00 ** Matt 25,31-46 

03. december 1. søn. i advent 14.00*** 10.30 Luk 4,16-30 

10. december 2. søn. i advent 09.00 Kol * 10.30 Kol **** Matt 25,1-13 

17. december 3. søn. i advent Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

24. december Juleaften 15.30 14.00 Luk 2,1-14 

25. december Juledag 11.15 Kol 10.00 Kol Joh 1,1-14 

26. december 2. juledag Ingen 09.00 Matt 10,32-42 

31. december Julesøndag 
Henvisning til Øse/
Næsbjerg kirker 

Henvisning til Øse/
Næsbjerg kirker 

  

01. januar Nytårsdag 15.30 * 14.00 * Matt 6,5-13 

07. januar 
1. søn. efter  
Hellig 3 Konger 

09.00 10.30 Mark 10,13-16 

14. januar 
2. søn. efter  
Hellig 3 Konger 

10.30 09.00 * Joh 4,5-26 

21. januar 
Sidste søn. efter 
Hellig 3 Konger 

Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker   

28. januar Septuagesima 09.00 * 10.30 Matt 25,14-30 

31. januar   19.30   Salmesangsaften 

04. februar Seksagesima 10.30 09.00 * Mark 4,26-32 

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

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

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende datoer kl. 10.15: Den 13. december (ved Charlotte Locht), den 10. januar (ved Michael Bergerud), den 21. 
februar (ved Charlotte Locht). 

 

KOLLEKTER 10. december til Indre Mission og juledag til Kirkens Korshær  

 

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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Nu går vi den mørke tid i møde. Dagene 
bliver kortere og vi kravler i skjul i vores 
huse. Vi har haft nogle flotte efterårsdage 
og kan nu se frem til koldere vejr. 
 
Der er stadig aktiviteter i byen her i de kol-
de måneder. 
 
GRILLFESTEN 
1. september var der samlet ca. 130 fåbor-
genser til årets grillaften. Vejret var perfekt 
og der kunne grilles lækre flæskestege i det 
fri. unge tilflytter havde også fundet vej til 
stadion og kunne mødes med bla. naboer 
og andre fra byen. 
Var du forhindret denne aften, ligger der 
billeder inde på hjemmesiden under rubrik-
ken billeder.  
 
STORKEN  
I juli måned kom der 5 små prinsesser til 
verden med adresse i Fåborg.  
Som en gammel tradition stilles der en 
stork ved vejen. Der har ikke før været stor-
ke i borgerforening der kunne lånes til dette 
formål. Takket være Birgitte Højvang og 
Harsø Maskiner er der nu to fine storke 
med tilbehør som kan lånes. Tak til Birgitte 
og Harsø Maskiner for fremstilling og spon-
sering af materialer. 
Stort velkommen til de små fine prinsesser 
og et stort tillykke til deres forældre. Vi 
håber i må få mange gode sjove år i Fåborg  
 
MÆLKEFESTIVAL    
Årets mælkefestival foregik i weekenden 
16.- 17. september. På trods af vejret gik 
det godt med mange udstiller og mange 
besøgende. men ingen mælkefestival uden 
de frivillige hjælpere. Stor tak til de frivillige 
fra Fåborg og opland som brugte nogle 
timer på at få afviklet festivalen. 
 
 

FÆLLESSPISNING 
4. oktober var der igen fællesspisning på 
Fåborg Kro. Det blev en hyggelig og køkken-
fri aften for alle fremmødte. Der vil være 
fællesspisning igen i det nye år, datoen 
bekendtgøres senere. 
 
JULEN NÆRMER SIG MED HASTIGE SKRIDT 
Vi nærmer os hurtigt julemåneden og med 
dem nogle faste traditioner her i Fåborg. 
Et hold mænd sørger for at byen sidst i 
november måned bliver pyntet op til jul. 
Der bliver hængt lyskæder over vejen og 
stillet juletræer op ved indfaldsvejene. En 
dejlig tradition som lyser op i julemåneden.  
 
2. november skal julemanden findes. Han 
sover et sted i Fåborg og nu skal han findes. 
Med sange og lege går turen gennem Få-
borg og slutter ved kroen hvor der kan kø-

bes varme drikke og lune æbleskiver. 
En hyggelig eftermiddag for børn og voks-
ne.  
 
6. december afholdes der julebanko på 
kroen. En hyggelig aften for hele familien 
hvor der også kan købes æbleskiver og 
kaffe/ varm chokolade.  
 
