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Outback oplevelser i Australien 

 

At rejse er at leve 

”At rejse er at leve”, som vores kendte H.C. Andersen sag-

de. En sætning, jeg tog til mig! I januar 2015 besluttede jeg 

mig for, at jeg ville ud og se verden. Med en backpack, 

ingen planlægning og en enkeltbillet satte jeg kursen mod 

Australien. På egen hånd fløj jeg til den anden side af jor-

den uden nogle forventninger om, hvilket fantastisk even-

tyr, der var i vente.  

 

Jeg lærte på den hårde måde 

Australien er et stort land, tro mig. Ikke bare stort, men 

kæmpe stort! Med min opsparing hjemmefra, nitten år 

gammel og min backpack på ryggen fandt jeg ud af, hvad 

selvstændighed betød. Lige pludselig gik penge til husleje, 

madindkøb og til møntvask. Voksenlivet, sagde min mor 

og far. Nogle gange lærer man på den hår-

de måde, når fest og farver stadig er på 

prioriteringslisten. Det gjorde jeg! 

 

Dåsetun og agurk 

Efter at have rejst i to måneder op af øst-

kysten, stod der kun 400 kroner på min 

bankkonto. AV, når man skal betale for sin 

hostel seng og mad... Aftensmaden stod 

på dåsetun og en agurk. Spaghetti på dåse 

var på menuen på en luksuriøs dag.  Heldigvis er vi i Log-

testijn familien vokset op med, at ”man skal yde, før man 

kan nyde”.  

 

Får og atter får 

Rejsen blev udskiftet med får. Jeg fik et jobtilbud, der lød 

som følgende: ”Du kan starte på mandag på en ’sheep 

station’ med 20.000 får. Bare tag bussen mod vest i 4,5 

time, jeg henter dig i en hvid firhjulstrækker og jeg er 

1.90m høj”. Penge var prioriteten og jeg sagde ja, uden at 

have nogen anelse om, hvad dette indebar.  

 

”Hvad har jeg gang i?” var det eneste, der gik gennem mit 

hoved, da jeg sad i bussen; jeg mistede telefon dækning 

efter 30 minutter og passerede kun to byer på grusvejen 

med 10 indbyggere i hver. Tanken blev kun forstærket, 

idet jeg bliver hentet i byen Hughenden i det nordlige 

Queensland og kører 66 km for at komme ud på gården. 

Jeg er ude i ingenting!! 

Blev budt velkommen af en edderkop 

På mit første toiletbesøg blev jeg budt velkommen af en 

edderkop på størrelse med min hånd, samt en grøn frø, 

der hyggede sig i kummen. Jeg havde mit eget hus fyldt 

med mus, edderkopper, firben, tudser - you name it. Min 

telefon havde stadig ingen dækning, internet findes ikke 

så langt ude, intet fjernsyn. Luften er så tør grundet flere 

måneder uden regn, at jeg konstant fik næseblod indtil jeg 

vænnede mig til det.  

 

Jeg talte til kænguruerne 

Mine daglige pligter var at passe fårene, rengøre drikke-

kar, lave mad, passe haven… Jeg hørte intet nyt fra omver-

denen, udover 2 opkald med ’the landline’ om ugen hjem 

til mor og far. Manglende kommunikation til andre end på 

gården, førte til at jeg snakkede til kænguruerne og emu-

erne, jeg mødte på min motorcykel, golf-

vogn eller firhjulstrækker rundt på ejen-

dommen på 20.000 hektar. Livet ude i 

outbacken er noget helt særligt; et sted, 

jeg aldrig har afskyet mere, men jeg har 

aldrig elsket et sted så højt. Jeg arbejdede 

der kun i 3 måneder, men tænker tilbage 

på det hver time. Det er en livsstil, alle 

burde opleve og lære noget af. Som min 

chef sagde: ”When life gives you lemons, make lemona-

de”. Outback folk får det bedste ud af, hvad man har. Der 

er ingen stress og jag, hvorfor sætningen: ”No worries, 

mate” bruges ofte!  

 

Sydney 

Outbackens støv og sand blev efterfølgende udskiftet med 

beton og parker i Sydney, dets absolutte modsætning, 

men lige så fantastisk. Her har jeg befundet mig siden. 

Australien bringer mange muligheder; en afslappet laid-

back kultur, hvor man samtidig kan udfordre sig selv. Jeg 

har siden mødt en fransk fyr, min storesøster Roos er 

flyttet herned med hendes engelske kæreste og vi har hur-

tigt opbygget en social omgangskreds. Der er ingen tvivl 

om, at jeg savner min familie, venner og Danmark. Men, 

jeg er ung, jeg har livet foran mig og tager denne chance! 

 

Lets do it! Take care! 

                                                                                  Lokal Nyt 

Vi unge 

Af Lynn van Logtestijn  
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Kan børn skyde med gevær? 
Det kan du tro de kan! 

                                                                                  Lokal Nyt 

 
Signe Wobeser Nielsen, 13 år fra Fåborg, Mathias Wobeser Nielsen, 11 år fra Fåborg og Christian 
Ringgaard Jensen, 10 år fra Årre går alle tre til skydning i Helle skytteforening.  
 
Skytteforeningen har både en udendørsbane på 50 m bag svømmehallen og en indendørsbane 
på 15 m i kælderen i Helle hallen.  
 
Skydning er en individuel sport, men man kan også stille op i hold. 
 
Helle skytteforening har i år haft et hold unge skytter med til DM, hvor de vandt en flot 1. plads i 
50 m ung/voksen åben.  
 

Man kan følge med på de elektroniske pointtavler og på billedet ses det 
at Signe har skudt 200 point med 12 krydser på bane 5.  
Det sikrede Signe en flot 1. plads til mesterskab BK2 - gevær 50 m 

Christian, 10 år ligger klar i skydestilling på uden-
dørsbanen ved Helle hallen 

Signe, 13 år Mathias 11 år 
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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 er-

hvervsdrivende, 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 bå-

de 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 

Erling Vang Nielsen 
Nekrolog af Arvid Ryttergaard 

 

Dette blads redaktør Erling Vang Nielsen er afgå-
et ved døden. Han var uddannet mejerist og var 
i mange år leder af Fåborg mejeri. 
 
Erling stillede sig til rådighed allerede ved bla-
dets opstart. Han blev hurtigt klar over, at det 
var en stor opgave, han havde påtaget sig, men 
han gik til opgaven med ildhu, og han har sin 
store andel i, at bladet er blevet en succes. 
 
Erling var meget vidende og havde stor historisk 
interesse, og han skrev ofte læserbreve i avisen. 
Han fortalte ofte anekdoter fra sit arbejdsliv, 
ligesom han længe kunne tale om sine børn og 
børnebørn, som han var meget stolt af. 
 
Erling var en beskeden og ydmyg mand, som vi 
savner i redaktionsudvalget. 
 
Æret være Erling Vang Nielsens minde. 

                                                                                  

Bustur til Rügen 
 

Danske Seniorer Årre-Grimstrup 
arrangerer spændende 5 dages bustur til  
Rügen – Tysklands største ø! 
Fra 15.05 – 19.05.2017. 
 
Programmet kan fås ved bestyrelsen. 
 
Tilmelding senest d. 10. marts 2017 til  
Marius Hansen Tlf. 88177576 mobil 24407510 

Lokal Nyt 

Næste Lokal Nyt udkommer Feb. 2017.   
 
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet er den  
10. jan.  2017  
 
Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget eller til  
redaktør Lars Jacobsen, Nyvang 1, 6818 Årre. Tlf. 23672753  

Mail: lokalnyt@outlook.com  
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Fåborg Borgerforening 
 

Året går snart på hæld, og vi kan se frem til 2017 og tilbage 
på 2016. Vi kan se tilbage på et år med en del aktiviteter i 
byen. 

