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VELKOMMEN
TIL

ÅRETS FEST
ÅRRE BYFEST



Opsætning /Nedtagning af telt.
Teltet sættes op onsdag d. 1. august kl. 17.00.

Der er grillpølser m. brød til alle som hjælper med at sætte 
teltet op.

Er vi mange nok, er vi færdige ca. 19.30
Teltet tages ned søndag d. 12. august kl. 10.00

Kom og giv en hjælpende hånd !

For i Årre står vi sammen
Denne linje synges gang på gang, tit og længe på revyaftenen i byfestugen.

Byfestugen starter dog som sædvanlig med byfestgudstjeneste i Årre Kirke.
En kort andagt og efterfølgende morgenkaffe i teltet. 

Derefter synger vi fra højskolesangbogen.
 Med Kristian ved klaveret og Tøger der synger for, er der lagt op til et par 

hyggelige og livsbekræftende timer. 
I år vil noget af programmet blive sammensat af Jens, men vi vil gerne opfordre til, 
at deltagerne kommer med forslag til hvad der skal synges, og evt. kommer med en 

lille begrundelse hertil.
Man kan evt. skrive eller ringe til Jens(menighedsrådets formand) og meddele 

dette. Tlf. 40278837 eller mail vj@hmnet.dk
Vi starter i kirken kl. 9.00 

Mød op til en god start på festugen, lad os synge sammen og bevise at:
I Årre står vi sammen

Mvh. Årre Menighedsråd
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Byfest Årre 2018

Efter at have deltaget i byfesten i over 40 år, kan jeg konstatere, at den 
lever i bedste velgående.  

Mange tidligere beboere, både unge og ældre, deltager i familiære 
begivenheder i byen i  løbet af året. Flere familier har dannet tradi-
tion og samles til grillmad i byfestteltet, og fraflyttede  mødes med 
tidligere kammerater og venner fra deres barndom i byen. Der ud-

veksles nyt, og man mødes ansigt til ansigt - noget de sociale medier 
ikke kan konkurrere med. 

Et andet festligt indslag er revyen, som jeg elsker at opleve. Jeres ider-
igdom  og nytænkning samt evnen til at fastholde de gamle numre 

og give dem et twist, så de står nye og skarpe, vækker min begejstring 
hvert år.   

Byfesten ændrer sig lidt fra år til år, ligesom byen også har ændrer 
sig. I min barndom kendte alle hinanden, men i mit voksenliv, blev 

området Vænget,  Toften og  Hegnsgårdsvej ændret fra landbrugsjord 
til boligområder. Folk uden tilknytning til Årre bosatte sig her, stift-

ede familie og er blevet et stort aktiv for byen og foreningerne. 
I disse år, er frivilligt arbejde i fokus, også her i Årre.

  Mange yder en frivillig arbejdsindsats og især de, som udfører et  
fysisk arbejde, er synlige og får ros og anerkendelse, mens de, der sid-
der ved møder, planlægger, laver regnskab og ansøgninger til fonde, 
kommune og andre instanser, er ganske usynlige, men MEGET vær-

difulde for os alle sammen.
I ønskes alle en god sommer og  GOD BYFEST.       

