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Mit navn er Sofie Stumpe, og jeg er uniformeret garder i 
Varde garden.  
Jeg var 9 år, da jeg startede som fløjteaspirant i Var-
de garden. Min mor havde set et opslag i avisen, om at Var-
de Garden søgte aspiranter, så vi kontaktede dem og tog på 
besøg en tirsdag hvor der er træning for uniformerede gar-
dere. Det var lige mig! 
Alle starter som aspirant - enten med et instrument eller 
som twirler, hvor du får træning 1 gang om ugen. Efter et 
stykke tid og du er blevet bedre til at spille/twirle, påbegyn-
der du marchtræning sammen med andre aspiranter og se-
nere får du lov til at træne med de uniformerede gardere til 
marchtræning.  
Du er ikke med til arrangementer i starten, da du ikke er 
øvet og god nok endnu, men hvis du som jeg spiller på fløjte, 
skal du kunne 7 numre uden ad i marchtempo inden du kan 
komme i uniform. Jeg kom i uniform, da jeg var 10 år. 
Når du kommer i uniform er der meget at tænke på – bl.a. 
sideretning, som betyder at du skal gå på en lige linje og det 
er altid højre mand du skal rette dig ind til. Så er der også 
fremadretning, som egentlig bare betyder, at du skal kigge 
fremad og følge takten både i musik og gang.  Til sidst er der 
op og nedtagning af instrumenter – men det lærer du alt 
sammen, inden du skal med ud til dit første arrangement.  
Desuden spiser vi også sammen en gang om ugen, hvor Jytte 
laver mad til os inden træning. Det er rigtig hyggeligt og en 
god mulighed for at lære de andre gardere at kende bedre. 
 
Uniformen er forresten så flot! Pigerne har cremefar-
vet nederdel, hvid skjorte, røde jakker, sort sløjfe rundt om 
halsen, hvide sløjfer til håret, hvide støvler, hvide handsker 
og rød hue. Drengene har cremefarvede bukser, hvid skjor-
te, rød jakke, sort slips, og til sidst sorte sko. Om vinteren er 
vi i nisse uniform, hvor vi spiller alle julenumrene.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er nogle gange på længere ture, og i år var vi i Paris – vi 
gik både parade i Disneyland og spillede koncert foran Eiffel-
tårnet. Varde Garden spillede faktisk fødselsdagssang for 
mig foran Eiffeltårnet efter koncerten, fordi det lige var på 
min fødselsdag vi var der – så fed en oplevelse.  
 Jeg elsker at gå i Varde Garden, fordi det er sjovt og man får 
nye og gode venner. Der er et godt sammenhold og alle er 
så søde og hjælpsomme, så de nye føler sig trygge og godt 
tilpas.  
Kom og vær med! Jeg håber vi ses i Varde Garden.  

JEG SPILLER FLØJTE I VARDE GARDEN 
Skrevet af Sofie  Stumpe 
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BORNHOLM -  6. KLASSES BORNHOLMERTUR 
Skrevet af Josephine Friis Hermansen 6A, Årre skole 

Mandag d. 4/6-18 tog Årre skoles 6. klasse til solskindsøen: Born-
holm.  
Mandag morgen tog vi med toget fra Bramming station til Køben-
havns banegård.  
 
Efter den tre timer lange tur, stod det på Tivoli og strøget. 
 
Så tog vi med en bus til Ystad, hvor vi sejlede til Bornholm. 
 
Alle dage var der morgenløb for de morgenfriske, og lærerne.  
 
Tirsdag morgen stod der cykler klar, og cykelhjelmene var delt ud til 
alle. Tandemen var også i brug, vi skulle en tur forbi Ekkodalen hvor 
vi drak af vandet direkte fra den kolde kilde. Efter det gik det op til 
Rytterknægten, som er Bornholms højeste punkt.   
 

Onsdag morgen tog vi med bussen til Naturbornholm, hvor vi lærte 
en masse ting om granit, naturområdet og orange-myrene der kun-
ne spises. 
 
Derefter tog vi til Østerlars rundkirke hvor vi fik lov til at se med 
egne øjne hvordan kirken var og hvor tempelriddernes skat- filmen 
blev optaget… 
 
Sidst på dagen var vi på forfatterbesøg i Gudhjem, hos Kirsten Son-
ne Harild. 
 

Den sidste dag vi var på Bornholm, gik vi til Hammershus og opalsø-

en, hvor vi rappellede fra 16 m. Da alle havde rappellet gik vi Ham-

merknuden rundt og sluttede af med en is fra en af de mange bo-

der der var på turene. 

Her er klassen og jeg ude og rappelle fra 16m 

ved opalsøen det var rigtig sjovt 

Laura, Mai og jeg ved at prøve det gyldne 
tårn det var rigtig sjovt det kildede i maven 
Ps. Sofia har taget billedet 

Der var afgang fra Bramming  

station til Københavns banegård  

SCRAPBOG BILLEDER FRA BORNHOLM 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvm-fbntXbAhXMJVAKHdP2BokQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Ringsted_Femern-Banen/Stationer&psig=AOvVaw1m1KxA6XUOM_guOaaeIebG&ust=152913732151
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VADEHAVET -  2. KLASSE PÅ TUR 
Skrevet af Mads og Mathilde 

HALLOWEEN -  AFTER DARK 
Skrevet af Britta Jensen 

Halloweenløbet bliver i år udvidet med endnu et løb – HALOWEEN 
AFTER DARK.  
 
Årre Boldklub har indgået et samarbejde med HATS om endnu et 
løb om aftenen fra kl. 19.30-21.30.   
 
Halloween-løbet fra kl. 16-18 vil fortsætte på samme måde som 
hidtil, men efter aftensmaden og mørkets frembrud vil der blive 
skruet op for uhyggen.  
 
Der er ingen aldersbegrænsninger på hverken løbet om eftermidda-
gen eller om aftenen – det er nemlig meget individuelt hvornår man 
er klar til mere uhygge – med samarbejdet med HATS kan vi love at 
der vil være effekter om aftenen, som kan få adrenalinen til at pum-
pe hos selv de allermodigste voksne. 
 
Formålet med løbet er fortsat er at afholde et orienteringsløb, hvor 
man får motion på en sjov måde. Selv om det lyder mærkeligt, så er 
det altså både sjovt og spændende at blive skræmt på posterne. 
 
Der er ikke krav til udklædning fra hverken de frivillige på posterne 
eller deltagerne, men de kan de slet ikke lade være. Der bliver VIR-
KELIG gjort meget ud af det fra både børn og voksne – og netop 
derfor bliver oplevelsen ekstra god.  
 
Der er derfor også sponsorgaver til de bedst udklædte deltager i 
aldersgrupperne 0-6 år, 0.-2. kl og 3 kl. og opefter.  
 
Begge løb bliver sponsoreret af det lokale erhvervsliv, private, for-
eninger og institutioner - så vi kan i den grad sige at hele ÅRRE BY er 
med til at gøre dette løb helt specielt. 
 

Halloweenløb i Årre er fredag d. 26. oktober 2018.  
 
Der er mange som godt kunne tænke sig at børnene også kommer 
og banker på deres dør, og det er der selvfølgelig mulighed for. I skal 
bare melde jer som post. Der er ikke krav til hverken udsmykning 
eller udklædning, men man skal være sikker på at der er ét stykke 
slik til hvert barn.  
 
Hvis du har lyst til at være med til at gøre dagen eller aftenen til en 
god oplevelse– enten som frivillig hjælper eller med en post - så kan 
du kontakte Britta Jensen på tlf. 22 42 33 38. 

Tobias Larsen, Halloween 2017 

Inden vi tog på tur til Vadehavet, havde vi hjemmefra lavet 
”slæder” som vi skulle bruge på turen. 

Vi startede med at køre med med bus ud til Vadehavet. 

Vi fangede krabber og sandorme og børsteorme og muslinger 
og kom dem ned i vores slæder. 

 Vi blev vejledt af naturvejleder Jonas. 

 Vi gik i bare tæer ude på vaden, og vi sluttede af med et sjovt 
dyrespil og spiste madpakker. 

Vi havde en rigtig god tur. 
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TO MÅNEDERS UFORGLEMMELIGT EVENTYR 
Tekst: Johanne Hedegård Jørgensen  

Den store dag var endelig kommet. Min ryg-
sæk var pakket og sommerfuglene i maven 
blev større og større. Jeg blev sammen med 
min rejsemakker Tilde sendt af sted med tog 
til Kastrup Lufthavn, hvor vi skulle mødes 
med rejsegruppen. 12 forventningsfulde og 
spændte piger, drog vi af sted mod første 
destination: Maldiverne.  

 

Efter lange timer i fly blev alle vores forvent-
ninger i høj grad indfriet. Personligt havde 
jeg ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at 
billederne fra Lotto-reklamerne ville stemme 
overens med virkeligheden – men det gjorde 
de og det var for vildt!  
Vi tilbragte 1 skøn uge på Maldiverne, hvor vi 
boede på 2 forskellige øer. Tiden blev pri-
mært brugt på snorkling både dag og nat, 
strandture samt hygge med de lokale og 
hinanden. Snorkelturene var i sig selv en 
KÆMPE oplevelse. I det helt klare blå vand 
oplevede vi fisk i utallige farver og former, 
skildpadder, koraller, delfiner og hajer på tæt 
hold – det var fantastisk!  
 

Efter en skøn uge med en masse saltvand og 
solcreme med høj faktor blev næste stop Sri 
Lanka, hvor vi skulle tilbringe de næste 3 
uger. Den første uge brugte vi på surfcamp, 
hvor bl.a. landsmesteren af Sri Lanka under-
viste os. Det var vildt sjovt og udfordrende 

med surfing, med efter en uge med store 
bølger, alt for meget saltvand og ømme 
muskler var vi klar til at udforske resten af Sri 
Lanka. 

 

Vi valgte i gruppen at splitte os op og Tilde 
og jeg drog derfor ud på egen hold. Efter en 
hvalsafari og flere timer i en offentlig og 
meget proppet bus var vi endelig fremme 
ved vores hostel, hvor vi fik vores værelse. 
Værelset var mørkt og klamt, samt var der 
kryb overalt. Der var i byen ikke mulighed for 
at købe mad, så aftensmaden stod på en 
pakke chokoladekiks. Den nat krøb vi ekstra 
tæt sammen i sengen og syntes pludseligt, at 
der var rigtig langt hjem. 