 

Grillfesten afholdes i 2017 

 

Som det er blevet en tradition var der inviteret til grillfest på 
stadion i august måned. Vi havde valgt en weekend i au-
gust ,da teltet var ledig, og det ikke blev så tidligt mørkt. 
Desværre blev deltagerantallet ikke så stort, og vi valgte at 
aflyse det. Vi var havnet i en weekend, hvor der var mange 
andre aktiviteter i diverse familie. Vi afholder grillfest i 2017 
igen og har tid til at udtænke et nyt koncept for denne aften. 

 

Mælkefestival 

 

Helle hallen har også gang i mange nye aktiviteter. Sammen 
med udviklingsrådene har de valgt at lave en mælkemesse. 
Det er første år og mange ting at gøre klar og få afprøvet. Vi 
var blevet bedt om at stille med diverse hjælpere til diverse 
opgaver. Det blev noget af en udfordring, men som altid er 
der hjælp at hente. Stor tak til de frivillige hjælpere, som gav 
en hånd med ved de forskellige opgaver. Uden jeres hjælp 
ville det have været svært at få mælkefestivalen gennem-
ført.  

 

Udviklingsplanen 

 

Vi har i løbet af 2016 fået sat ord på de projekter som vi øn-
sker at gennemføre i løbet af de næste år. De er lige så stille 
gået i gang og der arbejdes med de indledende opgaver. 

 

Stiprojektet 
 

Det første projekt som 
er kommet godt i 
gang, er stiprojektet. 
Der er søgt penge ved 
en pulje i kommunen 
og bevilliget et beløb 
til indkøb af bænke og 
bord samt skilte. Ar-
bejdsgruppen vil bru-
ge vinteren på at gøre 
dette klar til at blive 
sat ud på diverse stier 
i løbet af foråret. 

 

Nye aktiviteter på stadion 

 

En arbejdsgruppe vedrørende nye aktiviteter på stadion er 
også godt i gang. Det kræver meget arbejde at få alle tilladel-
ser og tilbud hentet hjem. men mon ikke vi kan se en start på 
det i 2017.  

 

Lej et festtest 

 

FVI / borgerforeningen har et telt på ca. 90m2 med et nyt 
gulv i som kan lejes. I løbet at vinteren bliver teltet repare-
ret og er klar til foråret. Det gamle gulv bliver skiftet ud 
med et plastik gulv.  Så står du og mangler et telt til en fest 
eller lignende, kan Kim  Knudsen kontaktes på tlf. nr. 2481 
4029 .  

 

Nabohjælp 

 

Vi synes vi bor i en dejlig stille by. men kan ikke se os fri 
for, at der også sker indbrud og andet ulovligt herude. Vi 
har været i kontakt med politiet og arbejder på at få en 
aften omkring nabohjælp og forebyggende foranstaltnin-
ger inden årets udgang. Se mere på vores hjemmeside og 
på Facebook.   

 

Find julemanden 

 

Vi nærmer os julen og dens traditioner. For at vi kan fejre 
julen, må vi have fundet julemanden. Dette sker d. 26 no-
vember kl.14 ved garagen ved Fåborg kro. Dette plejer at 
være en hyggelig eftermiddag med glade børn og en træt 
julemand, som netop er blevet vækket. 
 

Bankospil 
 

Onsdag den 7. december er der årets bankospil på Fåborg 
kro. Vi mødes til at par hyggelig timer, hvor der er plads til 
alle, både unge og gamle. 

 

Spis sammen aften 

 

Fåborg er en dejlig lille og rolig by at bo i. Desværre har vi 
ikke rigtigt at sted mere, hvor man møder naboen og lige 
får snakket sammen.  Det har været på tale at lave en spis 
sammen aften. Fåborg kro vil gerne lægge lokaler og køk-
ken til. Så skulle der være et par ildsjæle fra et par gader. 
som gerne vil være med til at lave en SPIS-SAMMEN-
AFTEN, så hører vi gerne fra jer. Sammen kan vi lave en 
aften for alle. 
 
Året har vist sig fra sin smukke side i september og ind i 
oktober. Mon ikke vi kan håbe på en dejlig vinter med lidt 
sne til at give den rigtige stemning.  
 
Mange jule hilsner  
Ulla Sørensen  
Fåborg Borgerforening 

 

https://site.imgix.net/faaborg/galleri/Projekt_Stisystemer_i_Faborg_og_omegn/kortmedstier.gif?w=717&sharp=20&fm=jpg
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Flffyttet til 
Torvegade 28 
ESBJERG 

 

 LokalNyt                                                                                   Lokal Nyt 
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 LokalNyt 

Fra den årlige byfest på Stadion 

 

Nyt fra den blomstrende landsby - Årre 

 

Byfesten 2016 
Endnu engang har vi gennemlevet en hel fantastisk uge 
hvor borgere fra by og fra land og fra omegnen har festet 
og moret sig i et godt naboskab, venskab og fællesskab på 
byfestpladsen. 
 
Byfesten har budt på masser af gode aktiviteter for både 
børn og voksne, og opbakningen har som altid været i høj-
sædet, uanset at vejret ind imellem drillede lidt, men det 
afholder ikke folk fra at møde op til aktiviteterne både 
udendørs og i teltet for at deltage og støtte op omkring i 
alle gode traditioner, der er forbundet med en god byfest. 
Endnu engang vil vi gerne udtrykke en stor og varm tak til 
byfestudvalget, til revyholdet samt til alle de øvrige som på 
forskellig vis optræder, og til de som frivilligt stiller sig til 
rådighed både forud samt under selve byfesten, og til de 
som til slut møder op og deltager i nedtagningen af teltet 
og hjælper med at rydde op efter en super god byfest. 
 

Oasen & madpakkehuset samt skaterbane 

 

Som omtalt i sidste LokalNyt skulle der lægges to nye vand-
render på Oasen for at imødegå de kommende års mæng-
der af regnvand samt for at undgå, at noget af jorden ved 
planterne blev for fugtig over en længere periode. 
Dette arbejde er nu blevet udført af et hold af frivillige, og 
det er blevet rigtigt flot, og efterfølgende har vores 
"Blomsterhold" været på banen og fået genplantet nye 
blomster i området. 
Hen over sommeren er alle espaliererne blevet behandlet 
med træolie. og de fremstår nu så flotte. som da de blev 
opstillet. 

Ligeledes har et hold af frivillige fået smurt 
"Madpakkehuset" med træolie, og området i Larsens skov 
har været velbesøgt sommeren igennem, og altid fremstår 
stierne klippet og velplejet. 
Så herfra skal der lyde en stor og varm tak til alle de frivilli-
ge som året igennem vedligeholder disse områder og som 
sørger for at alting løbende bliver rengjort og vedligeholdt. 
 
Skaterbanen ved byfestpladsen er blevet renoveret med 
nyt træ på platformen, og rækværket er blevet udskiftet, så 
det fremstår. som da det blev opført for flere år siden. 
Så nu kan alle børn igen færdes sikkert på banen. Så her 
skal der lyde en tak til Søren Thuesen og Lasse for veludført 
arbejde. 
 
 

 

Mælkefestival i Helle hallen. 
Vi har i et samarbejde med Årre Boldklub deltaget i mælke-
festivalen. hvor vi havde en fællesstand i hallen, her fik vi 
mange gode og positive snakke med mange af de besøgen-

de, og flere deltog også i den 
konkurrence. vi havde på 
standen. Efterfølgende har vi 
evalueret og fundet frem til, 
at mælkefestivalen er 
"Godkendt", det var på alle 
områder en succes, som vi 
håber må blive gentaget på 
et tidspunkt. 