Tove Christensen                



Et lille indlæg fra Byfestudvalget/CB2018

Denne side er til oplysninger, fra udvalget til læseren, om nyheder og ting 
der er ændret, rykket eller på anden måde ikke er som ”det plejer”.
2018 programmet du sidder med i hånden, byder naturligvis på gengang-
ere, men også på ændringer og nyheder.  Andet ville modstride et skoledis-
trikt i Blomstrende Udvikling * * * * *
Årets program er udvidet med 5-kamp-dysten på stadion, dette for bland-
ede gadehold, kortklubben eller andet. Dit hold skal bestå af et mix af børn 
og voksne, damer og herrer. Mere om tilmelding, afholdelsen og regler inde 
i bladet.
Efter ca. 20 år med det kendte løbe/cykelbingo, er afholdelsen blevet an-
fægtet af spilmyndigheden i Danmark. Der må ikke være kendte numre 
førend salget af bingoplader er lukket, da det kan have indvirkning på de 
plader, man vil vælge at købe. Regler er regler, dem efterlever vi naturligvis.
Derfor er der ikke længere numre på ruten, men et ”kodeord”, der giver ad-
gang til bingospillet.  Byfestudvalget ser frem til uændret deltagelse, trods 
denne ændring.
Fed lørdag har udvidet målgruppen, således at kommende 3 kl. nu også har 
adgang til denne aften med diskotek, hygge og konkurrencer mv. Dermed 
er fed lørdag for kommende 3. til og med kommende 7. klasse.  Byfesten 
appellerer til, at de ”nye sammensatte 7.kl.” igen mødes denne aften, in-
den skolestart i Agerbæk. Forældregruppen bedes sørge for, at de alle kan 
mødes kort i Årre, og følges ad til festen i én eller flere grupper.
Fotorally har gennem mange år været en god kamp mod tid og opmærk-
somhed. Der er stadig mange, der mangler at prøve kræfter med disciplin-
en. 4-5 personer i én bil….. så er der præmier i udsigt til de bedste.
Lauridsens fodboldstævne er kendt gennem 8 år som Årre Cup, og har 
et deltagerantal på omkring 200 spillere hvert år i byfesten.  Da Ejvinds 
kontakt til de årgange, der spiller ved stævnet svinder ind, er stævnet 
under ledelse af andre hænder fra 2018. Der skal herigennem lyde en stor 
tak til Ejvind, men også til resten af ”Lauridsen klanen”, som har hjulpet i 
forbindelse med afvikling af stævnerne de seneste 8 år.
Byfestudvalget samler trådene, alle andre giver en hånd = BYFEST.
HUSK: Byfest er bare en sjov måde, at gi´ noget til hinanden på.
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Lørdag d. 4. august 2018
10.00       Femkamp 2018.   

Alle store som små! 
Kære alle gode mennesker i Årre og omegn! Vi vil gerne på byfest udvalgets 
vegne invitere jer til  en dyst i femkamp på Årre byfestplads. 
Lørdag d. 4/8 kl. 10.00. 
Reglerne for denne lille dyst er at I skal kunne stille et hold på 8 personer (som kan 
være et gadehold, motionshold, strikkehold m.m.), hvor der minimum skal være 2 
deltager under 12  år dog over 6 år. Holdet skal have udnævnt en holdkaptajn. 
Der vil blive tændt op under grillen og være rig mulighed for at købe en øl eller 
vand. 
Så skynd jer at tilmelde et hold til Jesper Madsen tlf. 27 28 30 26 senest d. 30/7. 
Dagen vil være fyldt med sjov og spas, så stil et hold eller kom og hep på dine 
naboer og venner.  
Der dystes om æren, præmier og en kæmpe pokal. 

SKYND JER AT TILMELDE JER, DER ER MAX 
PLADS TIL 12 HOLD!!!!  

4
AUGUST

FEMKAMP I ÅRRE 2018
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Lørdag d. 4. august 2018
Fed Lørdag

For kommende 3. til kommende 7. klasser
17.30 - 18.30    Bliv gjort klar til fest. 
                 - Få sat hår
       - Lagt let makeup
       - Få en sej tatovering
       - Ansigtspynt

18.30        Spisning

19.15 - 23.00    Disco 
                           - Masser af fed musik til jer.
     

Der vil igen i år være konkurrencer.
I kan slå søm i eller tage et spil bordfodbold.

Entrè 50 kr. incl. 1 byg selv burger m/pommes.
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CYKELTUR FRA ÅRRE TIL ENDRUP 
NATURPARK.

ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING arrangerer cykeltur fra 
Årre til Endrup Naturpark (hvis nogen synes de små 20 km. tur/re-

tur er for langt på cykel, er man velkommen til at tage bilen).

I Endrup vil Theodor Schmidt fortælle om, hvordan lokale ildsjæle 
med gåpåmod, gode ideer og hårdt arbejde har skabt en naturpark 

med bålhytte, shelters, stryg, stisystem, og en flot bro over åen m.m.

Stedet inviterer i høj grad til at mennesker mødes til hygge og sam-
vær. Der serveres en forfriskning i/ved bålhytten.

Det hele foregår søndag den 5. august 2018.
Turen starter ved byfestteltet i Årre kl. 12.30.

Alle er velkomne.

Venlig hilsen
ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING
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Søndag d. 5. august 2018
  9.00 Byfestgudstjeneste i kirken    se side 1
  9.00 - 16.00 Agility og Rally-lydighed  se side 16
11.00 Søndagsskole i “Lille telt”
 Få et slag kort, ryst raffelbægeret, eller få en god hold snak.
12.00 Teltet åbner
            
12.00 - 16.30 Børnedag

Find karameller i kornet.
Bolscher, hår, ansigtsmaling m.m.