TRAFIK GENNEM FÅBORG 
Der kører dagligt mange bilister gennem 
Fåborg og på trods af trafik chikaner ved 
indfaldsvejene bliver der kørt stærkt gen-
nem byen. 
Vi er blevet kontakter af de borger som bor 
omkring ”krydset” ved Fåborgvej – Præste-
brovej og Vrenderupvej. Ønsket er en slags 
rød belægning som skal kunne sænke far-
ten på trafikken. Problemet er givet videre 
til udviklingsrådet som har en gruppe som 
har kontakt til kommunen vedrørende disse 
problemer.  
Parkeringer på begge sider af Vrenderupvej 
har også skabt nogle farlige situationer. Kan 
man parkere ved boligen og derved mind-
ske faren for farlige situationer vil det være 
bedst.  
 
Bestyrelsen tager gerne imod forslag om 
nye tiltag og ideer omkring livet i Fåborg. 
  
Vi nærmer os hurtigt december måned og 
hvad dertil hører. 
Fra bestyrelsen vil vi gerne ønske alle en 
glædelig jul og et godt Nytår  
 
Bestyrelsen i  
Fåborg borgerforening   

NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 

Stemningsbillede fra årets grillfest. Foto: Svend Erik Høgsberg 

                       Mette passer Fåborg Borgerforenings stand på årets Mælkefestival 
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Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbrin-
ges. Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, 
der kan ses i arrangementskalenderen side 33 her i bla-
det. 

Danske Seniorer 

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

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

Tak for en fantastisk byfest i Årre 
Efter en hel uge med masser af aktiviteter 
og gode oplevelser for både børn og voksne 
vil vi fra bestyrelsen i Borgerforening ud-
trykke en stor TAK til "Byfestudvalget" for 
et flot program samt for jeres store indsats 
med at få alle trådene samlet, og samtidigt 
sikret at alt er på plads både forud og under 
selve byfest ugen. 
Ligeledes vil vi sige tak til alle de frivillige for 
indsatsen, uden jeres indsats og opbakning 
kunne alt dette slet ikke lade sig gøre. 
Samtidigt vil vi takke alle de trofaste borge-
re fra by og land samt fra nær og fjern som 
møder op og deltager i de forskellige aktivi-
teter hele ugen igennem, og som på denne 
måde er med til at sikre grund-
laget for at byfesten bliver en 
succes.  
Endnu engang beviser vi, at 
samarbejdet skaber glæde og 
giver resultater, og samtidigt er 
det med til at styrke sammen-
holdet mellem by og land, så 
derfor skal der også lyde et tak 
til bestyrelsen i Boldklubben 
for et godt samarbejde om-
kring byfesten. 
 

Høstfest på en ny måde 
Når man som læser sidder med 
dette blad i hånden er høstfe-
sten afviklet, og i år på en ny 
og anderledes måde, idet vi i 
bestyrelsen i Borgerforeningen 
og Boldklubben valgte at æn-
dre konceptet fra at være et aften arrange-
ment til et dag arrangement, og over-
skriften er ligeledes blevet ændret, idet det 
er blevet til en "Høst & Frivillighedsfest ". 
Begrundelse for denne ændring er, at der 
igennem de senere år er blevet færre land-
mænd der fastholder traditionen med at 
afholde deres høstfest på kroen, men hel-
digvis er der stadig mange mennesker som 
høster i haven, men heldigvis opstod idéen 
med at vi kunne invitere alle de frivillige 
med, som året igennem  yder en fantastisk 
indsats med deres frivillige arbejde ved 
vore forskellige projekter og opgaver i byen 
for begge foreninger. 
Programmet bestod i år af et stort "Ta´selv 
bord" og stadig med musik og underhold-
ning af Claus Vestland som spillede under 
spisningen og kaffen, og helt frem til vi 
sluttede dagen af med dejlig varm suppe. 

 
 

Det gl. Kommunekontor 
Projektet omkring indretningen af et 
"Arbejdende værksted & fælles samlings-
sted" afventer vi fortsat et udspil vedr. 
vores ansøgning til Udviklingspuljen i Varde 
Kommune. Det sidste svar fra Kommunen 
er at vi kan forvente en tilbagemelding på 
ansøgningen efter d. 1. november 2017 
Hvis vi opnår det ansøgte tilskud ønsker vi 
at bruge disse midler til indretningen af et 
sted hvor byen og oplandets borgere kan 
mødes i dagtimerne for at udføre forskelli-
ge håndarbejder, bl.a. syning, male, få et 
spil kort eller et spil billard samt kunne 
udføre mindre reparationsarbejder af for-
skellig art, bl.a. af mindre husholdningsap-
parater, radioer og cykler osv. osv. 
 