 

Vi vil her gerne udtrykke en stor og varm tak til alle de fri-
villige, som både forud, under og efter festivalen har hjul-
pet os med opgaven, og som har gjort det muligt for os at 
deltage i opgaven. Håber at vi må vende tilbage til jer, når 
succesen skal gentages på et tidspunkt, det har været sjovt 
- det har været spændende, og det har været hårdt, men 
alle har løst opgaven, og det er vi meget taknemmelige for. 
 

Blomstrende Landsby 

 

Sekretariatet under DGI omkring udviklingsprojektet vedrø-
rende "De blomstrende landsbyer" i Danmark, som en lille 
lokal arbejdsgruppe og mange frivillige i Årre har arbejdet 
med igennem de sidste 6 år, og som har været med til 
fremme udviklingen og bosætningen samt skabt nogle go-
de projekt  resultater i Årre på forskellige områder, har 
gennemgået en strukturel ændring, som har bevirket at vi 
er blevet opgraderet i kriterierne for indsatsen, og som nu 
har medført, at vi har fået tilkendt blomst nr. 3 ud af 5 
blomster. 
Så hvis alt går vel, vil vi formentligt snart kunne lægge en 
sidste ansøgning ind på blomst 4 & 5 og hermed være den 
første landsby som. opnår dette i Danmark, så der bliver 
noget at se frem til i det nye år. 
 

Miljøstationen. 

 

Den nye Miljøstationen bliver flittigt brugt af mange af by-
ens borgere, og herfra skal der lyde en stor tak til alle bru-
gerne, idet pladsen altid efterlades pænt og ryddeligt. 
Til orientering findes der en "Infotavle" på pladsen, som 
alle foreninger kan benytte til opslag med arrangementer 
og nyheder. 
Har man noget man ønsker skal sættes i tavlen, kan man 
blot aflevere det til en fra bestyrelsen i Borgerforeningen, 
så vil vi sikre opsætningen og nedtagningen, når datoen for 
arrangementet er overskredet. 
 

Indbetaling af snerydningskontingent 

 

Onsdag d. 23. november kan man møde op på Kroen for at 
indbetale for snerydningen, og det foregår fra. kl. 17.00 til 
19.00. Husk at tage girokortet med. 

                                                                                  Lokal Nyt 
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Hjemmesiden 
Den nye hjemmeside er nu etableret via RUBAN systemet 
og den er blevet super flot, så husk at sende nyheder fra 
aktuelle begivenheder samt kommende aktiviteter i for-
eningerne og udvalgene og husk endelig at vedhæfte nogle 
billeder fra arrangementer og øvrige begivenheder. 
Vore to redaktører, sidder klar til at lægge det op på siden 

indenfor få dage, det er meget  vigtigt at vi hjælpes ad, og 
husker at bakke op omkring det nye tiltag for at gøre hjem-
mesiden aktuel og spændende samt læseværdig nu og i 
fremtiden. 

 
En "Høstfest" med højt humør 

 

Den årlige Høstfest i Årre  blev fejret med højt humør på 
Årre Kro lørdag d. 8. oktober, hvor mange glade og velop-
lagte borgere deltog , og som altid diskede Kroparret Beti-
na og Kim op med en menu som fik mundvandet til at løbe. 
 
Høstfest afvikles i et godt fællesskab mellem Boldklubben 
og Borgerforeningen som på denne måde kunne takke alle 
de frivillige som året igennem yder en helt fantastisk ind-
sats for begge foreninger i både bestyrelserne , i  udvalge-
ne , og i nedsatte arbejdsgrupper samt ved enkelte opgaver 
og projekter, til glæde for alle borgere i by og på land.  
 
Under middagen spillede og underholdt Musiker Claus Jep-
pesen med sange og muntert musik og stemningen var helt 
i top aftenen igennem. Efter middagen spillede Claus op til 
dans og mange befandt sig på dansegulvet aftenen igen-
nem, og som altid sluttede høstfesten omkring kl.01.00 
hvor kroparret stod klar med en dejlig varm suppe inden 
turen atter gik hjemad. 
 
Tak for en god opbakning til deltagerne og til Claus Jeppe-
sen, samt tak til Betina og Kim samt personalet for en su-
per god aften på Årre Kro. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Boldklub og Årre Borgerforening 

Inden længe står julen for døren 
 

Som altid afvikles der bankospil på kroen op til Mortens-
aften og det foregår torsdag d. 3. nov. og årets julebanko 
foregår torsdag d. 17. nov. ( Se annoncen i Ugeavisen samt 
på hjemmesiden & Infoskærmen) 
 
Sæt et X i kalenderen til søndag d. 4. dec. her holder jule-
træsudvalget det årlige juleoptog og juletræsfest på kroen 
fra kl. 10.00 til kl. 12.00 
 
Selv om der fortsat er lidt tid inden det bliver jul og nytår 
når dette blad kommes i postkassen, vil vi fra bestyrelsen 
ønske alle en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 
 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

JULETRÆSINDSAMLING 
 

Lørdag d. 7. januar 2017 fra kl. 10.30  
indsamles der juletræer i Årre.  
 
Vi håber mange vil støtte vort arbejde økonomisk ved at 
sætte det brugte juletræ udenfor og donere 25 kr. til os 
(hvis ikke i er hjemme læg evt. pengene  i en plastikpose 
og bind den på træet). 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
KFUM-Spejderne Grimstrup – Årre gruppe 

Lokal Nyt 
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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 

 
                                                                                  Lokal Nyt 
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Skolefodbold i Tistrup 
Det var den 9/9 og vi skulle ud og spille skolefodbold i Tistrup. Vi havde to drengehold og et pigehold. De to drengehold 
skulle spille mod hinanden i deres første kamp den endte 2-0 til Årre 1 (altså mit hold). Bagefter tabte Årres drengehold 1, 4
-1 til Tistrup. 
 
Imellem kampene kunne man også få noget spise der ude eller noget med 
hjemmefra. Der var mange tilskuere og mange børn der ude og spille fod-
bold.  
 
Bagefter spillede vi igen mod Tistrup 2 vi vandt 2-0 og vi lå efter den kamp 
på en anden plads. Efter det skulle vi møde Agerbæk, hvis vi vandt kunne 
vi komme op på en første plads. Og vi vandt 2-0 igen. Bagefter fik vi en 
pause på 20 min.… efter det skulle vi møde Næsbjerg. Og vi vandt 2-1 
over Næsbjerg i sidste sekund og vi var videre til finalen. 
 
I finalen spillede vi imod Thostrup og Blåbjerg. Mod Thorstrup 3-0 og Blå-
bjerg 1-1 men vi havde en bedre målscore end Blåbjerg. Det førte til at vi 
vandt skolefodbold 2016. 
 
Pigeholdet vandt 2 kampe ud af 5 kampe et af holdene kom ikke så der 
stod 3-0 til os. Så fik de en 4. plads i puljen. Det andet drengehold vandt 
en kamp ud af 5 og fik en 5.plads i puljen. 
 
Skrevet af Nicklas og Frida, 6. klasse 

SKOLEFODBOLD 2016 

 

Lokal Nyt 

Adventstidens tilbud 
Julearrangementer 

17.11 Julebanko Årre Kro 

26.11 Find julemanden Fåborg Kro (Garagen) 

04.12 Juleoptog m/start fra Hybenbo og juletræsfest på Årre skole Årre Skole 

04.12 Festgudstjeneste Årre Kirke 

05.12  Borgerforeningens banko på Hybenbo Hybenbo 

07.12 Julebanko Fåborg Kro 

06.12 Julehygge. Brøns Harmonika Trio  underholder Årre Kro 

11.12 Varde Musikskole medvirker ved gudstjenesten  Fåborg Kirke 

15.12 Vi synger sammen med  ” Husorkestret ”  Fristedet 

For flere detaljer: Se arrangementskalenderen side  33 
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  LokalNyt 

Byrådet har besluttet, at alle børn i Varde Kommune skal 
have en pc stillet til rådighed i den daglige undervisning. 
Eleverne har fået udleveret en pc, der kan anvendes både 
på skolen og derhjemme. Baggrunden for Byrådets beslut-
ning er, at give eleverne i Varde Kommune de bedste mu-
ligheder for at lære i en digital verden. 
 