Andedam
Spejderne vil være på pladsen

Hoppeborg
Spis is til du revner 20,-

                          
13.00 Skattejagt.
 Kom og vær med, når jagten sættes ind på, at finde den gamle   
 skat. 
 Før skatten kan findes, må du hjælpe med at samle 
 brikkerne til det ødelagte skattekort.
 Har du lyst til at hjælpe, skal du møde op i byfestteltet. 
               Alle som hjælper med at finde skatten får del i godterne.
 Aktiviteten er for børn i alle aldre. 

12.00 - 16.00  Helle rideklub   Se side 14

12.30 Lokalhistorisk arkiv   Se side 5

15.00 Kaffe og kage
Tag  naboen, familien og vennerne med til en hyggelig eftermiddag i teltet, og slut 
dagen af med kagebord, med hjemmebag og kaffe/the.
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Mandag d. 6. august 2018
19.00 Årre Revyen 2018

Revy 2018
Jo jo revy holdet er i gang.

Så glæd jer til en aften, hvor alt hvad der er sket i løbet af året, bliver 
vendt og drejet, sandt eller næsten…..bare det er sjovt.

Er der så garanti for, at det bliver sjovt?
Jo lattermusklerne skal nok blive rørt. 

Vi skriver på livet løs og starter så med at øve i uge 31. 
Så kom og vær vidner til de sjove, skøre og frække indslag. 

Om det stigende befolkningstal i Årre…..
Om boligmangel og hvorfor.

Om Carsten og Helges problemer med kvinder og øl.
Om en` der bliver væk, men selv finder hjem igen.

Og måske skal vi have en lille TJA TJA TJA.
Meget kan ske når vi går i gang og vid dig ikke for sikker, det er 

måske DIG vi har fået øje på…..eller din nabo.

Vel mødt til årets revy 2018

HUSK tilmelding til Senior aften Torsdag !
1 flaske gajol/snaps til de 2 første borde med min. 15 tilmeldte på planchen i teltet.

HUSK tilmelding til festen lørdag !  
Skriv jer på tavlen i teltet.

“oplys venligst gade og alle navne” 
De 2 første borde med min. 15 tilmeldte får en gratis flaske Gajol.
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Tirsdag d. 7. august 2018
18.00 Teltet åbner
18.00 Fodbold senior 11 mands
18.30 Fodbold senior 11 mands damer 

18.00 Løbe/cykeltur i nærområdet
Med efterfølgende bingospil i teltet
Der er to afmærkede ruter med start og slut i teltet. Den ene rute er tilpasset 
således dem på de mindste cykler kan være med.
På ruten findes der en række bogstaver, der sammensættes til et ord. 
Ordet er koden til en række tal, der oplyses efter salget af bingoplader er luk-
ket.
Når alle er i mål og har fået sulten stillet ved grillen, spilles bingospillet med 
talopråb fra scenen.

Husk cykelhjelmen !
Bingoplader købes i baren.

1 plade  kr. 20.-
3 plader kr. 50,-

18.00 - 23.00  Hyggeaften i teltet
Der kan købes mad fra Kroens grill, og tørsten kan slukkes med en god flaske vin fra 
Byens vinhandel.
Musikken leveres af  Vagn Christensen

 I løbet af aftenen udnævnes Årres ildsjæl 2018.
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Onsdag d. 8. august 2018
18.00 Teltet åbner
18.00 Fodbold U12, U13, U14, U15   
18.00 Fotorally
Vi har lavet en rute rundt i Årre og omegn på ca. 25 km. Vi har taget nogle 
billeder undervejs. Hver bil får udleveret et sæt billeder, samt en rutebeskriv-
else (50 kr. pr. sæt). Det er tilladt at købe flere sæt til bilen.
Derefter bliver I sendt af sted med 2 min. interval, og skal så finde billeder i 
den rigtige rækkefølge. Dette må tage en time og der uddeles strafpoint for 
hvert minut man kommer for sent, for hver minut man kommer for tidlig og 
strafpoint, hvis numrene på billederne ikke er korrekt placeret . Hvis du/I er 
nye kom i teltet og spørg. 
Præmier til de 3 bedste rallyhold.
Præmieoverrækkelse efter sidste hold ankommer.

23.00 Festpladsen lukker.
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Torsdag d. 9. august 2018
18.00 - 24.00 Senioraften

En hyggelig aften med den gode byfestatmosfære, 
hvor lyd og tempo er tilpasset.