 

Natten på det skumle hostel forløb heldigvis 
godt og efter en dagsudflugt i regnskoven 
tog vi en spontan beslutning om at rejse 
videre til næste stop på ruten. Vi mødtes 
med 2 af de andre piger fra gruppen og fulg-
tes med dem resten af tiden på Sri Lanka. De 
næste par dage oplevede vi mange ting på 
kort tid. Vi besøgte en nationalpark, hvor 
højdepunktet var de mange vilde elefanter, 
som vi kom meget tæt på samt et elefant-
børnehjem, hvor vi så små elefanter blive 
fodret. Derudover besøgte vi den hyggelige 
by Ella, hvor vi oplevede ”Little Adams Peak” 
og ”Nine Arches Bridge”.  
 

Fra Ella tog vi på 6,5 timers lang togtur til 
Kandy, hvor vi oplevede templer i massevis, 
kirker, deres lokale dans samt den royale 
botaniske have. Efter nogle skønne dage i 
Kandy besøgte vi kort hovedstaden Colom-
bo. Vi overnattede 2 nætter og brugte dage-
ne på at udforske den skuffende storby, hvor 
befolkningen havde travlt med at hive penge 
ud af os.  
 

Da vi havde oplevet alle de ting vi havde sat 
os for på kortere tid end forventet, havde vi 
en hel uge ”tilovers”, som vi brugte på af-
slapning, shopping, god mad og strandture. 

 

Efter en skøn uge med afslapning rejste vi 
videre til den tredje og sidste destination 
Thailand, som personligt var det land, som 
jeg havde glæder mig allermest til at besøge. 
Vi var her igen hele gruppen samlet, så det 
var spændende at høre, hvad de andre hav-
de oplevet. Vi startede ud med nogle dage i 
Bangkok, hvor vi fik planlagt hvad vi ville 
opleve den sidste måned. I Bangkok besøgte 
vi bl.a. Chinatown og var på bådtur i den 
gamle og fattige del af byen. Derudover var 
vi også på en cykeltur rundt i byen, hvor vi 
rigtig kunne opleve nogle af dens mange 
perler. 

 

Efter en skøn start på eventyret i Thailand 
rejste vi mere nord på i landet. Her skulle vi 
på en 3 dages trekkingtur i junglen. Første 
overnatning var i et telt ude i ingenting, 
mens anden nat var i en lille landsby. Her sov 
vi i en lille ”hytte” blandt grise, køer, hunde 
og katte – en meget speciel oplevelse. Det 
var også blandt alle dyrene jeg blev vækket 
med fødselsdagssang på min 21 års fødsels-
dag.  
 

3 vildt fede, men hårde dage i junglen var 
godt overstået og et bad var i høj grad til-
trængt. Vi tog efterfølgende mere nord på til 
byen Chiang Mai. Her oplevede vi et natmar-
ked, templer, et elefanthjem, zipline, en 
sejltur på bambusflåder samt en dag, hvor vi 
selv kørte rundt i en tuk-tuk, som er en knal-
lert ombygget til en slags taxi. Vi var i dagene 
på Chiang Mai indkvarteret på et lækkert 
hostel, hvor vi havde en stor og lækker swim-

mingpool – skønt og tiltrængt efter dage i 
junglen uden ingenting. 
Efter skønne og travle dage nord på rejste vi 
igen til Bangkok, hvor vi oplevede det kinesi-

ske nytår. Her var der flere tusinde kinesere 
samlet til fest i en lille del af Bangkok. Efter 
blot en overnatning i Bangkok begyndte vi en 
af Thailands mest populære aktiviteter: 
øhop.  
 

Vi tog derfor mere syd på, hvor vi i første 
omgang besøgte en enkelt ø. Her slappede vi 
primært af og nød de skønne strande og god 
mad et par dage. Herefter rejse vi igen på 
fastland, hvor vi besøgte en skøn skøn natio-
nalpark. Første nat blev vi indkvarteret i 
ualmindelige luksuriøse hytter, mens vi an-
den nat sov i en hytte placeret på en tøm-
merflåde. Vi oplevede her den hidtil smukke-
ste natur jeg nogensinde har set.  

 

Nationalparken med det blåklare hav var en 
fantastisk oplevelse og vi fortsatte herefter 
med at øhoppe, hvor vi igen kunne nyde de 
lækre strande. Vi besøgte 2 forskellige øer, 
hvoraf vi på den ene både var på snorkletu-
re, i et vandland samt til Fullmoon party, 
som er en af Thailands allerstørste fester.  

 

Efter en kanon fest på den sidste ø rejste vi 
igen til Bangkok, hvor vi skulle have 2 over-
natninger inden hjemrejse. En veninde og jeg 
valgte at bruge den allersidste dag på at sky-
dive fra 4,2 km. højde – en perfekt og vild 
afslutning på den mest perfekte rejse! 

 

Med rygsækken fyldt med gaver til dem der-
hjemme og uforglemmelige oplevelser tog vi 
alle hjem til savnede familier og danske mad-
varer. Noget af det jeg havde savnet aller-
mest var rugbrød, så jeg kunne gå glad i seng 
efter at have fået en rugbrødsmad med le-
verpostej og syltede rødbeder, som stod klar 
til jeg kom hjem. 
 
 Tak fordi du ville læse med. 
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EPOS - EN ANDERLEDES EFTERSKOLE 
Skrevet af Frede Krogh Torborg 

Efterskolen Epos ligger på Als i 
byen Fynshav. Epos handler om 
rollespil, cosplay, at nørde, 
game og at acceptere sig selv og 
finde andre mennesker med 
samme slags interesser og ople-
velser. 
 
Efterskolen Epos er et specielt 
sted på mange områder både i 
undervisningen og fritiden. 
 
Undervisningen 
Halvdelen af undervisningen 
fungerer som normal undervis-
ning med erfarne lærer der gør 
de normale faglige timer sjove-
re, mere forståelige og overskuelige. De har styr på deres fag og er 
kreative med undervisningen. Resten af undervisningen foregår 
som faglige rollespil hvor man lærer f.eks. bedre engelsk, innovativ 
tankegang, dansk, tysk og historie. Oveni får man lov til at spille 

fantastisk rollespil arrangeret af 
lærerne som alle er dygtige 
rollespillere.  
Fritiden 
Epos har store udearealer med 
plads til liverollespil hvilket sko-
len selv afholder hver måned, et 
spillerum med 14 Pc’er, og mas-
ser af brætspil, kort spil. Hver 
aften er der aktiviteter afholdt 
af både lærer og elever som 
man frit kan vælge at deltage i.  
 
I marts er der studietur til 
Czocha, Polen hvor et af verdens 
største ”Harry Potter” rollespil 
afholdes. Spillet er inspireret af 

Harry Potter universet og helt kontrolleret af spillerne der skaber 
plot, karakterer og begivenhederne som udføres af ’Spilmestrene’. 
 

”Epoeter” (Elever) på studietur i Czocha, Polen. 

BYENS RUM I ÅRRE 
Skrevet af Mogens Falkesgaard Hansen - Viceskoleleder 
 

Siden januar 2017 har Borgerforeningen i Årre, Årre Boldklub og Årre Skole arbejdet meget tæt sammen i et projekt vedrørende arealet, hvor 
børnehaven, sfo og legeplads har til virke i dag. Projektet har fået navnet ”Byens rum”. Benyttelsen af ”Byens rum” er for alle i alderen 0 – 100 
år. Tanken er, at der bliver etableret arealer, hvor forskellige aktiviteter giver muligheder for alle aldersgrupper.  
 

Hvilke arealer bliver der i forbindelse med ”Byens rum”? 
Adskillige forslag fra borgerforeningen, medlemmer af Årre Boldklub og Årre skoles elever og personale har været vendt i arbejdsudvalget i 
forhold til etablering af ”Byens rum”. Arbejdsudvalget har prioriteret følgende i forhold til indkomne forslag: 
 

• Sociale trænings faciliteter 

• Gyngeområde 

• Bordtennisområde 

• Siddetrappe 

• Sansehave 

• Studierum 

• Det sociale street område 

• Beachsoccerbane 

• Fittnesslommer 
 

Hvordan fordeling af ovennævnte bliver i forhold til det samlede areal er stadig under udarbejdelse i arbejdsudvalget. Projektet vil blive opført i 
etaper, og der vil løbende kunne foretages ændringer i placeringen af de forskellige faciliteter, således at vi optimalt opnår den bedste place-
ring på området af hensyn til sikkerheden og helheden i projektet. 
 

Hvordan er det blevet muligt at etablere ”Byens rum”? 
Varde kommune har givet mulighed for, at man etablerer byens rum på de førnævnte arealer, og Årre Borgerforening og Årre Boldklub forven-
tes at indgå en flerårig lejeaftale af arealet med Varde Kommune i forhold til vedligeholdelse og driften af ”Byens rum”.  
Gennem ihærdigt arbejde med fundraising er det lykkes at få tilsagn om penge fra følgende fonde og puljer: 
 

• Energistyrelsen om tilskud fra Grønordning 

• LAG – lokale aktionsgrupper 
 

Øvrige fonde som indgår i vore planer er: 
 

• Realdania – vil senere blive genansøgt via puljen under ”Underværker”  

• SE – Vækstpulje ansøges er ansøgt i maj mdr. 2018 

• Lokale & Anlægs Fonden bliver ansøgt i august mdr.2018 

 

Samlet pris for projektet forventes at være 3,2 millioner. Vi har pt. modtaget ca. 1/3. Projektet skal gennemføres indenfor 2 år fra tilsagnsdato-

en. 
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SVEND THOMSENS ERINDRINGER FRA FUGLSIG  
Nedskrevet af Anna Marie Østergaard – Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 

Svend Thomsen blev født d. 28. sep-
tember 1932, på det der i dag er Fugl-
sig vej nr. 5. Fødehjemmet, som skulle 
komme til at danne rammen om ham 
og hans families liv og virke, i årene fra 
1959 til 1991. 
 