Heldigvis er vore lokale dagplejere nu flyttet 
ind i et mindre areal i bygningen, hvor de 
kan mødes med alle børnene en gang om  
ugen og det har gjort lykke blandt børnene 
og dagplejerne, så nu skal vi blot have udvi-
det området til at omfatte ovennævnte 
projekt. 

Samskabelsesprojektet 
 "Byens rum" 
I forbindelse med projektet "Byens rum" 
arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at 
samle de økonomiske midlerne til dette 
projekt via forskellige fonde. 
Samskabelsesprojektet  "Byens rum" vil 
blive forankret mellem  Boldklubben og 
Borgerforeningen, både praktisk og økono-
misk men i et tæt fællesskab og samarbejde 
med skolen og børnehaven, og vil dermed 
være et forsøgs og udviklingsprojekt hvor 
man knytter et tættere samarbejde mellem 
foreninger og Off. institutioner  i et samar-
bejde med lokale ildsjæle. 
Som tidligere nævnt skal området indehol-
de forskellige udendørs aktivitetstilbud med 
forskellige installationer, f.eks. en Tarzanba-
ne, skaterbane, cykelbane, bordtennisba-
ne , sansehave og med et studiemiljø  samt  
 
 

med en overdækket tribune ved fodboldba-
nen samt opbygningen af en ny beachvolley 
bane. (Se plan på side 26) 
 

Bogbussen i Årre 
Vi har i et samarbejde med Biblioteket 
afholdt et "Åben aften" arrangement i okto-
ber mdr. i den nye bogbus, hvor temaet var 
"Halloween" . Begrundelsen for dette ar-
rangement er at man fra Bibliotekets side 
ønsker at flere vil besøge bogbussen efter 
normal åbningstid, når den er placeret i 
byen.  
Man ønsker især at nuværende og kom-
mende brugere kan se det store udvalg af 
bøger der er i bogbussen, og den er nemme 
måde det er at låne bøger, blot man bruger 
sit medlemsnummer og kode for at kunne 
lukke sig ind i bogbussen efter at personalet 
er taget hjem.  
 

Efteråret har meldt sig med spæn-
dende aktiviteter 
Naturen fortæller at efteråret er på vej og 
inden længe bliver det vinter, men inden 

sker der stadig masser af 
spændende aktiviteter, bl.a  
den traditionsrige "Julebanko 
aften" som finder sted på 
kroen, Torsdag d. 16. nov. kl. 
19.00. 
Der er masser af flotte præmi-
er og aftenen er tilrettelagt 
som en aften hvor hele famili-
en kan deltage, så mødt op og 
deltag i jagten på en god præ-
mie. 
Juletræsfesten og  optoget  
foregår d. 2. dec. og festlighe-
derne foregår i Gymnastiksa-
len på skolen og der vil kom-
me opslag op på opslagstavler-
ne og på hjemmesiden om-
kring tidspunkter. 
Fastelavnsfesten finder sted d. 

3. februar 2018, dette kommer også til at 
foregå i Gymnastiksalen og nærmere infor-
mation herom følger senere fra udvalget. 
 

Vi samler fortsat på blomsterløg 
I forbindelse med projektet om at gøre vore 
indfaldsveje beplantet med smukke blom-
ster i græs rabatterne ønsker vi fortsat ger-
ne at modtage alle typer af blomsterløg, 
især Krokus og hyacinter samt tulipaner og 
påske & pinseliljer er højt placeret på vores 
ønskeliste, så hvis man lægger inde med 
nogle af disse løg vil vi gerne modtage dem, 

man kan blot lægge dem i carporten hos 
PV på Vænget 2, så bliver de passet og 
plejet indtil de skal lægges i jorden i 
foråret. 
 

Blomstrende Landsby 

Arbejdsgruppen omkring udviklingspro-
grammet arbejder fortsat på højtryk for  
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at få færdiggjort vores ansøgning til de 
sidste 2 blomster, vi håber at vi kan få fær-
diggjort arbejdet inden udgangen af efter-
året og vinteren.  
Visionerne  og planerne for byens videre 
udvikling som er beskrevet i dette indlæg 
optager os meget i arbejdsgruppen, det 
betyder at vi skal have bearbejdet og be-
skrevet vores gennemførte og kommende 
projekter nøje, således at vi kan opnå begge 
blomster i et "Hug" og når sker, det vil der 
blive fest i byen igen. 
 