Entré inkl. meny fra kroen kr. 200,-
Husk tilmelding senest mandag d. 6/8-2018, på tavlen i teltet. 

Eller kontakt Lene L. Hansen  sms/tale 3167 6578

Entré uden spisning kr. 100.-

Fællessang, god mad, hyggesnak ved bordene
søm, kort og terninger til spillelysten.

-ikke mindst en sving-om til musikken, leveret af Morten Vangsøe Simonsen.

Menu fra kroen:
Sild med standard tilbehør.

Senior byfestbuffet: 
2 slags mørt kød, 2 slags kartofler, 

friske blandede salater med kuvertbrød og smør.

Desserten kan til købes i baren,
Irisk-kaffe kr. 35,- /denne aften 4 stk./ kr 100.-
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Fredag d. 10. august 2018
18.00 Fodbold 7 mands mini turnering
18.00 Fodbold Oldboys
18.30 I det lille telt er der øl på køl og pølser på grillen.
01.45 Festpladsen lukker
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Lørdag d. 11. august 2018
  9.00 Teltet åbner
  9.00 - 13.00 Flagkonkurrence  Se side 15

  9.00 - 10.00 Gratis morgenkaffe
  Rundstykker 
  Kaffe/Te
  Honning 
  Alt sponseret af lokale leverandører

  9.00 - 14.00 Torve og markedsdag
  Kom og oplev den hyggelige stemning på markedspladsen og gør en god handel.
  

 Børne loppemarked
  Her kan børn og barnlige sjæle bytte og handle.

  9.00 - 14.15 Årre Cup 2018
   U5, U6 og U7 på oppustelige baner.
   U8, U9 og U10  5 mands.

10.00 Rafleturnering
   Forsvarende mester Stig Kikkenborg

Musik på pladsen
10.30  Thorlund spiller op
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Lørdag d. 11. august 2018
11.30   Kroen sælger:
  Frikadeller m/kold kartoffelsalat eller tortilla pandekager m/salat

                                          50 kr. pr. person.
14.00 Festpladsen lukker

18.30 - 01.45 Årets fest for de unge som er blevet lidt ældre

Denne aften bør ingen gå glip af, der er lagt op til en byfestaften med:
Højt humør, god menu fra kroen, live orkester. Gæster og musikken spiller på alle 
strenge.
Støt op og tilmeld dig denne afslutning på byfestugen.
Saml dine naboer, kortklubben eller kom selv. Sammen gør vi denne aften til en 
hyggelig fælles fest for alle.
Entré inkl. menu fra kroen kr. 250,-
Husk tilmelding senest mandag d. 9/8-2018, på tavlen i teltet. 
- Eller kontakt Signe Lund sms 6146 0544  
Entré efter spisning kr. 100.-

Menu fra kroen:
Forret buffet :           Reje/krabbe pandekage og hønsesalat på ananasring.
Hovedret buffet :     Kromanden skærer af 4 slags kød, dertil 2 slags kartofter.
                                    Flere slags friske blandede salater m/ kuvertbrød og smør.
Desserten :                Kan tilkøbes i baren
                                     Irisk-kaffe kr. 35,- /denne aften 4 stk./ kr. 100.-

Liveband: PopNitz
Der leveres dinnermusic og gennemført feststemning live in concert.
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 Prøv 
mig. 

 
 

Søndag d. 5. august fra 
12:00 - 16:00 

15,- 
 
 
 

Børnedag til Årre byfest 
Kom og prøv en ridetur på børnedagen til Årre byfest 

Søndag den 5. august fra 12:00-16:00 
 

Støt os fra Helle Rideklub vi samler ind til bedre faciliteter i rideklubben. 
 

Du er også velkommen til at besøge mig og mine venner i Helle 
Rideklub, måske er ridning lige noget for dig. 

 
Jeg glæder mig til at se dig. 

 
Venlig hilsen 

 
 

Helle Rideklub - Vrenderupvej 40B - 6818 Årre 
www.hellerideklub.dk 

Følg os på Facebook: Helle Rideklub 
 



Årre byfest
- Det er bare en sjov måde, at gi´ 

noget til hinanden på.
støt op…og få ting i sognet til at 

blomstre 
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DANNEBROG	SKAL	HEJSES	OG	PLANTES	TIL	TORVEDAG.	
	