Skolen, krigen og landbruget 
I 1927 blev Fuglsigvej 1 udstykket fra 
Fuglsigvej 5. Brødrede Niels og Aksel 
Thomsen trak lod om, hvilken af de to 
ejendomme de hver især skulle have. 
Aksel Thomsen trak Fuglsigvej 1 og 
Niels Thomsen trak Fuglsigvej 5. 
Svend husker om sin skolegang, at man 
gik i skole hver anden dag, fra kl. 7 til 
kl. 12. 
Under krigen beslaglagde tyskerne en 
stor del af skolen. Befalingsmændene 
boede i det der var 1. klasses klassevæ-
relse og de øvrige soldater var indkvar-
teret i gymnastiksalen. Der blev afholdt 
skydeøvelser på Jørgen Kjellers ejen-
dom, på heden. Mejeribestyrer Ejlersen 
købte i 1974 denne ejendom og opdyr-
kede jorden. 
I 1957 blev Svend gift med Sørine. Søri-
ne var født d. 18. maj 1937 og døde i 
1999. 
Sammen overtog de i 1959 Svends fø-
degård, for den nette sum af 110.000 
kr. Gården var på det tidspunkt på 36 
hektar og besætningen var på 22 mal-
kekøer. En relativ god bedrift, efter 
datidens målestok. 
Men Sørine og Svend havde større pla-
ner. De udvidede besætningen til 44 
malkekøer og købte mere jord til. 
I 1984 købte de Jørgen Kjellers ejen-
dom, på 34 hektar.  Bygningerne blev 
efter 4 år væltet, da de var af ringe 
værdi. Jorden blev oprindeligt udstyk-
ket fra Fuglsigvej 5. 
De klarede i fællesskab, med hjælp fra 
Svends far Niels, den daglige drift. Søri-
ne var hjemmegående og medhjælpen-
de hustru. Hun sørgede, ud over hus-
holdningen, for pasning af kalvene. 
Der blev, som på de fleste gårde, dyr-
ket alsidigt, både korn, roer og hø. 
Svend erindrer, at de under krigen 
måtte aflevere to kassevogne, fyldt 
med rug, på Foderstofforretningen. 
Alle måtte jo bidrage. I 1945 og 1946 
lånte Svend en hest af sin far, for at 
køre tørv, hos Alfred Thomsens far. 
Arbejdstiden var kl. 07.00 – 17.00, med 
pauser kl. 9.00 – 09.15 og igen kl. 12.00 

– 13.00. Lønnen for en arbejdsdag var 
20 kr. 10 kr. til hesten og 10 kr. til ar-
bejdsmanden. Der var 7 mand be-
skæftiget. 3 mand arbejdede i graven, 1 
mand fyldte i pressen, 1 mand tog fra 
ved pressen, 1 mand kørte fra pressen, 
til ham, der slog tørv, med en 5 tandet 
greb. 
Fra starten foregik malkningen med 
spande, og mælken blev transporteret 
til mejeriet, på hestevogn. Det var ofte 
Marius Hansen, der sad på kuskesæ-
det. I 1959 blev de afregnet med 18 
øre, pr. kilo mælk 4 %. Svend sad i be-
styrelsen for Endrup Andels Mejeri fra 
1964 til 1968. Leverandørerne blev 
afregnet kontant, en gang om måne-
den. Det foregik på den måde, at en 
vognmand fra Endrup, som alligevel 
havde ærinde i Esbjerg, af mejeribesty-
reren blev bedt om at gå i banken, og i 
kontanter, hente hele månedens leve-
randørafregning. Bestyrelsen blev ind-
kaldt, så de hver især kunne får deres 
kreds´ afregning med hjem. I Svends 
kreds var der 10 leverandører. Den 
samlede udbetaling, for en måned ud-
gjorde cirka 3.500 – 6.000 kr. Svend og 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer ind-
bød så, på skift, til udbetaling. Leveran-
dørerne fik hver især deres penge og så 
gik alle mand i stalden, for at se på be-
sætningen. Imens blev der dækket op, 
for man kunne jo ikke gå hjem, uden at 
blive trakteret med kaffe, snitter og 
lagkage. 
Da mejeribestyrer Pedersen tiltrådte, 
først i tresserne, blev der udelukkende 
lavet smør. Pedersen satte i 1962 gang 
i osteproduktionen. 
I 1952 købte Svends far Niels Thomsen, 
den første traktor, en Ford. Prisen var 
11.000kr. Dermed var der sat gang, i en 
anderledes måde, at arbejde i marken 
på. 
Det var et fantastisk fremskridt, da de 
fik et rørmalkningsanlæg og køletank. 
Nu blev mælken hentet af en tankvogn. 
Arbejdet blev lettere og det var nem-
mere, at holde hygiejnen og dermed 
kimtallene nede. 
Sørine og Svend fik tre sønner. Den 
ældste Hans, havde de den sorg, at 
miste som ganske ung. Den mellemste 
søn Aksel, uddannede sig indenfor 
landbruget. Den yngste søn Leif, er 
uddannet smed. Han bor i Fåborg, sam-
men med Mette, der er dagplejemor.  

Aftægt for Marie og Hans Thomsen 
Da Sørine og Svend overtog gården, 
byggede Svends forældre en aftægts-
bolig, ved siden af gården, på Fuglsigvej 
3. Huset blev opført af en murer fra 
Hjortkjær. Dennes arbejdsløn blev af-
regnet med 1.900 kr. for hele byggeri-
et. Den samlede pris for huset husker 
Svend ikke, men prisen for 1.000 stk. 
facadesten var 110 kr. og 100 kr. for 
1.000 kr. stk. bagsten. Huset hører fort-
sat under ejendommen Fuglsigvej 5 og 
er i dag lejet ud. 
 

Næste generation 
I 1991 overtog sønnen Aksel, som er 9. 
generation Thomsen, og dennes hustru 
Marianne ejendommen. De købte tilli-
ge Hans Mose Kristensens tidligere 
ejendom, af Hermann Hansen, Fuglsig-
vej 7. Bygningerne er siden solgt fra. 
Gården blev drevet som kvægbrug, 
med mælkeproduktion, indtil 2011, 
hvor besætningen blev solgt, og nu 
drives ejendommen udelukkende med 
økologisk planteavl. I 1999 blev der 
bygget en ny kostald, med plads til 75 
køer, men der har aldrig været mere 
end 60 køer i stalden. Stalden var mo-
derne, med 2x8 malkestald og automa-
tisk fodringssystem, med Mullerup 
hængebane. I dag er driften som sagt, 
lagt om til økologi og der dyrkes korn, 
græs og hestebønner. Derudover arbej-
der Aksel deltids hos SAR Nordic ApS. 
Marianne arbejder hos Varde - Billund 
Vikarservice.  
 

Naboer 
Svend fortæller om naboerne i Fuglsig: 
 

Asta og Børge Thomsen: 
Asta og Børge Thomsen overtog Fugl-
sigvej 1, i 1963, efter Børges forældre 
Magda og Aksel Thomsen, som havde 
drevet gården med malkekvæg. Efter 
de to brødre, var det nu to fætre, på de 
to nabogårde. Ejendommen Fuglsigvej 
1 drev Asta og Børge, som et traditio-
nelt landbrug, med kvæg- og jordbrug. 
Asta var medhjælpende hustru, og dyg-
tig både inde og ude. De havde sortbro-
gede malkekøer. Børge gik meget op i 
sine køer og havde en fin besætning. I 
1994 solgte Asta og Børge ejendom-
men, til Børges brorsøn, Steen Aksel 
Thomsen. Sammen med sin hustru Su-
sanne driver de en virksomhed, der 

(Fortsættes næste side) 
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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 

producerer skilte til lastbiler. Ved siden 
af deres skilteproduktion driver de fort-
sat jorden, med planteavl. Asta og Bør-
ge flyttede til Fåborg i et parcelhus. 
 

Kirstine og Peder Hansen 
Kirstine var datter af Ane og Morten. 
Anes bror var Peder Hansen. Peder 
havde som barn, under leg, fået en 
splint i det ene øje. Som følge deraf, 
havde han kun et øje. Kirstine fik plads, 
som husholder, hos Peder, Fuglsigvej 9. 
Det forhold udviklede sig og de giftede 
sig. I deres livslange ægteskab fik de 10 
børn. 8 drenge og 2 piger. Med mange 
hjemmeboende børn, var økonomien 
anstrengt, på det lille landbrug. Men 
Kirstine var god til at økonomisere. 
Tøjet blev lappet og vendt og hun for-
stod at få noget ud af hvert pund mel. 
Peder var en stolt mand og afstod for 
den kommunale, økonomiske hjælp, de 
var berettiget til. Efter Peders død sag-
de Kirstine ja tak til hjælpen. Der var 
ikke mange moderne hjælpemidler i 
huset, de fik dog lagt vand ind. Under 
et tordenvejr slog lynet ned, og huset 
brændte ned til grunden. Imens sad 
Kirstine og de hjemmeboende sønner i 
maskinhuset og så til, indtil Sørine bød 
dem hen på varm suppe. Under genop-
førelsen af huset boede de hos Her-
mann. Da de flyttede ind i det ny opfør-
te hus, med moderne bekvemmelighe-

der, fik Kirstine, for første gang, i sit 
lange liv, sit eget værelse.  
Alle børnene havde pladser tæt på 
hjemmet og var gode til at komme 
hjem, på besøg. De var flittige, ærlige, 
kærlige og afholdt. 
 