Det er besluttet af Byrådet, at den enkelte skole i samar-

bejde med skolebestyrelsen beslutter, hvorvidt det er mest 

hensigtsmæssigt, at pc’en opbevares på skolen eller om 

den kan tages med hjem. 

 

Her på Årre skole har skolebestyrelsen besluttet: 

Alle elever skal have deres pc med hjem. 

I 0. klasse skal der ske en gradvis oplæring i at benytte og 

håndtere pc’en. I starten af skoleåret vil pc’en derfor som 

udgangspunkt opbevares på skolen og tages med hjem 

efter behov, hvilket vil fremgå af elevernes ugeplan.  

 

Yderligere har skolen indgået en kontrakt med eleverne. I  

kontrakten fremgår det, hvordan eleverne på Årre Skole 

skal håndtere brugen omkring brug af pc: 

 

 Vi spiser og drikker ikke, mens vi arbejder med compu-
teren. 

 

 Pas på din strømforsyning, og husk den, når du lader op 
derhjemme og på skolen. 

 

 Når vi går med computeren er den lukket, og vi holder 
den med begge hænder. 

 

 Mellem skole og hjem transporteres computeren i sit 
sleeve i skoletasken (ikke i samme rum som drikkedun-
ken). 

 

 Computeren skal altid være helt opladet, når man mø-
der i skole. 

 

 I frikvarterne og når computeren ikke bruges, skal den 
være i sleeven i skoletasken. 

 
På Årre skole glæder vi os over Varde kommunes store IT 
plan og ser frem til at bringe den i spil i forhold til elevernes 
læring. 
 

Udlevering af computere til elever på Årre Skole 

                                                                                  

Eleverne anvender allerede nu pc’en til mange forskellige faglige 

Lokal Nyt 

 

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   

Ny redaktør for Lokal Nyt 
 

Jeg er Jeres nye redaktør af Lokal Nyt. 
Jeg hedder Lars Jacobsen og har boet 
på samme adresse, i Fåborg, i godt 40 
år. Jeg er 63 år, gift med Kirsten og er 
gået på efterløn. Jeg har, det meste 
af mit aktive arbejdsliv, været be-
skæftiget som projektleder indenfor 
automationsbranchen, og har senest 

haft mit eget konsulentfirma. Jeg bruger en del af min 
fritid på at lede efter geo-skatte (geocaching), køre lidt 
MTB og ellers at holde gang i køkkenhaven. Jeg er desu-
den kasserer i Fåborg Borgerforening og revisor i projek-
tet ”Fra alle os til alle Jer”. 

http://www.åbhundetræning.dk
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Fåborg Petanqueforening  
 

Generalforsamling: Fåborg Petanqueforening har afholdt generalfor-
samling i Fåborghus 
 

Efter en hyggelig konkurrence-eftermiddag har Fåborg Petanqueforening 
afholdt generalforsamling og sæsonafslutning med fællesspisning og hyggeligt 
samvær for medlemmerne og deres mænd/koner i Fåborghus. 
 

Formanden, Verner Bundgaard oplyste, at foreningen har haft et godt år med 
mange hyggelige kampe.  
 

Ønsker indhegning 
Over for Jens Jørgensen fra Fåborg Idrætsforening, der også var til stede, frem-
satte formanden et ønske om, at petanquebanerne bliver indhegnet for at und-
gå, at banerne bliver kørt op af cykler og barnevogne, og at der ligger hunde-
efterladenskaber på banerne. 
 

Der er plads til flere medlemmer  
Formanden oplyste også, at der er plads til flere medlemmer i foreningen. 
 

Genvalg til bestyrelsen 
I bestyrelsen var Verner Bundgaard, Ella lykke og Knud Kristensen på valg, og alle 
blev genvalgt. 

Idræt om Dagen 
 

Else Wind er formand for bestyrelsen i Idræt om Dagen og har væ-
ret det siden 2013. Idræt om Dagen er en forening, der hver ons-
dag formiddag lejer sig ind i Helle-hallen og bruger alle dens facili-
teter, og der kan hver gang møde op til 300 mennesker frem for at 
motionere. 
 
På generalforsamlingen i 2013 oplyste den tidligere formand Kir-
sten Olesen, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, efter 
11 år på posten. I stedet blev Else valgt ind i bestyrelsen, og på det 
efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev hun valgt som 
formand 
 
Else er født og opvokset i Herlev ved København. Hun giftede sig 
med Erik Wind, og parret flyttede til Odense, hvor de boede i syv 
år, inden de i 1979 købte ejendom i Fåborg, hvor de stadig bor. 
Else har i alle årene været aktiv i Fåborg gymnastikforening, hvor 
hun også har siddet i bestyrelsen. 
 
Else er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet på 

Esbjerg sygehus i mange år. Hun er 68 år, og hun og Erik har to 

sønner og 6 børnebørn. 

Else Wind. Formand for bestyrelsen i Idræt om Dagen 

Lokal Nyt 
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Første skoledag 
Årre skole 
 

Årre skole havde første skoledag torsdag d. 11. August. Skolens 
135 elever stod klar sammen med deres forældre i skolegården 
og sang "i østen stiger solen op", mens flaget blev hejst. 22 nye 
elever havde allerførste skoledag i 0. Klasse.  
 
Trine Møller, skoleleder og Gert Hansen, teknisk serviceleder står 
klar til at hejse flaget i skolegården. Måske for sidste gang i den 
gamle skolegård,  da der efter planen skal bygges nyt til skolen i 
2017 og de gamle bygninger skal rives ned.  
 
 
 

Lokal Nyt 

Årre Boldklub på Blue Water Arena 
 
 

Årre Boldklub´s børnespillere fik en oplevelse af de store, da de fulgte EFB´s modstander på banen til aftenkampen, den 
22. august, i Blue Water Arena. Nanna havde, med stor ildhu, sørget for at skaffe en tøjsponsor, så børnene kunne løbe 
på banen med N&K Spedition printet på brystet. Ifølge trøjesponsoren, der fulgte kampen fra en sky box, så klarede ÅB´s 
børnespillere opgaven til UG. 
 
Anna Ibsen blev, inden de løb på banen, interviewet af OB’s anfører. Anna blev  spurgt, om det altid regnede sådan i Es-
bjerg, og Anna svarede helt ærligt: ”Det ved jeg ikke, jeg bor i Årre”  
 
 
 
 

Så venter vi bare på at komme på banen 

Foto: Terese Bonnichen  

Kampens resultat 
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Fra Luthers nøgle. Læs side 19 

De nye menighedsråd. 
 

Traditionen tro blev der kun én liste med kandidater til menighedsrådsvalget i både Fåborg og Årre, og dermed er disse 
kandidater valgt til menighedsrådene. Konstitueringen finder sted sidst i november og kan læses på kirkernes hjemmeside 
derefter. www.faaborg-aarre-kirker.dk 

Menighedsrådet i Fåborg: 
Kis Andersen 
Klaus Hansen 
Villy Pilgaard 
Bent Andreasen (nyvalgt) 
Hanne Lilbæk 
 

1. sup. Marije Jacobsen 
2. sup. Sara Shamili 

 

Menighedsrådet i Årre: 
Jens R. Jessen 
Ole Vinter Hansen 
Knud Becher 
Thyge Nielsen 
Lone Brink  (nyvalgt) 
 
1. sup.  Lise-Lotte Nielsen 
2. sup.  Erik Østergård Kristensen 

36 år, det er lidt vildt! 
 