Mælkefestivalen i Helle Hallen 
Efter en god weekend i Helle Hallen i sep-
tember måned kan vi konstatere at det blev 
en succes selv om regnvejret ødelagde lidt 
af besøgstallet om lørdagen, men om søn-
dagen trak festivalen fulde huse både ude 
og inde. 
Vores fælles stand mellem Borgerforenin-
gen  og Boldklubben blev velbesøgt og vi fik 
mange gode snakke med masser af de be-
søgende og vores konkurrence var atter i år 
populær. 
Der er ingen tvivl om at byggeriet af den 
nye børnehave/ Børneby samt den nye 
udstykning af byggegrunde i tilknytning 
hertil har vakt begejstring, flere ville gerne 

høre mere om disse planer, og der er ingen 
tvivl om at det vil medføre en yderligere 
interesse for en større tilflytning til byen og 
området i fremtiden. 
Så efter evalueringen af årets mælkefestival 
melder vi os klar til at deltage igen i 2018. 
Det er et flot og godt initiativ og der skal lyd 

en stor tak til alle de frivillige som deltog i 
arbejdet fra Årre, og en stor ros til Lars 
Sillesen og de øvrige ansatte i Helle hallen 
for et godt arrangement. 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 
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Projekt ”Byens rum” - Årre 
MASTERPLAN ÅRRE BYPARK  
Vers. 01 
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EFTERLYSNING 
 
Ved du, hvem der er på disse billeder, eller har du op-
lysninger, du tror, der kan hjælpe med til en opklaring, 
Så kontakt venligst Børge Hansen via email  
boerge@hmnet.dk eller Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 
 
 

mailto:boerge@hmnet.dk
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                           www.facebook.com/Tojtorvet  

 

  

 

 

Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

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

Bemærk Ny 
adresse 
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KFUM-SPEJDERNE I GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 

Det har, trods en del regn, været en 
god og spændende sensommer og be-
gyndende efterår. Børnedagen, om 
søndagen, i Årre byfestuge blev en god 
oplevelse med fint vejr, besøg af en del 
børn og forældre, der gerne ville prøve 
vore aktiviteter – og bl.a. bage en pan-
dekage, og få oplysninger om spejder-
arbejdet.  
KARLSGÅRDEDAGEN  
Arrangementet Karlsgårdedagen – der 
deltog vi og havde en del ” stor- spil ”. 
Det er spil, der kan spilles i det fri og 
ikke kun ved et bord i køkkenet. 
SCT. GEORGSGILDERNE   
Om arrangement d. 16. og 17. septem-
ber på Assenbæk Mølle Spejdercenter 
fortæller Sofie:  
”Vi – bævere og juniorer havde en me-
ga god weekend sammen med 130 
andre spejdere fra forskellige steder. Vi 
byggede spisebord og lavede bålplads, 
rejste telt. Der blev lavet lækker mad 
over bålet og til lørdag aften fik vi udle-
veret materieler til at lave lagkager af. 
Lejrens emne var:” Luther – lagkage” 
Om aftenen samledes vi alle i Møllehju-
let til lejrbål m. sang og underholdning. 
Godt og sjovt. Da vi igen gik ud til telte-
ne så vi op på den mest fantastiske 
himmel – fyldt med stjerne og mælke-

vejen, et meget smukt syn. Så kaldte 
soveposerne og vi fik en god nats søvn. 
Under hele lejren var der mange for-
skellige og spændende opgaver, vi skul-
le løse. Alle resultater blev opgjort søn-
dag middag. Vi juniorer fra Grimstrup 
fik en 3. plads.  Søndag eftermiddag tog 
vi hjem efter en rigtig god weekend.” 

Vi er blevet flere her efter sommerferi-
en og er i fuld gang med diverse opga-
ver. Kom og vær med.  
 
www.spejdernet.dk/grimstrup. 
 
Spejderhilsner fra 
Sofie og Ingrid 

Badminton er et dejligt spil, som kan spilles på mange niveau-
er og i stort set alle aldre. Og det er aldrig for sent at starte. 
Spillet giver god motion for hele kroppen – og der er mulig-
hed for at få pulsen op og endda sved på panden. 

I Årre Boldklub har der i en række år været rift om spilletider-
ne i gymnastiksalen ved Årre Skole og i Helle Hallen. Dette har 
ændret sig på det seneste. I skrivende stund er der tider ledi-
ge, som vi meget gerne vil have besat.  
 
Så lige nu er der gode muligheder for at komme i gang med 
badmintonspillet.  