Anne og Otto Hansen 
Svend mindes Anne og Otto Hansen, 
Fuglsigvej 2, som et driftigt landmand-
spar. De var de første, som fik installe-
ret et udmugningsanlæg. Gyllen blev 
skubbet ud i en skakt. Denne blev spu-
let, for at gyllen kunne komme videre, 
ud i tanken. Der kom mange besøgen-
de, for at se det nye anlæg. Ved sådan-
ne besøg kunne vandstrålen resultere i 
et rekyl af gylle. Ikke alle var lige heldi-
ge, med at komme væk i tide. Det mo-
rede Otto. Anne og Otto var de største 
mælkeleverandører, på Endrup Andels 
Mejeri. De tilkøbte Ivers Pedersens 
ejendom. Der boede sønnen Hans og 
hans hustru Karin, fra de overtog ejen-
dommen i 1994 til 2008. Hans tilkøbt 
ejendommen Fuglsigvej 9 og Alfred 
Kjeldsens ejendom, som de drev sam-
men med Fuglsigvej 2, med 70 malke-
køer. Ejendommen er i dag solgt og 
Karin og Hans bor i Varde 
 

Gunhild og Jens Egon Kjeldsen 
Jens Egon Kjeldsen overtog ejendom-
men Fuglsigvej 11 i 1964, efter sine 

forældre Line og Jørgen Kjeldsen. I 
1965 blev han gift med Gunhild. I man-
ge år, imens han boede hos sine foræl-
dre, kørte Jens Egon mælk for Endrup 
Andels Mejeri. Det foregik med traktor. 
Han lavede også smørdritler til mejeri-
et. Efter at have overtaget ejendom-
men, drev han og Gunhild den som 
traditionel landbrug. De tilkøbte Tolde-
vars Sørensens ejendom, hvor de efter 
5 år væltede bygningerne. Jens Egon og 
Gunhild bor i Varde. Ejendommen er 
ikke solgt. 
 

Else og Johannes Thomsen 
Johannes Thomsen, en fætter til Svend, 
overtog ejendommen i 1954, efter sin 
far Peder Thomsen. 
Else og Johannes Thomsen drev traditi-
onelt landbrug, indtil de i 1984 solgte 
ejendommen Fuglsigvej 8, til Kirsten og 
Svend Frandsen, som har drevet plan-
teavl, som bibeskæftigelse ved siden af 
Kiropraktorklinikken i Esbjerg. Else og 
Johannes flyttede, sammen med datte-
ren Grethe, til Bramming, hvor de køb-
te et parcelhus. 
 

Udviklingen fra 1959 til i dag 
Da Svend Thomsen overtog fødegår-

den, var der otte mælkeleverandører i 

Fuglsig. I dag er der kun en enkelt tilba-

ge. 

16. AUGUST KL. 14 PÅ FRISTEDET I AGERBÆK 

 

Foredrag ”Jeg elsker den brogede Verden” ved bede-
manden fra Kerteminde, Fyn’s sjoveste mand. Han 
gi’r smil på læben, når man går hjem. Ingen tilmel-
ding. Bare mød op. 
 
23. AUGUST: UDFLUGT TIL DEN LILLE Ø ALRØ I  
HORSENS FJORD  

 

Undervejs skal vi se Den genfundne Bro ved Guden-
åen. Derefter kører vi til Alrø og ser hele øen og nyder 
kæmpetarteletter på Cafe Alrø. Så kører vi til Glud 
museum og oplever livet i landsbyerne i de seneste 
350 år. Derefter er der kaffe med kringle og lagkage, 
før vi kører hjem igen. 

 

Pris for hele turen: 400 kr. pr. næse. 

 

Afgang Fåborg: 0830, Agerbæk: 0845.  
Vi er hjemme igen ca. kl. 18. 

 

Hurtigst muligt tilmelding til: Arvid 75195220 eller 

Vagner 75196293. Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop med-
bringes. Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved mø-
derne. 
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Så fik vi holdt rejsegilde på vores nye børnehave. Sikke en 
dejlig fest i det mest fantastiske vejr. På billedet ser I tre 
dejlige sommerpiger med den flotteste hjemmelavede bør-
nehaverejsekrans. Vi vil gerne sige tak for de fine gaver vi fik 
og for at så mange havde tid og lyst til at kigge forbi til vores 
rejsegilde. 

Men det er langt fra den eneste festdag vi har haft her i lø-
bet af foråret og starten på sommeren. Alle vores tre grup-
per har nemlig også holdt fester i løbet af de sidste par må-
neder. Troldebasserne startede ud maj, hvor de havde 100 
% procent fremmøde – alle børn var repræsenteret og det 
var en herlig aften med cirkus i gymnastiksalen og bagefter 
stor buffet med dejlig mad. 
 
Troldepusserne holdt deres fest på en fantastisk solrig dag, 
hvos vi sad udenfor og spiste – det var så varmt at alle de 
stærke fædre lige måtte bære bord-bænke-sættene over i 
skyggen. Men inden maden havde alle børnene deres foræl-
dre med ude og kigge på forskellige poster hvor de kunne 
fortælle om alt de havde lært i God Start. Det var en skøn 
aften. 
 
Trolderikkerne holdt deres afslutningsfest en lidt kold og 
blæsende dag, men det mærkede man slet ikke for de sang 
og spillede for deres forældre så man glemte alt om vejret. 
Bagefter fik alle børnene deres skolemappe og en lille gave 
og et ordentlig bifald med på vejen. Også denne fest slutte-
de af med det helt store buffet-bord. 
 
Vi har i løbet af april og maj desuden holdt hele tre bedste-
forældredage. Alle tre dage var velbesøgte og vi havde om-
kring 50-70 gæster hver gang – der skal mange boller til, når 
man inviterer så mange gæster, men det er intet problem 
for vi har mange forældre som altid er klar på at hjælpe, så 
vi fik hjemmebagte boller leveret hver gang.  Vi har også 

fået de flotteste højbede i miles omkreds fyldt med blom-
ster som bedsteforældre og børnebørn har plantet sammen. 
Dem vil vi nyde resten af sommeren.  
 
Vores forældreråd har igen i år gentaget sommerfest-
succesen. Fredag d. 15. juni holdt de nemlig Årets Sommer-
fest i Årre Børnehave. I strålende solskin sang, dansede, 
grillede og spiste vi sammen alle sammen. Det var en rigtig 
god aften. På billedet ser I Marc og Hanne som Mariehønen 
Evigglad og Søren Snegl. Bagefter holdt vi fredagsbal! Vi vil 
her fra Børnehaven gerne sige tak til Forældrerådet for at 
arrangere endnu en super Sommerfest. 
Pyhhhh man skulle næsten ikke tro vi lavede andet end at 
holde fest her hos os, men det gør vi! Trolderikkerne har 
desuden nået at være på besøg på genbrugspladsen, nede 
ved flaskeautomaten i Brugsen og på museet i Nymindegab, 
selvfølgelig samtidig med at de har besøgt både skolen og 
SFO’en for at være total klar på skolestart i august. 
 
Troldebasserne har været en tur på Fiskerimuseet i Esbjerg, 
hvor de var ret imponerede over de unge mennesker store 
viden om fisk og sæler. Gruppen har i God Start arbejdet 
med emnet Sæler, så hvis I vil vide noget om de forskellige 
slags sæler, så kigger I bare ned i Børnehaven til Troldebas-
serne J 
Troldepusserne har holdt Cirkus Tema. I en hel uge i streg 
løb der små klovne rundt og de sang og spillede og lavede 
cirkusting til stor fornøjelse for Små og Store. 

God Sommer! 
 

NYT FRA ÅRRE BØRNEHAVE 
Skrevet af  Linda Schmidt Jensen - Daglig leder -  Årre Børnehave 



13 

 

JYSKE MESTRE—U14 
Tekst: Britta Jensen—Foto: Britta Jensen 

ÅB Hundetræning 
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 
 
 
Agility kl. 18.00-19.00   Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Rally lydighed kl. 19.15-20.15  Træner June tlf. 50 58 89 38  
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00  Træner Ryan tlf. 40 64 49 87/ Søren tlf. 22 97 79 80 
Lydighed kl. 19.15-20.15   Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/ Tina tlf. 40 74 82 29 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

U14 drengene fra Team Gl. Helle blev lørdag d. 30. Juni Jyske Mestre i fodbold  

Hyggeeftermiddage 
 

Første gang hos Asta Østergård mandag den 22. oktober kl. 14.00. 
 
Vi læser ’Knacker’ skrevet af Karsten Skov. 
Til november er det 100 år siden, 1. verdenskrig sluttede. Mange sønderjyske 
mænd var tvunget i tysk krigstjeneste og bogen handler om en af disse mænd 
og hans familie. 

http://www.åbhundetræning.dk
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SÆT X I KALENDEREN D.2/11 KL.18:30  
til en hyggelig vinaften m/Onkel Jørgens Vinhandel 
 

SPIS PÅ VORES HYGGELIGE KRO ELLER TAKE AWAY  
 

BESTILLING PÅ 7519 5016   
 

• Stort stjerneskud 95,- 

• Pariserbøf 250g fra scotch højlandskvæg/Holme Ådal 90,- 

• Herregårdsbøf 250g fra scotch højlandskvæg fra Holme Ådal, 
nye kartofler, sovs og surt 100,- 

• Burgermenu, kød fra scotch højlandskvæg, bacon og 
pommes frites 85,- 

• 1/2 Grillkylling m/pommes frites, remoulade og surt 70,-  

• Wienerschnitzel af kalveinderlår(220g),brasede kartofler og 
ærter 155,- 

• Pølsemix 55,- 

HVER SØNDAG VOR POPULÆRE SØNDAGSMIDDAG 3 RETTER + KAFFE KUN 158,-   
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MIN REJSE 
Tekst: Johanne Pilgaard Skovbjerg  

At starte sådan en fortælling om min 3 må-

neder lange rejse, synes meget svær. Når jeg 

tænker tilbage på min rejse, står det som en 

meget kompleks tur, som jeg kun kan tænke 

tilbage på med glæde og et smil på læben. 

Det har været en tur hvor vi aldrig stod stille 

og hvor oplevelserne bare regnede ned oveni 

hinanden i 3 hele måneder. Dette er svært at 

få komprimeret og skrevet ned. For selvom 

det nu næsten er 4 måneder siden jeg kom 

hjem, kommer jeg stadig i tanke om oplevel-

ser jeg helt havde lagt på hylden og jeg bliver 

helt glad ved tanken om, at dette kommer til 

at fortsætte resten af mit liv.  

 

Jeg blev student fra Esbjerg gymnasium for 

et år siden og på daværende tidspunkt anede 

jeg ikke, hvad jeg ville lave i mit sabbatår. Jeg 

vidste dog, at jeg aldrig ville få chancen for 

bare at tage af sted igen og den chance 

måtte jeg benytte mig af. Jeg bestilte en 

grupperejse til Fiji, Australien, Vietnam og 

Cambodja gennem Dansk Studie Center. Her 

skulle jeg sammen med 14 andre piger rejse 

fra november til februar måned.  