Efter 36 år i Årre Menighedsråd, heraf 20 år som formand har  
Anne-Marie Søndergaard valgt at give stafetten videre. Vi vil 
gerne sige tak til Anne-Marie for en stor indsats, og derfor invi-
terer menighedsrådet til: 

 
 

Festgudstjeneste i Årre Kirke 2. søndag i advent  
den 4. december 2016 kl 10.30 og efterfølgende  
middag på Årre Kro. 

 

Af hensyn til kroen, er tilmelding til spisning nødvendig.  
 
Tilmelding til Thyge Nielsen på mail eller telefon  thni@varde.dk eller telefon 20313624.  
 
Tilmelding senest 30. november 2016 

http://www.faaborg-aarre-kirker.dk
mailto:thni@varde.dk
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PROGRAM FOR INDRE MISSION  

 

December: 
28. december: Juletræ hos Inger og Mads Najbjerg,  Jyllerupvej 10, Årre 
 

Januar: 
Mandsstævne i Starup Missionshus: 
Tirsdag den 17. jan. Kl 14.00 v. Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup 
Onsdag den 18. jan. kl. 14,00 v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, Vejen 
Torsdag den 19. kl. 19,30 Afslutningsfest for mandsstævnet v. Missio-
nær Brian Madsen, Vejle. 
 

Februar: 
Kvindestævne i Stenderup missionshus. 
Tirsdag 21-2  kl 14.00 -  Onsdag 22-2  kl 14.00 - Torsdag 23-2  kl 19.30  

Talere bekendtgøres senere. 

 

Alle er velkommen. Møderne starter  kl. 19.30, hvis ikke andet er nævnt. 
Evt. henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf.  20 82 24 59 

PRÆSTEN HAR FRI:  
Embedet varetages på præstens fridage af 
sognepræst Søren Pedersen, tlf. 75196703 
sop@km.dk.  
 
Det gælder 17-18 december, 17-22 januar 
samt 18-19 februar. Præsterne har fri alle 
mandage.   
 

STOF TIL NÆSTE NUMMER:  

Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hæn-
de senest 3. januar. 

 

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. 75 19 26 68 Mobil: 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 

 

      

Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

Michael B.W. Bergerud (ansv.) 
Anne-Marie Søndergaard 
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 

   

SALMESANGSAFTEN MED TEMA OM LUTHER 
 

I Årre kirke den 1. februar kl. 19.30. Vi starter med at synge nogle salmer af Martin Luther, da der er reformationsjubilæum 
i år. Derefter synger vi salmer efter indkomne ønsker. Salmeønsker meddeles præsten senest fredag 13. januar tlf 
75195041 mail fbb@km.dk. 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE 
Konfirmanderne medvirker ved gudstje-
nesten i Årre kirke søndag den 5. februar 
kl. 10.30. Alle er velkomne! 

FÆLLESFOREDRAG 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 medlem 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 forståelse af etikkens egenart og hånd-
tering af svære etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv døds-
hjælp, senprovokeret abort og fosterdiagnostik samt en række mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det dan-
ske sundhedsvæsen”. 
 
Arrangementet er fælles for alle sogne i Gl. Helle kommune. Vel mødt! 

mailto:sop@km.dk
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STJERNEN VISER VEJ 
 

Vinteren er tiden, da stjernehimlen er særlig klar. Solen 
går tidligt ned om aftenen, og der er rig lejlighed til at 
beskue den fantastiske himmel. 
 
Himlen over vores hoveder er også genstand for tro og 
håb. I før-kristen tid var det stedet for gudernes bolig. 
Og det gjaldt om at tyde stjernernes tegn for at forstå 
deres hensigter. 
 
Men med kristendommen får himlen en anden betyd-
ning. Den er ikke længere bogstaveligt Guds bolig, og 
himmeriget eller gudsriget er noget andet. 
 
Rigtignok er der i bibelen mange fortællinger om menne-
sker, der tages op til himlen. F.eks. fortælles der om pro-
feten Elias, at han fór op til himlen i en ildvogn. Og frem 
for alt tror vi jo også, at Jesus drog op til himlen på Kristi 
himmelfartsdag. 
 
Alligevel er gudsriget, eller der hvor Jesus fór hen, noget 
andet end den fysiske himmel. Det kan måske bedst be-
lyses med stjernen over Betlehem: Som den beskrives, 
kan den ikke have været en ”rigtig” stjerne, men den 
viste sig for de tre vise mænd som et tegn på noget an-

det og langt dybere, noget åndeligt, nemlig at en ny tid 
var på vej. 
 
Den nye stjerne stod stille over betlehemsbarnet, hvad 
en rigtig stjerne ikke kunne have gjort – som tegn på, at 
her var, hvad verdens vise og kloge søger efter. 
 
De tre vise mænd var kommet til ende med deres tyd-
ning af stjernebillederne, og en helt anden virkelighed 
viste sig for dem. De var kommet frem til den guddom-
melige sandhed og hemmelighed, som nu blev åbenba-
ret: At end ikke himlenes himle kan rumme Gud, som 
der står skrevet, men at han nu viste sig i sin søn Jesus 
Kristus. 
 
Vi ønsker alle at være stjerner i hinandens liv – om ikke 
andet så for en aften. Man kan også gå ud en aften i vin-
termørket og lade sig betage af den himmel, der åben-
barede den åndelige stjerne. De vise mænd frembar 
guld, røgelse og myrra. Også vi kan lade os lede af stjer-
nen og jesusbarnet.  
 
Glædelig jul og godt nyt år! 

 
 

BABYSALMESANG 

 

I efteråret var der babysalmesang i vore kirker.  
 
Nyt hold begynder følgende tirsdage fra kl. 10.30 til 11.15  

 
 
 
 
 
 
 
 
Der er kaffe og te på kanden og tid til snak med hinanden og 
os. Det er gratis at deltage, men I skal medbringe et tæppe 
eller lignende, da gulvet i kirken er koldt.  
 
Tilmelding senest den 20. januar 2017 til Charlotte på tlf. 75 
19 10 90 eller cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03, eller 
sop@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk.  
Der er begrænsede pladser. 

 

Kirke Januar Februar Marts 

Fåborg 24. og 31.   

Rousthøje  7.,21. og 28.  

Agerbæk   7.,14. og 21. 

VARDE MUSIKSKOLE I FÅBORG KIRKE 

 

3. søndag i advent kl. 10.30 får vi besøg af Varde Musik-
skole, der spiller til gudstjenesten i Fåborg kirke. Vel 
mødt! 