Ved		torvedagen		lørdag		d.	11-8-2018.	,		har		man		mulighed		for		at		
købe			
et		eller		flere		flag,	der	”plantes”	I		et		indrammet		areal		ved			
torvepladsen.		
	

	
	
Der		udtrækkes		ved		publicus		notarius		2		koordinater,		der			
herefter		udmåles		af		autoriseret		personale.			
Flaget		med		påskrevet		navn,		der		er		nærmest		udmålt		punkt,	vinder			
præmien	Der	er	i	alt	3	præmier	(se		mere		herom		i		teltet)			
	
Kontrolstemplede	flag		købes	på	torvet	d.	11-8.			
Stykpris			kr.		25,-			
Køb	3		flag		for		 	kr.		50,-					
	
Vinderne		findes		kl.		13.00		ved		torvedagen		d.	11-8-2018	
Vinderen		får		direkte		besked.		
	
Dette	er	bare	endnu	en	sjovmåde,	at	gi´	noget	til	hinanden	på.	
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ÅB	Hundetræning	er	i	byfestugen	2018	vært	ved	
3.	afd.	DGI	Sydvest	turneringen	i	

Agility	og	Rally-lydighed.	
Der	bliver	noget	at	se	på	for	publikum,	der	konkurreres	
denne	dag	i	flere	klasser.		Husk	at	respektere	afspærringer	
mv.	da	det	er	hundenes	konkurrence….		-ikke	en	opvisning.		
	
Agility	og	spring:		
Begynder,	let	øvet,	øvet	og	senior.	

	 	
	
Rally	lydighed:		
begynder,	øvet,	ekspert,	champion	samt	åben	klasse.		

	
Kom	og	oplev	de	dygtige	hunde,	stævnet	løber	over	hele	
dagen.	Banegennemgang	for	deltagere	fra	klokken	9.00	

-mere	info	på	dgi.dk/sydvest	hundesport….	
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- Torvedag -
Tilmelding

Ønsker du en plads til Årre Torvedag, skal du skrive/ringe til Britta på 
britta_nc@hotmail.com eller 2229 3176.

Der er kun få borde til rådighed – Borde til udlån er 
først-til-mølle.

Opstilling fra kl. 8.00.
HUSK: Der er ingen garanti for samme plads som sidste år. Hvis du 

ønsker en bestemt plads kan det efterspørges ved bookning af standen. 
Det er først-til-mølle.



Til alle hjælpere
Vi vil herigennem gerne sige jer 
tak for jeres velvilje til at yde en 
stor indsats, uden alle jer kunne 

det her ikke lade sig gøre.
Vi i udvalget syntes det er en sjov,
hård og spændende uge og dette 

ser vi frem til, hvilket vi også 
håber I gør.

I år har vi, som I kan se i pro-
grammet, en masse nye spæn-
dende aktiviteter for børn og 

voksne.
Vi håber på jeres opbakning som 

plejer at være helt i top og ser 
frem til en festlig og fornøjelig 

byfestuge.

Til alle sponsorer.
Vi vil også gerne rette en stor tak 
til alle vores sponsorer, som er en 
uvurderlig hjælp for byfesten og 
ikke mindst gør i mange men-
nesker glade med jeres værdi-

fulde/sjove gaver.
Til alle jer som yder en aktiv in-
dsats i forbindelse med byfesten, 
vil vi også gerne sige tak for jeres 

uvurderlige hjælp.
Med venlig hilsen og på gensyn 

til byfesten.

Byfestudvalget
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TELT VED ÅRRE STADION BETYDER 
- At der er nogle frivillige mennesker i sognet, som

har arrangeret Årre Byfest !

- At familien kan tage sammen af sted og både høre mu
sik og blive underholdt på forskellig vis !

- At der sælges grillet okselår og pølseboden er åben !
- At tørste slukkes i baren og at de slikmundede får bid !

- At tombolaen er fyldt med flotte præmier, takket 
være vores sponsorer og dygtige tombolapiger !

- At der rammes søm eller rammes ved siden af og 
vindes eller tabes en omgang !

- At børnene bruger for mange penge og at de voksne
bruger resten !

- At der spilles fodbold og håndbold !

- At benene, lattermusklerne og de ”hjælpende hænder
bliver brugt” !

- At der bliver raflet og spillet kort !

- At land og by mødes!

- At vi kan stå sammen og holde gang i det lokale sogneliv !

At vi ses – på gensyn .
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