Vores rejse startede på Fiji hvor vi rejste 

rundt i næsten en hel måned. Inden jeg tog 

afsted, havde jeg en forventning om, at Fiji 

ville være det ultimative ferieparadis med 

hvide strande og drinks i kokosnødder. Det 

viste sig, kun at være en lille bitte brøkdel af 

Fiji, som faktisk levede op til disse forvent-

ninger. Fiji overraskede mig dog på en helt 

anden måde. Det var det mest idylliske og 

afslappede land med en hjertevarm og fanta-

stisk befolkning. Det var en meget stor ople-

velse at se hvordan de selvom de levede i 

ekstrem fattigdom, fik det bedste ud af det 

og var så glade for det de havde. Det var 

fantastisk at opleve hvordan de levede en så 

langsom og uforstyrret hverdag i tro med at 

dette var den bedste måde at leve på. På Fiji 

lærte vi ret hurtigt begrebet ”Fijitime” som 

Fijianerne brugte om deres forståelse af tid. 

Det var en så afslappet kultur, at hvis vi be-

stilte mad eller en bus eller andet, skulle vi 

ikke forvente den klar før tidligst 2 timer før. 

Maden kom når det kom, og for mig var det 

meget sundt at opleve hvor meget man 

sætter pris på tingene, når det har ladet sig 

vente på sig.  

Nogle af de ting, som har plantet sig rigtig 

dybt hos mig, var kulturmødet med en så 

hjertevarm og omfavnende kultur som de 

Fijianske koner i sær stod for. Når vi kom til 

en landsby blev vi en del af landsbyen, ved 

en såkaldt cavacermoni, hvor vi efter denne 

var velkommen i landsbyen livet. En cavacer-

moni er et ritual hvor man indvies i den loka-

le stamme med en stammedans hvor man 

derefter skal drikke cava. Cava er noget mud-

derfarvet vand, som egentligt også smager 

lidt af mudder og rødder fra forskellige plan-

ter. De drikker det med velbehag, som vi 

drikker alkohol herhjemme.  

En anden af de ting, som står klarest for mig 

fra Fiji, er mit dykkercertifikat. Jeg tog det 

sammen med 5 andre piger fra min rejse-

gruppe, hos 2 fijianske mænd som vi havde 

det så sjovt sammen med. De to mænd var 

fijianere med stort F. De var hjertevarme, 

afslappede og fuldstændig i et med vandet 

og alle dyrene. De sejeste mænd, som lærte 

os at hajer ikke er farlige, de er vores venner. 

På en eller anden måde, fik de os til at elske 

at dykke og vi blev så vilde med det, at de 

tog os med på et hajdyk. Vi var alle ved at dø 

af skræk, men vi tog med og det var så fedt! 

De kastede mad ud i vandet hvilket tiltrak 

omkring 60 4 meter lange tyrehajer, mens vi 

sad bag en sten med hver vores Kong Triton 

ved vores side. En oplevelse jeg aldrig vil 

glemme. 

Jeg kunne blive ved med at snakke om Fiji og 

hvordan vi også oplevede den meget eksklu-

sive side, men efter Fiji fløj vi til Australien, 

Brisbane, og vi kom altså til en hel anden 

vestlig kultur, med styr på alt. I Australien 

oplevede vi både storbylivet i Brisbane og 

Sydney, men også surferkulturen i Byron Bay 

og Noosa. Her boede vi ned til havet, hvor vi 

om morgenen tog ud for at vandre, og se 

solen stå op. På turene så vi ofte en koala 

hængende i et træ eller en slange som lige 

var ved at krydse vejen, i havet sprang delfi-

nerne rundt og vi følte at vi gik midt i en 

zoologisk have. Surfing skulle vi selvfølgelig 

også prøve når vi nu var havnet midt i den 

fedeste surferby. Vi fik undervisning i det de 

første par dage, og det var så sjovt og svært. 

Det var en oplevelse at få lov til, selvom vi 

alle faldt af hele tiden, var det sådan en fed 

sport som gav et smil på læben fra start. Det 

var fedt at se, hvordan det virkelig kunne 

samle en by, som hver morgen mødtes på 

stranden til surfing.  

Selvom vi primært oplevede surferbyerne og 

storbyer i Australien måtte vi også ud på 

landet og se hvordan det ser ud med de sto-

re marker og floder. Vi bestilte en ridetur, 

hvor vi red mellem marker, træer og i vand. 

Her følte vi os rigtig som del af det australske 

dyreliv da kænguruerne sprang rundt, som vi 

ser rådyr herhjemme, og koalaer hang i de 

træer vi red forbi. De har et fantastisk og frit 

dyreliv, som jeg godt kan forstå de værner 

om. 

En af de smukkeste morgener jeg husker fra 

min rejse, var en morgen i surferbyen Byron 

Bay. Her stod vi op kl 04.00 og tog ud for at 

flyve i luftballon. Her fløj vi, så vi kunne kigge 

ned over den smukkeste natur og se solen 

stå op over vandet. En virkelig smuk, og unik 

oplevelse som jeg synes alle burde prøve.  

Om eventyret i Australien kunne jeg fort-

sætte, for selvom landet er meget vestligt 

indrettet adskiller befolkningen sig meget fra 

det vi kender herhjemme. Det er en meget 

udadvendt befolkning, som elsker turisme og 

en god snak.  
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Dette fandt vi virkelig ud af, da vores eventyr 

fortsatte i Asien, Vietnam.  

At komme direkte fra det strukturfyldte Au-

stralien til Vietnam var kaos. Vi ankom til 

storbyen Hanoi som var et menneskemylder 

af kaliber. På gaderne var der motorcykler, 

gadekøkkener, lommetyve, trafikstøj og mas-

sere af forurening. Når man læser dette, 

lyder Vietnam ikke som det smukke og fanta-

stiske land som det viste sig at være. Det 

lærte vi først, da vi lærte at se systematikken 

i deres trafik og elske deres skævheder. Jeg 

begyndte for alvor at elske Vietnam da vi en 

af de første dage i storbyen stod tidligt op og 

oplevede byen helt tom og uden trafikmyl-

der. Først fandt vi denne situation mærkelig, 

men besluttede os for at gå ned i byen og se 

hvad der skete. Her ventede os en rigtig god 

oplevelse. For hele byen var spærret af for 

trafik og byens befolkning strømmede ned til 

centrum for at udføre deres morgenritualer, 

gymnastik, dans eller Thai Chi. Her summede 

byen af glade vietnamesere som var så 

gæstfri at vi den morgen både lært ansigts-

vækning, pardans og Thai Chi, som største-

delen af den vietnamesiske befolkning prak-

tiserede.  

Efter Hanois storbykaos tog vi videre ned 

gennem Vietnam til den hyggeligste by, Hoi 

Ann. Her var larmen og motorcyklerne væk 

og i stedet skiftet ud med cykler i den smuk-

keste lanterne by. Dette var skrædderbyen, 

hvor vi fik syet en masse tøj og oplevet en 

meget fredfyldt og gammel by som var rigtig 

flot udsmykket. En af de dage vi var i byen, 

spillede Vietnam semifinale i Asiakup, som er 

det samme som vores EM. Det var en fest 

uden lige, hvor hele byen samledes på tor-

vet, alle butikkerne var lukket og der var 

store optog på motorcykel med flag og sang 

gennem byen. Det er disse oplevelser som 

står stærkest fra min tid i Vietnam. De ople-

velser som vietnameserne bare gør som en 

del af deres dagligdag og kultur. Den sidste 

store oplevelse jeg vil fortælle om, fra min 

tid i Vietnam, er en tur til højfjeldet. Vi lejede 

10 vietnamesere med deres motorcykler til 

en 2 dages tur op gennem højfjeldet bag på 

motorcykel. Efter så lang tid med forurening 

var det så smukt, at komme ud og opleve en 

så flot natur fyldt med rismarker og kaffe-

plantager og vores seje fyre var så gode til at 

fortælle, og lave spas med os. De tog os med 

ud til de lokale i højfjeldet, hvor vi bl.a. be-

søgte en kaffeplantage, en dame som lavede 

rispapir og en ældre dame som sad og væve-

de silke. Alt sammen oplevelser som viser en 

anden og fascinerende side af den vietname-

siske befolkning. Vietnam var det land, hvor 

jeg fik det største kulturchok, mødte de seje-

ste mennesker som bare kæmpede med de 

ressourcer og midler de havde og mest af alt, 

er det det land jeg helst vil opleve igen. Ikke 

at sige, at jeg ikke vil besøge de andre lande 

på et senere tidspunkt, for det vil jeg be-

stemt.  

Det sidste land jeg besøgte, inden jeg igen 

vendte snuden mod Danmark, var Cambodja. 

Det smukke og frodige land, som vidste sig 

fra sin bedste vinkel med sommer og hvide 

sandstrande så langt øjet rakte. Cambodja 

var for mig et land af 2 sider. Vi så det smuk-

ke Cambodja, som godt nok var meget 

fattigt, men levede som de kunne bedst. 

Samtidig oplevede vi her, hvordan Cambodja 

var et land med en forfærdigelig fortid og 

hvordan en stor del af Cambodja stadig er 

påvirket af tabet på så mange mennesker. 

Denne barske side fik os også til at forstå 

menneskene på en anderledes og dybere 

måde og jeg fik kæmpe respekt for deres 

måde at leve videre på. 

Landet var for mig rigtigt fascinerende, da 

det var et land jeg virkelig kunne mærke, 

kæmpede sig op igen, efter en svær fortid. 

De kæmpede både for at bringe fattigdom-

men ned og for at modernisere deres smuk-

ke land. Jeg er så glad for, at jeg nåede at 

besøge landet på det stadie de er på nu, og 

det er et land med garanti skal besøge igen.  