Har du/I brug for hjælp til at komme i gang (f.eks. med hen-
syn til regler, pointtælling m.m.) kommer vi gerne og giver lidt 
instruktion.  
 
I skal være 2 eller 4 spillere til et hold. 
 
Flg. tider er pt. ledige i gymnastiksalen: 
mandage kl. 17.30 – 18.30 (én bane) 
tirsdage kl. 19.00 – 20.00  (én bane) 
onsdage kl. 18.00 – 19.00 (to baner) 
onsdage kl. 19.00 – 20.00 (to baner) 
fredage: alle tider er ledige. 
 
I Helle Hallen er der ledigt på flg. tidspunkter: 
mandage kl. 17.30 – 18.30 (en bane i hal 2) 
mandage kl. 18.00 – 19.00 (en bane i hal 1) 
 
Reservation og baner og evt. yderligere info hos: 
 
Peder Brogaard 
Årre Boldklub 
Tlf. 20442218 
Mail: pederbrogaard@hotmail.com 

BADMINTON I ÅRRE BOLDKLUB 

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

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
Formand: Anna M. Østergaard   40195253  amkaprivat@gmail.com 
Næstfor: Verner Puggaard    61747050  puggam@mailme.dk  
Kasserer: Børge  Hansen             20287535  boerge@hmnet.dk 
Sekretær: Hans Karl Østergård   21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solvejg Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com   
Arkiv: Svend H. Kristensen   75195208 svend.haahr16@gmail.com 
Arkivets IT: Egon Falck 60893611 efalck@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

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

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Ulla Sørensen            moster@os.dk                            51225435  
Næstform.: Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Kasserer:       Lars Jacobsen           lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Michael Tzack           mibt@outlook.dk                  29860208 
Medl.:            Jannik Kristensen 
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370 
Medl.:            Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com         22998858 

Fåborg Vrenderup IF 
Formand:  Søren Ibsen:           sorenibsen@hotmail.com              22743531 
Kasserer:   Kim Knudsen :         a.vind@bbsyd.dk                            24814029 
Næstf.:      Torben Kirkegaard:  fam.kirkegaard@bbsyd.dk           30425179 
Medlem:   Jens Jørgensen :      jhj2203@gmail.com                      22321890 
                   A. Marie Sørensen : phhjorth12@hotmail.com              40222786 
                   Daniel Nielsen :        danielnilsen22@live.dk                 26721044 
                   Stig V. Kikkenborg:   stig-kikkenborg@hotmail.dk       22743531 

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

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

Årligt kontingent er fastsat til 100 kr. pr person. Beløbet indsættes 
på konto nr: 5950-1070672, Andelskassen. Husk at oplyse navn og 
adresse ved betaling. 

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

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

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

Danske Seniorer   Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Arvid Ryttergård                                   40415220                            
Næstformand:  Viggo Hansen                                                 76778030 
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  75196647 
                             Inger Larsen  22772577 
                             Elva Christensen                                           75195064 

  Redaktionsudvalg LokalNyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
Torben Kirkegård                                                                     30425179 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Arvid Ryttergård                                                                       40415220 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Lars Jacobsen                                                                           23672753 
Kasserer: Ole Buhl 23612159 

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

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

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

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

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

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 
Salon Karin 
Scooterbixen 
Den Jydske Handyman 
Bruuns-Handel 
Vejrup Andel 
HK Olie 
Roust Auto 
 

mailto:amkaprivat@gmail.com
mailto:puggam@mailme.dk
mailto:boerge@hmnet.dk
mailto:hanskarl@vestervang.com
mailto:sol.mikkelsen@gmail.com
mailto:svend.haahr16@gmail.com
mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
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Arrangementskalender 

  

  

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør 

16.11 19.00 Julebanko Årre kro Årre Borgerforening 

19.11 09.00 Menighedsrådsmøde Fåborg kirke  

26.11 09.00 Menighedsrådsmøde Årre kirke  

02.12 10.00 Juletræsfest i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

03.12 14.00 Adventskoncert m. Familien Olesen Fåborg kirke  

06.12  Julebanko Fåborg kro Fåborg Borgerforening 

10.12 10:30 Adventsgudstjeneste Årre kirke  

21.12 14.00 Julemarked Fåborg kro  

31.01 19.30 Salmesangsaften Fåborg kirke  

03.02 10.00 Fastelavn i gymnastiksalen  Årre skole Juletræsudvalget 

01.03 19.00 Fælles foredrag Helle-Hallen  

 

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

 

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

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

 

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

Danske Seniorer Årre-Grimstrup Arrangementer 2017-18 

 

ALLE LÆSERE ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