Billede fra babysalmesang i Fåborg kirke 

mailto:cloc@km.dk
mailto:sop@km.dk
mailto:fbb@km.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 

20. november Sidste s. i kirkeår 09.00 * 10.30 Matt 11,25-30 

27. november 1. s. i advent 10.30 09.00 * Matt 21,1-9 

04. december 2. s. i advent 09.00 Kol 10.30 Kol Luk 21,25-36 

11. december 3. s. i advent 10.30 09.00 Matt 11,2-10 

18. december 4. s. i advent 
Henvisning til na-
bokirker 

Henvisning til na-
bokirker 

  

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

25. december Juledag 10.00 Kol 11.15 Kol Luk 2,1-14 

26. december 2. juledag 09.00 Se Fåborg Matt 23,34-39 

01. januar Nytårsdag 14.00 ** 15.30 ** Luk 2,21 

08. januar 1. søn. e. H3K 10.30 09.00 Luk 2,41-52 

15. januar 2. søn. e. H3K 09.00 10.30 Joh 2,1-11 

22. januar 3. søn. e. H3K 
Henvisning til na-
bokirker 

Henvisning til na-
bokirker 

  

29. januar 4. søn. e. H3K 10.30 09.00 * Matt 8,23-27 

01. februar   Se Årre 19.30 Salmesangsaften 

05. februar Sidste s. e. H3K Se Årre 10.30*** Burgergudstjeneste 

12. februar Septuagesima 10.30 09.00 Matt 20,1-16 

19. februar Seksagesima 
Henvisning til na-
bokirker 

Henvisning til na-
bokirker 

  

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

 

GODT NYTÅR  
Ved gudstjenesterne nytårsdag ønsker vi hinanden godt nytår med et glas champagne og kransekage.  
I Fåborg kirke kl. 14.00 og i Årre kirke kl. 15.30. 
 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende datoer kl. 10.15: 14. december (v. Michael Bergerud), 11. januar (ved Charlotte Locht), 8. februar  
(v. Michael Bergerud). Alle er velkomne. 

 
KOLLEKTER: 4. 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 menig-
hedsrådene. 
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Om Autrup 
Autrup er et såkaldt ejerlav, der udgør den sydvestlige del 
af Fåborg Sogn, grænsende ind mod Årre Sogn. I bøger 
om stednavne er der ikke noget bud på, hvad navnet be-
tyder. Men stavelsen ”trup” kommer fra ”torp” (udmark), 
og det første led i navnet minder - når det udtales på vest-
jysk - meget om ordet ager (”auer”). Så mon ikke det er 
en vestjysk udtale af Agertoft, der har givet området 
navn. Autrup er gennem tiden også stavet Actrup, 
Actrupp og Awtorp. 
 
Torp-byerne, som var udflytterbyer, blev dannet sidst i 
vikingetiden eller i starten af middelalderen – altså i peri-
oden år ca.900 til år ca. 1.200. Men der har boet menne-
sker i området i flere tusinde år, hvad fund af stenredska-
ber vidner om. Også broncealderhøje nær Fåborgvej – 
hvoraf en del nu er overpløjede – vidner om tidlig beboel-
se. 
 
Da Autrup blev afgrænset 
Tingbøgerne fra Skads Herred er kilde til megen viden om 
fortidige begivenheder i området. Det kræver kendskab til 
læsning af gotisk skrift at kunne læse direkte fra de gamle 
håndskrevne tingbøger. Så den følgende fortælling er ba-
seret på en kilde (O. Nielsen: Gl. Jyske Tingsvidner s. 74), 
hvor nogle dokumenter fra tingbøgerne er sat på tryk, så 
problemet med at læse de håndskrevne dokumenter er 
klaret af andre. 
 
Den første beboer i Autrup, vi i skriftlige kilder har navnet 
på, hedder Hans Jensen – kaldet Hans Autrup (Hans Au-
tterup). Han nævnes i et tingsvidne fra Skads Herreds Ting 
i 1462. Han må have været en agtet mand i tiden, når han 
blev brugt som tingsvidne. 
 
Hans Autrup var selvejer, uden dog i de første mange år 
at have haft juridisk bevis på ejerskabet. Det har været en 
hævd, han har vundet - måske ved slægtens ejerskab af 
landområdet gennem en længere periode – og som har 
skullet forsvares ved magt, hvis nødvendigt. 
 
Han tog den 7. maj 1510 lavhævd (lovhævd eller skøde) 
på sin gård. Det brev, der beskriver denne handling, er 
bevaret i arkiver fra Skads Herreds Ting. Det jordtilliggen-
de, han for godt 500 år siden tog skøde på, omfattede – 
med nogle meget små afvigelser - præcis det område, 
som i dag udgør Autrup, og det var ved den lejlighed 

grænserne mellem Autrup og de omkringliggende ejerlav 
blev fastlagt.  
 
Der var en bestemt proces, der skulle følges, når en mand 
skulle tage lavhævd på et område,  som ikke andre havde 
haft skøde på før. Det omfattede både to såkaldte 
”lavdshøringe” og et antal tingsvidner, som skulle sige god 
for lovhævden ved at få forelagt grænsedragningen på 
Herredstinget. 
 
I dokumentet står, at hans to lavdshøringe ”hørte hans 
schødh” (skøde) ”i sin (hans) egen gård i Autrup og ind-
vorde (inddrog som ejendom) Autrup med al sin rettighed 
i ager og eng, forte og fælled, kær og mose, vådt og tørt, 
intet undtaget”.   
 
Derefter er grænsen for Autrup beskrevet i dokumentet 

ved hjælp af landemærker – bl.a. gravhøje og nedsatte 

skelsten. I dokumentet nævnes bl.a. Fladhøj og Knudehøj 

(højen ved Fåborgvej nær Højvang). Der nævnes også en 

”Longbere Høj”, som muligvis er gravhøjen, der ligger, 

hvor Fåborgvej går ud i Diagonalvejen.  

 

Udskiftningskort for Autrup fra 1798 

Artiklen afsluttes på næste side 

Bønderne i Autrup betalte løsepenge for deres liv 
 

LOKALHISTORIE: Verner Puggaard, fra Fåborg Lokalhistoriske Arkiv, fortæller den spændende 
historie om Hans Autrup, der i 1510 tog lavhævd på den sydvestlige del af Fåborg sogn og om 
hvordan bønderne, efter Grevens Fejde, måtte betale løsepenge for deres liv, ved at afstå alle 
arealer til tronen.  
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Forud for opnåelsen af lovhævden på jorden må vi regne 
med, at der har været forhandlinger med jordejere eller 
toneangivende mænd i Årre, Tranbjerg, Fåborg, Slebsager 
og Jyllerup for at få fastlagt og afmærket skellene. Det må 
have taget noget tid. Man har skullet blive enige på ste-
det, og man har skullet markere enigheden med skelsten, 
der havde en størrelse, så de ikke kunne flyttes. 
 
Afgrænsningen var forhandlet færdig, da sagen blev be-
handlet på Skads Herreds Ting den 7. maj 1510. Der var 
da heller ikke nogen på herredstinget, der modsagde 
Hans Autrups ret til jorden (”og brasth hannum ingen 
vern” står der i dokumentet, der er skrevet i datidens 
sprog med ord og vendinger, som i dag er gået af brug). 
(Vendingen betyder vel på nudansk, at der ikke var nogen, 
der kunne tilbagevise hans påstand om ejerskab). 
 
Nogle af de skelsten, der næsten 500 år forinden var sat i 
grænsen til Årre Mark, kom til syne, da et dige i 1970erne 
blev fjernet for at give plads for et trerækket læhegn. Di-
get var lavet senere som skel, og det var bygget, så de 
gamle skelsten stod skjult i det.  
 
Også de skelsten, der stod i et dige på sydsiden af Slebsa-
gervej, som var grænse mod Jyllerup, er væk. Dette dige 
blev fjernet i 1940erne, og såvel jord som sten ligger som 
fundering under Slebsagervej, hvor den går over engen 
ved Autrup bæk. Arbejdet foregik med skovl, heste og 
kassevogn og tog et par vintre. 
 
Hans Autrup må have været en gammel mand, da han tog 
skøde på sin gård. Han har umiddelbart efter skødet går-
den videre til sin søn. Hans Autrups navn er ikke fundet 
senere, men i 1522 og i 1527 nævnes Lawrs Hansen i 
Actrop blandt tingets seks mænd. Det er antagelig en søn. 
Navnet står på faderens plads, næst efter herredsfoge-
dens i tingsvidnerne. 
 