 

Dette er kun en mikrodel af alle de oplevel-

ser, sjove historier og kulturmøder som jeg 

gennem mine 3 måneder afsted fik lov at 

opleve. Jeg vil aldrig være min rejse foruden, 

og jeg håber, at få muligheden til at tage ud i 

den store verden en anden gang. 
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KONCERT I FÅBORG KIRKE  
MED ANJA MØLLERSKOV  
TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 19.00 
 
Anja skriver: 
Det bliver en aften i intimitetens tegn i selskab med sangerinde 
Anja Møllerskov og guitarist Jacob Elbæk Jensen, når den musi-
kalske duo vender tilbage til Fåborg, hvor de mødtes for mere 
end 25 år siden. Duoen byder på en blanding af egne komposi-
tioner samt akustiske fortolkninger af særligt udvalgte hits fra 
de sidste 5 årtier bl.a. Dolly Parton, Alberte og Cindy Lauper. 
 

VIKAR FOR PRÆSTEN 

I forbindelse med Michael Bergeruds studieorlov 1. september-30 november har Ribe Stift 
bedt Katrine Gaub om at påtage sig hvervet som vikar i Fåborg-Årre pastorat i de tre må-
neder. 
Hun har sine første gudstjenester søndag den 2. september og bydes velkommen i Årre 
kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30. 

FRILUFTSGUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE 26. AUGUST KL. 14.00 
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år søndag den 27. august kl. 14.00. Gudstjenesten afholdes i samarbejde 
mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Horne. Vanen tro vil 
præsterne fordele gudstjenestens dele imellem sig. Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00. Efter gudstjenesten er der mulig-
hed for at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den smukke have. 
Alle er velkomne! 
 

HØSTGUDSTJENESTER 
Ved høstgudstjenesterne søndag 16. september i Fåborg kirke kl. 10.30 og i Årre kirke kl. 9.00 fejres høstens velsignelser. Kirke-
rummet vil være ekstra pyntet, der synges høstsalmer og der er ekstra musik samt kaffe i våbenhuset. 
 

SANGAFTEN MED HELGE TEGLGÅRD 
Der holdes sangaften på Årre kro torsdag d 4/10 2018 kl. 19.00.  
 

ALLE HELGENGUDSTJENESTE 
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 4. november i Fåborg kirke kl. 10.30 samt i Årre kirke kl. 14.00. Vi mindes de døde i årets 
løb ved at deres navne nævnes fra prædikestolen og der tændes et lys for hver afdød. Der vil være ekstra musik samt kaffe i kir-
ken efter gudstjenesten. Der er nadver i begge kirker. 
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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 

   

 

Sognepræst Michael Bergerud har orlov i hele efteråret fra 1- september til 30. november. Embedet varetages af vikarierende 
sognepræst Katrine Gaub kb@km.dk. 
 
Katrine Gaub har dog fri 13-14 oktober hvor embedet varetages af anden præst. Præsten har desuden fri alle mandage. 

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

PRÆSTEN HAR FRI 

RAMS I ÅRRE KIRKE  

 

Igen i år inviteres 3.-6. klasse i Årre skole til fælles salmesang i domkirken i Ribe. Det sker en gang mellem 6. og 23. november. 
Inden da øves salmerne i skolen i forbindelse med skolens undervisning og vi har en salmetime i Årre kirke, hvor salmerne øves i 
vores egen kirke. I kirken må enhver komme og lytte med. Oplysning om dato og tid fås hos sognepræsten. 
 

MENIGHEDSMØDER 

 

Efter gudstjenesten søndag 18. november kl. 9.00 i Årre kirke og den 25. november kl. 9.00 i Fåborg kirke orienterer menig-
hedsrådene om det forløbne års arbejde og hvilke planer der arbejdes med fremover. Der vil være kaffe og muligheder for en 
snak. 
 

ORIENTERING FRA FÅBORG MENIGHEDSRÅD 

 

Hvad foregår der på menighedsrådsmøderne? Hvilke emner er der på dagsordenen? 
Dagsorden og menighedsrådsmøder er offentlige. Enhver kan bede om at se dagsordenen og enhver kan overvære et menig-
hedsrådsmøde. 
 
Flisesti 
En vigtig sag de seneste måneder i Fåborg Menighedsråd har været udarbejdelsen af et projekt med granitfliser fra kirkegårdslå-
gen til indgangsdøren i våbenhuset, så adgangen til kirken kan blive nemmere for gangbesværede. 
Det startede sidste år, hvor vi fik udarbejdet en tegning ud fra de ønsker menighedsrådet havde. Men menighedsrådet kan ikke 
uden videre selv sætte sådan et anlæg i gang. Det skal godkendes af provstiudvalget. Der skal indhentes tilbud på prisen fra tre 
forskellige firmaer, og heldigvis viste det sig at prisen var inden for det beløb på 300.000 kr., som vi tidligere har fået bevilget. 
Ansøgningen blev sendt og projektet er godkendt af provstiudvalget, men der skal også lægges en drænledning for at tage noget 
af regnvandet fra kirkens tag, og det skal stiftet godkende. I skrivende stund har vi endnu ikke fået svar derfra. 
Og derfor må vi vente med at sætte arbejdet i gang. Når Kirkenyt udkommer, håber jeg der er kommet en godkendelse. 
Kis Andersen 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:kb@km.dk
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FRA VIKARIERENDE PRÆST KATRINE GAUB 

 

Den 1. september 2018 tiltræder jeg præsteembe-
det ved Fåborg og Årre kirker som vikar for pastor 
Michael Bye Walus Bergerud, mens han er afsted 
på 3 måneders studieorlov.  
 
Jeg er opvokset i det midtjyske og blev i 2011 fær-
diguddannet som teolog fra Københavns Universi-
tet. Siden min ordination som præst har jeg virket, 
først på halvtid, senere på fuldtid i landsogne, både 
i Haderslev og Ribe stifter. Jeg har altid været me-
get glad for virket som præst. For et par år siden 
besluttede min familie og jeg, at vi gerne ville bo i vores eget hus, som ligger tæt på Ribe, og derfor har jeg 
valgt at blive vikar for en periode for at gøre dette muligt. Jeg er gift med Troels, som er musiker og sang-
skriver, og vi har to børn på 12 og 15 år. 
 
Jeg ser frem til at møde alle jer, som bor og har tilknytning til Årre og Fåborg, og her tage del i (kirke-)livet 
i sognene. Selvom jeg ikke bor inden for sognegrænserne, kan man altid komme i kontakt med mig pr. te-
lefon (75 19 50 41) og e-mail (KG@KM.DK ). 
 
Mange hilsner 
Katrine Gaub, vikarierende sognepræst i Fåborg og Årre sogne i september, oktober og november 2018. 

FRA BESØG PÅ HOSPICE ESBJERG 

 

Menighedsrådene var her i juni på en meget spændende studietur til Hospice Sydvestjylland, der ligger 
nær sygehuset i Esbjerg. Ideen om et hospice er ganske ny og blev skabt af den engelske læge Cicely Saun-
ders, der arbejdede med døende mennesker i London i 1960’erne.  
Den gang var forholdene på sygehusene i England, men også i Danmark, slet ikke tilpasset de døendes be-
hov og Cicely Saunders startede derfor den såkaldte hospice-bevægelse, der har bredt sig til mange lande. 
I Danmark er der således i de større byer efterhånden kommet et hospice – også i Esbjerg, hvor Hospice 
Sydvestjylland i 2007 med plads til 12 patienter. Stedet er tilknyttet sygehuset nær ved og har personale 
fra mange faggrupper. Der arbejder således både læger, sygeplejersker, en psykolog, en præst, en social-
rådgiver, en fysioterapeut, en musikterapeut samt mange frivillige.  
Ideen er at kunne yde en helhedsorienteret pleje, der dækker både de fysiske, psykologiske, sociale og 
åndelige behov.  
Stedets leder Ragnhild Madsen fortalte os om forholdene og om tilværelsen for de indlagte, og det var 
virkelig utrolig spændende at høre. Med sin hjertelige måde at tale på fik Ragnhild sat ord på, at menne-
skelivet er dyrebart fra først til sidst uanset helbredsforhold – og derfor skal mennesker, der ikke længere 
har udsigt til helbredelse, have den samme respekt og kvalificerede omsorg som alle andre.  
For et døende menneske er lige så meget værd som et sprællevende. Også vi, der stadig er nogenlunde 
raske, skal jo til sidst den samme vej. Hvad der så sker efter den terminale (sidste) tid – er et spørgsmål 
om tro. Sikkert er det, at hospice-tanken har rødder i det kristne bud om næstekærlighed. Dermed er den 
terminale tid også en forberedelse til efterlivet. 
 
Michael B.W. Bergerud 

mailto:KG@KM.DK
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GUDSTJENESTER 

      

      

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. Kol = Kollekt. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. **Friluftsgudstjeneste i Tambours 
Have. KS = KonfirmandStart-gudstjeneste. MM = Menighedsmøde efter gudstjenesten. 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 15. august (ved Charlotte Locht), den 19. september (ved Katrine Gaub), den 10. oktober (ved 
Charlotte Locht), den 21. november (ved Katrine Gaub), den 19 december (ved Michael Bergerud). 

KOLLEKTER:  
Ved høstgudstjenesterne den 16. september samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

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

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

02. september 14. søn. e. trin. 10.30 09.00 Joh 5,1-15 

09. september 15. søn. e. trin. 09.00 10.30 Luk 10,38-42 

16. september 16. søn. e. trin. 10.30 * Kol 09.00 * Kol Høstgudstjeneste 

23. september 17. søn. e. trin. 09.00 * KS 10.30 * KS Mark 2,14-22 

30. september 18. søn. e. trin. 10.30 09.00 Joh 15,1-11 

07. oktober 19. søn. e. trin. 09.00 10.30 Joh 1,35-51 

14. oktober 20. søn. e. trin. Ingen Ingen Matt 21,28-44 

21. oktober 21. søn. e. trin. 09.00 10.30 Luk 13,1-9 

28. oktober 22. søn. e. trin. 10.30 09.00 Matt 18,1-14 

04. november Alle Helgen 10.30 * 14.00 A * Matt 5,13-16 

11. november 24. søn. e. trin. 09.00 10.30 Joh 5,17-29 

18. november 25. søn. e. trin. Ingen 09.00 * MM Luk 17,20-33 

25. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

09.00 * MM Ingen Matt 11,25-30 
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Modul 4 (valgfrit modul)  
Målet er at tilpasse de enkelte certifice-
ringsforløb, så det rammer bredest muligt 
til forskellige deltagelsesgrupper og behov.  
 