Grevens Fejde 
Hvis Lawrs Hansen stadig var ejer af gården, da Grevens 
Fejde sluttede i 1536, har han mistet selvejerskabet i 
1536. Grevens fejde var en borgerkrig i årene 1534 – 
1536. Det var en strid om kongemagten, hvor bønderne i 
Vest- og Nordjylland - bl.a. området her omkring - rejste 
sig mod adelen.  

Opstanden blev nedkæmpet af adelen, og det havde til 
følge, at de bønder, der havde deltaget, måtte give deres 
gårde til adel og krone som løsepenge for deres liv.  
 
Her i området var straffen til bønderne for at de havde 
rejst sig mod adelen, at de mistede deres selvejerskab og i 
stedet blev fæstebønder, der skulle udføre hoveri for at 
betale for at benytte gården. Det var gårdenes jordtillig-
gende, der blev beslaglagt. Bønderne beholdt selv ejer-
skabet til gårdenes bygninger, og skulle altså vedligeholde 
dem.  
 
I de følgende århundreder indtil ca. år 1800 var jorden til 
gårdene i Autrup ejet af kronen eller herremænd. Ved 
matriklen i 1688 er der 4 fæstere i Autrup (der stadig i 
matriklen betegnes som én gård). De har givetvis boet i 
fire gårde, som har ligget på randen af engen på det sted, 
hvor Autrupvej møder Fladhøjvej.  
 
Der lå de fire gårde, som var i Autrup, også ved udskiftnin-
gen i 1798, og det er nok et godt gæt, at den gård, som 
nævnes i dokumentet fra 1510, også lå her. Det kan have 
været en befæstet gård, hvor beboelsesdelen har ligget 
på en forhøjning i engen omkranset af voldgrave, som 
stormandsgårde var det i middelalderen.  
 
Da Autrup Bæk på stedet blev rettet ud en gang i 
1970erne kom der nogle fint tilspidsede egestolper, der 
var rammet ned i engen, til syne. De stod på en lige række 
og flere af dem blev trukket op. De var – efter min hu-
kommelse - op mod 2 m. i længden og tilhugget i firkant 
med en side på 20-30 cm. Da stolperne blev fundet ca. en 
meter under jordoverfladen har de nok oprindeligt været 
omkring tre meter lange.  
 
Egestolperne, der blev trukket op, blev ikke aldersbe-

stemt, inden de gik til, men de kan være levn fra en større 

bygning på stedet - måske som fundering. Der står endnu 

nogle stolper i engen, så muligheden for en datering er 

ikke tabt. Ud fra årringene i træet kan det måske gøres 

helt nøjagtigt. Det kunne være spændende at få opklaret, 

hvornår de stammer fra, og om de kan forbindes med den 

gård, der lå i Autrup for 500-600 år siden.  

                                                                                  Lokal Nyt 
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Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. 
Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved møderne, der kan 
ses i arrangementskalenderen side 33 her i bladet. 

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 pensionistforeningen  

Vennekredsen Hybenbo 

 
 
Hver torsdag kl. 10,00  
er der højtlæsning 
Ved Anne Marie Sønder-
gård 
ALLE ER VELKOMMEN 

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 

Hans blev født den 19. december 1892 i Bryndumsager, 
Årre sogn og døbt Hans Jørgensen Pedersen i Årre kirke 
den 19. februar 1893. 
 
Han var søn af smedemester Anton Pedersen og hans 
kone Ane Dorthea Abelone f. Jørgensen i Bryndumsager. 
Faderen Anton var født i Grisbæk i Vejrup sogn i 1862. 
Efter skolen kom han i lære som smed og i 1889 giftede 
han sig i Vejrup kirke med Ane, der var født i Lustrup ved 
Ribe i 1862. Han købte omkr. 1889 parcel matr. 7b i Gun-
derup ved Årre af gårdmand Thomas Sørensen og opfører 
et hus på grunden med smedje i den ene ende og beboelse 
i den anden. I 1890 havde han både en svend og en dreng 
på værkstedet. I 1891 får han skødet på grunden tinglyst 
og opfører senere et stuehus med stald i den ene ende da 
han også drev lidt landbrug. 
 

Sønnen Hans var nr. 2 i en børneflok på 4. 
Storebroderen Peder Christian Jensen Pedersen blev 

født i 1891. Han blev kun 6 år gammel da han druknede i 
en bæk under et besøg hos Antons forældre i Grisbæk. 

De to yngste var piger. Dagmar blev født i 1894 og Karen 

Marie i 1896. Dagmar døde kun 32 år gammel som ugift sy-

erske i Varde. 

 
Karen Marie blev gift med ungkarl Niels Hansen Nielsen 
der var født 1897 i Tranbjerg. De bosatte sig i Øster Gje-
sten, hvor de drev købmandsforretning. De fik to sønner 
Børge og Niels. 
 

Da Hans var blevet konfirmeret i Faaborg kirke i April 1907, 
kom han i smedelære hos sin far. Han aftjente sin værne-
pligt ved marinen og var i 1914 på Vinding Højskole. 
 

(Fortsættes side 26) 

 
 
 

EN ÅRRESMED OG HANS HISTORIE 

 

HISTORIEN OM HANS SMED OG FAMILIE 
Af Erik F. Rønnebech - 2016 
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EN ÅRRESMED OG HANS HISTORIE (Fortsat fra side 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet tv. viser tv. Hans og Edel med Hanses mor og sine søskende. Billedet er sandsynligvis fra 1922. Billedet th. er fra Niels Nielsen og Karen Maries 
bryllup 28. maj 1922.Til højre for brudgommen står Hans og Edel og til venstre for bruden Ane, bruden og Hanses mor. Parret yderst th. er sandsynligvis 
brudgommens storebror Børge og hans kone. Yderst tv. står sandsynligvis brudgommens forældre Niels Hansen Nielsen og Karen Marie f. Pedersen og 
Niels Hansen Nielsens mor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svigerfar Niels A. Nielsen, Hans med lærling og svend  

Årre gymnaster. Hans er nr. 3 i 2. rk. Fra v. Edel nr. 4 fra v. i forreste række.  
Billedet har muligvis forbindelse med det store landsstævne på Dybbøl sommeren 1928 

(Fortsættes side  28) 
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EN ÅRRESMED OG HANS HISTORIE (Fortsat fra side 26) 

 

 

SMEDJEN I BRYNDUMSAGER (Antikgården) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

29. september 1922 blev Hans gift med 
Edel Louise Nielsen i Årre Kirke  

 

Edel blev født 18. juli 1899 i Seest ved Kolding. Hun var datter af smed 
Niels Abraham Nielsen og Jensine Marie Petersen. Hun kom til egnen i 
1911 da hun flyttede med forældrene til  Avtrup og senere flyttede til 
Årre. Den 5. oktober 1913 blev hun konfirmeret i Årre kirke. 

 

Hun fik bl.a. plads som pige hos Hans's forældre i Bryndumsager. Et par 
af hendes søskende fik også pladser i Årre og blev medlemmer af den 
lokale gymnastikforening som også Hans var medlem af. 

Lokal Nyt 

Smedjen Hans sko'r en hest
  

Stuehus og smedje set fra vejsiden 

Fra v. “Teglbrænder”, Hans, Edel, Hans Jørgensen                                        
samt Laurids Bertram og Otto Nielsen på hestene 

Her ses Hans i 2. bagerste rk. Nr. 1 fra v. Søstrene Betty, Edel og Ellen Nielsen ses forrest th. 
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BORDTENNIS 

Sæsonens første opgave var finalerne i pokalturneringen i Grenå Idrætscenter d. 24. sept. som er en 
god optakt til turneringen. Selve spillemodus er et 3-mandshold med en max rating, så man ved ikke 
hvilke spillere man møder - måske en veteranspiller med lille rating eller en pigespiller med mange po-
int. Årres hold er rimeligt godt fordelt med tre jævnbyrdige seniorspillere. 
 

En fjerdeplads 
Første kamp mod Auning blev tabt klart 1-6, så næste kamp blev altså kampen om bronze. Det realisti-

ske mål med Årres næstbedste spiller langtidsskadet. Kampen blev lang og jævnbyrdig, og efter de 10 kampe stod det 5-5. 
Der skulle en ekstra doublekamp til at afgøre placeringen af medaljerne. De berømte marginaler var ikke på vores side, så 
Årre måtte tage til takke med den utaknemmelige fjerdeplads. 
 
Lang køretur og dermed også en lang dag i det østjydske. Årre Boldklub vil forsøge at påvirke Jysk Bordtennisunion så fina-
lekampene kommer lidt længere sydpå. Kunne måske skabe lidt større interesse i det sydvestjyske. Men alt i alt en god 
optakt til sæsonen. 
 

Holdturneringen går i gang 
I uge 43 går holdturneringen i gang, hvor Årre Boldklub deltager med et serie 4 hold. Turneringen brydes op til jul og alle 
hold omplaceres efter deres resultater. Det bliver der brug for da det ikke forventes at en af holdets stærkeste spillere bli-
ver klar efter skaden før et godt stykke henne i turneringen. Men det skal ikke forhindre holdet i at yde den modstand i 
kampene som det er muligt. 
 
Træningen foregår i skolens aula tirsdage/torsdage fra kl. 18.00 til 20,00, mens hjemmekampene foregår onsdag. Der er 
altid plads til flere spillere. 

Når KFUM-Spejderne i Grimstrup – Årre gruppe begynder akti-
viteterne igen efter sommerferien, er vi altid meget spændte 
på, hvor mange der kommer og vil være med. 
 
Sådan også i år. Der blev holdt et Åbent-hus arrangement lør-
dag d. 21. august, hvor man kunne komme og være med til for-
skellige aktiviteter, og så der var opstart i ugen efter. 
 

Vi har fået 3 nye ledere og har derfor fået mulighed for at tilbyde spejderarbejdet i 
2 grupperinger: 
 
0-2 kl. bævere og 3-6 kl. juniorer som sammen med lederne mødes hver anden tors-
dag ( i lige uger) fra 17.00 – 18.30, og der er plads til flere børn begge steder.  
Roverne (over 18 år) mødes hver anden onsdag (i lige uger) fra 19.30 - ? 
 

Program er lagt indtil først i 2017. Indtil nu er der arbejdet m. kniv-
bevis, knob, bålmad, travetur i skoven bygget hytte til bæverne og 
meget mere. Vi har været med på Karlsgårdedagen, hvor vi havde 
en del store udendørs spil med – og rigtig mange besøgende kom 
og spillede dem. 
 
 Af fællesarrangementer fremover kan bl.a. nævnes vor traditionsri-
ge juleweekend d. 25. – 26. november på Terp Spejdercenter, her 
er alle med – bævere, juniorer, rovere (voksne over 18 år), ledere. 
Et arrangement, der har været afholdt hvert år siden 1964. 
 
Efter nytår er første dato d. 7. januar 2017 med indsamling af jule-
træer i Årre. ( se andet sted i bladet) 
Læs mere om gruppen, ledere, programmer m.m. på 
www.spejdernet.dk.Grimstrup.  

 

Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder 

Der spilles Kalaha på Karsgårdedagen 

Der løses opgaver ved spejderhytten 

 

                                                                                  
Lokal Nyt                                                                                   Lokal Nyt 
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 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 29284273 
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 
Ole Buhl (kasserer) 23612159 

Agerbæk El-forretning 
MIN Købmand Agerbæk 
Studie 9 Agerbæk 
Tøjtorvet Agerbæk 
EDC Helle Agerbæk 
Telma Agerbæk  
Agerbæk Ejendomshandel 
Agerbæk Maskinstation 
Bygma Agerbæk 
Andelskassen Agerbæk 
Bjarne Fanøe 
Mikael Skov 
Jøsu Jørgen Jepsen Årre 
Systuen Årre 
Salon Jette Årre 

Årre Kro 
Årre Traktor &Truckservice 
Kvist Industries Årre 
Daglig Brugsen Årre 
Bryndumsager Tømrer Årre 
Årre Vognmandsforretning 
Kim Wind Årre 
El-Løsningen Årre 
Hjortkjær Maskinfabrik 
Murer Laust Lauridsen 
Helle Hallerne Vrenderup 
Jysk Skorsten  Fåborg 
Fåborg Kro 
Garagen Fåborg 
Salon Fridkan Fåborg 

Harsø Maskiner Fåborg 
Fåborg Hjemmeservice 
Fys-& Fitness Fåborg 
TS Teck Esbjerg 
Revisionsfirmaet 5r  Esbjerg 
Pe-Smed Autrup 
Skjern Bank 
Have Com 
Salon Karin 
Scoterbixen Årre 
 
Tak til alle annoncører der 
gør det  økonomisk muligt at  
udgive  LokalNyt 

  

 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 HelleHallen 
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. september 2016 fra 09.00 til 11.30. 
Se arrangementskalender eller hjemmesiden: 
 
www.idræt-om-dagen-@helle.dk 

                                                                                   Lokal Nyt 
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Arrangementskalender 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør 

 14.00 Bankospil:  følgende dato:  .— 25. aug,- 15. sep,- 
29.sept, 20..okt. 10. nov. 24. nov.  08. dec. 

Fristedet Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk  . 

30.10 10.30 Sognedag Årre Kro Menighedsrådene Årre & Fåborg 

03.11 19.00 Mortens-Banko Årre kro Årre Borgerforening 

03.11 14.00 Sang og fortælling til smilebåndet og eftertanke 
ved sognepræst Pernille Troldborg Gørding 

Fristedet  Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk   

15.11 14.00 Unge mennesker og bedsteforældre. Foredrag 
ved Jytte Aggerbo. Forstander på Ølgod eftersko-
le. Medbring Kaffe og brød 

Skolebibloteket 
Grimstrup 

Grimstrup/Årre seniorer 

17.11 19.00 Julebanko Årre Kro Årre Borgerforening 

21.11 19.00 Indbrudssikring (tilmelding er nødvendig) Fåborg hus Fåborg Borgerforening 

26.11 14.00 Find julemanden 
 

Fåborg Kro 
Garagen 

Fåborg Borgerforening 

04.12 10.00 til 
12.00 

Juleoptog m/start fra Hybenbo. Juletræsfest i 
Gymnastiksalen på Årre Skole 

Årre Skole Årre Borgerforening 

04.12 10.30 Festgudstjeneste Årre Kirke Menighedsrådet 

05.12  14.00 Borgerforeningens. Banko på Hybenbo Hybenbo Hybenbos Venner 

07.12 19.00 Julebanko Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

06.12 14.00 Julehygge. Her vil Brøns Harmonika Trio  under-
holde. 3 pensionister som spiller underholdnings-
musik fra vores unge dage, krydret med nyt. Hå-
ber mange møder op til musik og fællessang. 

Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 

11.12 10.30 Varde Musikskole medvirker ved gudstjenesten  Fåborg Kirke Menighedsrådet 

15.12 14.00 Vi synger sammen med  ” Husorkestret ”  
og Anne Marie Søndergård læser historier. 
Der er gratis kaffebord 

Fristedet Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk   

01.02 19.30 Salmesangsaften Årre Kirke Menighedsrådet 

08.02 14.00 Generalforsamling Årre Kro Grimstrup/Årre seniorer 

22.02  Generalforsamling Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

27.02 14.00 Fastelavn Fåborg Kro Fåborg Borgerforening 

 
                                                                                  Lokal Nyt 
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 
 