Denne dag havde vi hel-
dagslegestue, hvor da-
gen startede indenfor 
med leg, samtidig med at 
vi snakkede teori om 
sanser og fokuspunkter, 
hvilket giver os flere 
redskaber til aktivitets-
udvikling. Vi kan bedre 
målrette legen, så fokus 
er der, hvor vi ønsker at 
udvikle børnene. Efter-
følgende gik vi på lege-
pladsen, hvor vi legede 
med balance, hoppede 
fra ting, lavede ting der 
gav sug/kilden i maven 
samt legede med pinde, 
bolde og kegler. Her 
skulle vi lade børnene 
føre an selv og starte 
legen for derefter at vi 
voksne kunne bygge på med vores erfarin-
ger. Vi havde også reb, der var viklet om 
stolper, så vi kunne kravle mellem, under 
og over.  
Vi snakkede igen om hvor vigtigt det er, at 
vi voksne er rollemodeller, samt huske hvor 
vigtigt det er, at have det rette tøj på, så vi 
voksne også kan tumle rundt med børnene. 
Vi skal nogle gange deltage i leg, men andre 
gange også lade børnene selv prøve af i 
deres eget tempo.  
 
Hvornår mærker vi og børnene wow  
Hvornår er de i FLOW 
Hvornår støtter vi udviklingen 
Hvilke muligheder har vi for at variere 
leg ude med små rekvisitter  
Skift arena/sted til leg 

Modul 5 
Bevægelse i hverdagen som DGI-dagplejer.  
Det femte modul er forløbets afsluttende 
modul, hvor vejen frem planlægges og 

drøftes.  
Målet er at vi er godt klædt på til tiden 
efter certificeringen som DGI-dagplejer.  
Planlagte aktiviteter bør ikke forstyrre bør-
nenes egne lege og aktiviteter, hvis børne-
ne i disse er så fokuserede og opslugte, at 
de glemmer verden omkring sig.  
Denne dag havde vi valgt at holde dagple-
jernes dag, hvor vi alle skulle have været 
sammen i præsteskoven i Fåborg, men de 
lovede dårligt vejr, så Årre-gruppen valgte 
at blive i Årre. Dagplejerne i Fåborg var i 
præsteskoven med masser af sjove lege. De 
havde besøg af ugeavisen, og alt hvad de 
lavede har været omtalt i ugeavisen. De 
nød også deres dag i skoven med alle bør-
nene. I Årre blev lokalerne pyntet med flag 
og blomster, og der blev lavet motorisk 

bane, hvor børnene blandt andet kunne 
hoppe, rutsje og gå på line. Der var også 
huler af papkasser, hvor børnene havde 
mulighed for at gemme sig eller læse i bø-

ger. Bolde-rum med 
papkasser, hvor små 
huller lige passede til 
boldene og sanglege 
med gode bevægelser. 
Vi fik besøg af 2 DGI-
personale og 2 pæda-
goger. Charlotte fra 
DGI talte om forløbet, 
hvor vi fik bevis på, at 
vi er DGI dagplejere. 
Det blev rigtig højtide-
ligt på en dejlig måde, 
og en rigtig dejlig af-
slutning på et fanta-
stisk forløb.  
 
Vi dagplejer har lært 
meget om krop, sanser 
og bevægelser. Vi har 
udfordret de gamle 
lege ved at bygge flere 
bevægelser på legene 

og lege andre steder end vi plejer at gøre. 
Dét at være på kursus sammen har givet os 
rigtig meget. Vi kan nu hjælpe hinanden 
med at bygge på og være nysgerrig på nye 
tiltag. Vi arbejder på at få mere spænding/
overraskelse ind i legene - gerne med sug i 
maven. Det giver børnene rigtig meget 
erfaring, og jo mere de har prøvet, jo nem-
mere har de ved at løse næste opgave - 
dette giver glade/trætte børn, der trives.   
 
Rigtig dejlig sommer til Jer alle.  
Hilsen Dagplejerne i Roust, Fåborg og Årre.  

 
 

DGI DAGPLEJER (fortsættelse af artikel fra Lokal Nyt maj 2018)  
Tekst: Connie Søndergård 



22 

 

 

DAGPLERE I ÅRRE, ROUST OG FÅBORG 

Connie Lene Susanne Trine 

Tina Helle Karen 

Karina Mette Karin 

25 ÅRS JUBILÆUM 
Tekst: Britta Jensen—Foto: Britta Jensen 

Årgang 92/93 - 7. Klasse fra Årre skole har i år 25 års jubilæum. I den anledning samles klassen sidst i maj til rundvisning på skolen og hygge-
ligt samvær. Årgangen mødes ca. hvert 5 år, hvor man skiftes til at arrangere noget. Klasselærerne Knud Lykke Christensen og Anne Herman-
sen var selvfølgelig også inviteret og med til at gøre dagen festlig.  

 

 

Øverst fra venstre (børne-navne):  
Casper Pedersen, Kristian Staal, Carsten Keller Hansen, Karina 
Jensen, Stefan Madsen, Søren Jepsen, Lene Nielsen, Karen Frand-
sen , Britta Kristensen, Tine Bruun, Sabrina Adsersen, Maja Her-
mansen,  Knud Lykke Christensen, Anni Skydt, Didde Nielsen og 
Sanne Christensen.  
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 GYMNASTIKSÆSONEN 2018/2019 

 

 Har du lyst til at komme ud og røre dig, så har vi helt sikkert holdet 
 

 
 

Start 
uge 

Hold Sted Ledere Forening 

38 Forældre/
barn 

Tirsdag, HH hal 3 kl. 18.00 – 19.00 Anne Marie Sørensen Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

38 Forældre/
Barn 

Tirsdag, Gymnastiksalen i Årre, kl. 
16.30-17.30 

Ina Jessen Årre Boldklub 

38 Troldemix 3-5 
år 

Torsdag, Gymnastiksalen i Årre, kl. 
16.45-17.45 

June Clemmensen, Ida Jep-
sen, Josephine Hermansen, 
Frida Koefoed og Astrid Mad-
sen 

Årre Boldklub 

38 Puslinge-
spring 

Onsdag, HH hal 3, kl. 17.00 – 18.00 Mette Skovbjerg 
Henriette Honore 
Kasper Rasmussen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

38 Lillespring 
bhv. kl. – 2. 
klasse 

Onsdag HH hal 1, kl. 17.00 – 18.15 Vita Guldberg 
Martin Kristensen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Mellemspring 
og rytmepiger 
3. – 5. klasse 

Onsdag HH hal 3, kl. 18.00 – 19.15 Laura Conradsen 
Laura Skovbjerg 
Kathrine Vestkær 
Mathilde Hansen 
Søren Ibsen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Juniorspring 
og rytmepiger 
6. kl. og op-
efter 

Onsdag HH hal 3 og mødelokale, kl. 
19.15 – 20.30 

Johanne Skovbjerg 
Anja Ibsen 
Peter Ibsen 
Esben Jensen mfl. 

Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 
Årre Boldklub 

38 Dame-
crossgym, 
18+ 

Mandag, Gymnastiksalen i Årre, kl. 
19.30-20.30 

Kurt Eriksen, Jesper Jensen, 
Ulla Mathiasen og Matilde 
Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Mandehørm, 
18+ 

Mandag, Gymnastiksalen i Årre, kl. 
20.30-21.30 

Kurt Eriksen, Jesper Jensen, 
Ulla Mathiasen og Matilde 
Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Mix-crossgym Onsdag, Gymnastiksalen i Årre, kl. 
19.30-20.30 

Kurt Eriksen, Jesper Jensen, 
Ulla Mathiasen og Matilde 
Osmundsen 

Årre Boldklub 

38 Motionsda-
mer 

Mandag HH gymnastiksal, kl. 19.30 
- 20.30 

Anita Ibsen Fåborg Vrenderup I 

38 Motionsher-
rer 

Tirsdag HH gymnastiksal, kl. 19.30 - 
21.00 

Svend Axelgaard Agerbæk SF 
Fåborg Vrenderup I 

40 Glad motion Mandag Agerbæk skole, gl. gymna-
stiksal, kl. 19.00 – 20.15 

Vera Sørensen Agerbæk SF 
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Sommeren viser sig fra sin 
smukkeste side. Håber alle 
nyder disse sommerdage 
om end det er meget tørt .  
 
Byfesten 
Fåborgs byfest fandt som 
altid sted i uge 20. Det 
blev til mange gode dage 
for alle. Vejret var næsten 
med os alle dage. Pudsigt 
at netop børnedagen skul-
le rammes af tordenvejr, 
som bevirkede, at alle 
fodboldkampe måtte afly-
ses. Det er dejligt med den 
store opbakning fra hele 
byen. Vi prøver hvert år at 
kunne tilbyd noget for alle 
aldre. 
Men ingen byfest uden 
alle de frivillige som gir en 
hånd med. Det er ved 
teltopsætning, hjælp i 
teltene, bage kage til revy 
aften og  hjælp ved de 
forskellige arrangementer. 

TAK FOR HJÆLPEN.  By-
festudvalget har evalueret 
byfesten og der vil være 
ændringer i programmet i 
2019. Byfestudvalget tager 
gerne imod nye ideer til 
byfesten. 
 
Sankt Hans 
Som altid er der Sankt 
Hans fest i Fåborg på mar-
ken ved Vestervang. I år 
var det dog anderledes. 
Der havde været sommer 
og meget tørt i lang 
tid.Marken hvor der lige 
var blev slået hø, blev 
besigtiget og vi fandt at 
marken var for tør til at vi 
turde tænde et bål . Der er 
Sankt Hans næste år igen.  
 
Hjertestarter  
Så fik Fåborg endelig en 
hjertestarter. Den hænger 
på den gamle købmands-
bygning . 27. september vil 

der blive afholdt kursus i 
brug af hjertestarteren. 
Der er plads til ca. 8 perso-
ner, foruden bestyrelsen i 
borgerforeningen, som 
kan deltage denne aften. 
Så har det interesse, så 
kontakt borgerforeningen . 
 
Grillaften  
Det er blevet en fast tradi-
tion at der er grillfest sidst 
i August. En aften hvor der 
er mulighed for at hilse på 
nye naboer og få nogle 
hyggelige timer sammen, 
før efteråret viser sig. I år 
er det den. 31. august, og 
der vil, som sidste år, blive 
grillet flæskestege og lavet 
friske salater samt kar-
toffelsalat. Vedrørende 
tilmelding til denne hygge-
lige aften se vores hjem-
meside og facebookside. 

NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 
Skrevet af  Ulla Sørensen - Formand - Fåborg borgerforening 

IDRÆT OM DAGEN I HELLE 
HALLEN 2018 

 
Efterårs sæsonen begynder  

5. september kl. 9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pris for deltagelse: kr.360,00 eller 35,00 
pr gang  
 
Aktivitetsoversigt se: http://www.idraet-
om-dagen-i-helle.dk/15317463 
 
E-mail:   47elsemarie@gmail.com  
Telefon: 61 308 358 
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 VIRKSOMHEDSBESØG HOS HARSØ MASKINER A/S 
 Skrevet af Børge Hansen  -  Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv    

Vi har i Fåborg og omegns Lokalhistoriske Arkiv gerne skulle 
stå for en aften i sports og byfestugen, i år har vi været på 
virksombesøg hos Harsø Maskiner A/S hvor vi blev godt mod-
taget og budt på øl og sodavand, Harry fortalte om virksom-
heden og fortalte at de var ca. 40 mand ansat, vi blev derefter 
delt i to hold hvor Harry og Verner fortalte og viste rundt på 
hver sit hold på virksomheden, hvor vi bla. så produktionen af 
de store gyllevogne på 32 tons samt gylle nedfælere. Harry 
fortalte også om værkstedet vi så en robot i funktion hvor de 
fabrikerede de forskellige ting både til gyllepumper og gylle-
vogne.                                                                                                                                   
Vi blev derefter i kantinen budt på kaffe og kage, derefter 
kunne man stille spørgsmål som Harry besvarede ret livlig, vi 
havde en ret udbytterig og hyggelig aften vi var ca. 70 perso-
ner, som vi vil sige Karen Margrethe og Harry Højvang Søren-
sen mange tak for.  

 

Vi havde om lørdagen åbent hus i Arkivet, hvor vi havde lavet 
en udstilling om gamle skolebilleder og konfirmandbilleder fra 
Slebsager og Vrenderup skoler, udstillingen var ret godt be-
søgt.                                                                                                                              

KONGERNES NORDSJÆLLAND OG CIRKUSREVYEN 
Skrevet af Jane Ottosen  - Danske Seniorer Årre - Grimstrup 

Vi var 35 pensionister, der i godt humør og med et åbent sind 
deltog i årets udflugt, der gik til Nordsjælland med hotelop-
hold på ”Sauntehus slotshotel”. Et dejligt hotel med meget 
fine værelser, fin og veltillavet mad og venlig betjening. 
 
Vi så meget forskelligt på de 4 dages udflugter. Foruden ud-
fordringer så som trapper og gåture, så fik vi fortællinger om 
de seværdigheder vi så.  
 
Vi besøgte Roskilde Domkirke, Frederiksborg slot  og Fredens-
borg slot, hvor vi vinkede til Dronning Margrethe (vi mener 
hun kunne kende os, fra hendes besøg i Årre sidste år),  Karen 
Blixen Museet,  Jægerspris slot  og sidst men ikke mindst Cir-
kusrevyen. 
 
Alt i alt en rigtig dejlig tur—vi glæder os allerede til næste års 
tur. Vi glæder os til at se Jer og andre igen til et af vore andre 
arrangementer. 
 
Bestyrelsen for Danske Seniorer Årre-Grimstrup 

Udsigt over Frederiksborg slotspark  

BUKH TRÆF 2018 

Vi indbyder til træf i det vestjyske lørdag d. 25. august 2018 kl. 10-17 
på Fladhøjgård, Fladhøjvej 1, 6818 Årre  

Entré:         Gratis 
Parkering:  50 kr. pr. bil 
 
AL FÆRDSEL PÅ PLADSEN 
ER PÅ EGET ANSVAR 
 
Kjeld:   21461783 
Steffen:  23824808   
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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 
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Nyt fra den blomstrende 
landsby - Årre    
 
Sikke en blomsterfest 
Fredag d. 1. juni stod byen på den anden 
ende lige fra morgenstunden – byen var 
pyntet med Dannebrogsflag, ikke alene gen-
nem hele Skolegade, men også på rigtig man-
ge private flagstænger vejrede Dannebrog i 
det smukkeste junivejr med høj solskin og 
dejlig varme.  
Ikke alene skulle vi denne dag markere og 
fejre byens 5 blomster, men vores lokale 
Brugsuddeler Lars Holger kunne samme dag 
fejre sit 10 års jubilæum, og det betød at vi 
fik den flotteste og største opbakning fra 
Dag´li Brugsen som i dagens anledning havde 
udvalgt 5 blomstrende tilbud til kunderne. 
Opbakningen fra Årre Kro manglede bestemt 
heller ikke, idet kro parret havde valgt at 
diske op med et superlækkert ”Grill buffet” 
til en ganske særlig blomsterpris, som rigtig 
mange af de fremmødte benyttede sig af og 
nød, alt imens Anders Thorlund Jepsen sang 
og spillede dejlig musikaftenen igennem til 
stor glæde for de fremmødte. 
Forud var byen blevet pyntet op med flotte 
og dekorative blomster på vore byporte og 
øvrige udvalgte steder i byen – en lille ar-
bejdsgruppe havde lagt mange timer i dette 
arbejde, og byens blomsterpiger have sikret 
alle byens blomsterbede var blevet pyntet op 
med friske blomster og alle indfaldsveje og 
rabatter var blevet klippet og på et udvalgt 
område ved tunnelen var der blevet sået 
markblomster, af flere frivillige borgere. 
Festkomiteen havde planlagt et utroligt flot 
program for dagen, som med stor opbakning 
blev fulgt op af børn og voksne fra både by 
og land. Omkring 350 personer var mødt 
frem på Torvet for at overvære at Varde 
Garden stillede op og indledte turen gennem 
byen og frem til Ældrecentret ”Hybenbo”, 
hvor vore ældre medborgere kunne nyde det 
flotte optog. I dagens anledning var der ble-
vet bestilt lagkage til eftermiddagskaffen på 
”Hybenbo” som blev leveret af Årre Kro. 
Varde Garden afsluttede deres deltagelse 
med et flot tattoo på ”Oasen” hvor flere af 
byens foreninger samt KFUM - spejderne 
stod klar med ”Stegte skumfiduser” alt imens 
der lød dejlig harmonikamusik leveret af 
Folkedanserne og på P. Pladsen var der op-
stillet en ”Hoppeborg” som børnene kunne 
hygge sig med, og i dagens anledning havde 
hendes Majestæt ”Dronningen” atter valgt at 
besøge Årre og uddelte med rund hånd god-
ter til byens børn 
Beviset på at byen, som den første landsby i 
Danmark havde opnået alle sine 5 blomster i 
Udviklingsprogrammet ”De Blomstrende 
Landsbyer” blev i talen markeret og under-
streget af konsulent Mette Børgesen som 

deltog fra DGI / Sekretariatet. Hun fremhæ-
vede især det store stykke arbejde der lå bag 
resultatet og som havde medvirket til at 
sætte Årre på landkortet som en stærk by 
med viljen til fortsat at skabe vækst og udvik-
ling i fremtiden.  
Herefter fik Byrådsmedlem Preben Friis Hau-
ge ordet, som på vegne af byrådet overrakte 
os en hilsen med et stort tillykke med det 
flotte resultat, og fremhævede det store 
arbejde der var blevet udført af arbejdsgrup-
pen og af masser af frivillige igennem årene 
til stor glæde for byen og områdets borgere. 
Herefter afrundede formanden for Årre Bor-
gerforening rækken af taler hvor han frem-
hævede det store og flotte arbejde der var 
blevet udført i byen igennem de sidste 8 – 10 
år, hvor masser af frivillige borgere og for-
eninger, institutioner, virksomheder og 
håndværkere havde bidraget og lagt et kæm-
pe arbejde i dette udviklingsarbejde. 
Så fra arbejdsgruppen og bestyrelsen i Bor-
gerforeningen, vil gerne endnu engang takke 
alle for den store opbakning til at gøre d. 1. 
juni 2018 til en dag som vil blive husket og 
indskrevet i Årre´s historie i al fremtid. 
 
Rejsegilde på Årre Børnecenter 
Onsdag d. 27. juni var alle byens og skoledi-
striktets borgere inviteret til at deltage i 
rejsegildet på det nye børnecenter sammen 
med alle børnene fra skolen – SFO og børne-
haven. Her blev alle budt velkommen af Sko-
leleder Trine Møller og efterfølgende fik 
Formand for Børn og Læring Peder Foldager 
ordet og han kunne med stor glæde konsta-
tere at byggeriet skred fremad, men beklage-
de samtidigt at der desværre var opstået en 
mindre forsinkelse for tidspunktet for ibrug-
tagningen af det nye børnecenter, det skyld-
tes især frosten i vinterperioden som var 
årsagen til denne forsinkelse i byggeriet. 
 

Borgerforeningen havde i denne anledning 
startet en lille indsamling i Dag-li Brugsen 
hvor alle kunne bidrage med et beløb til 
glæde og gavn for børnene, så det var med 
stor glæde at Formanden i Borgerforeningen, 
Poul Verner Christensen i sin tale kunne af-
slutte med at overrække et beløb på 2.000 
kr. samt en rejsekrans til Skoleleder Trine 
Møller og Børnehaveleder Linda Schmidt 
Jensen, og samtidigt ønske held og lykke 
med byggeriet. 
 

Vi vil gerne opfordre til at man lægger vejen 
forbi på Toften, hvor man for alvor kan se 
byggeriet vokse på arealet ved skolen, et 
byggeri som i den grad vil være med til at 
skabe tilflytning og vækst og udvikling sam-
men med det nye udstykningsområde på 
”Lindegårdsparken” hvor der kommer 17 nye 
parcelhusgrunde. 
 

Sct. Hans fest 
Sct. Hans festen hang i en periode i en tynd 
snor pga. et afbrændingsforbud på grund af 
en længere tørkeperiode, men i ugen op til 
Sct. Hans, faldt der alligevel så meget regn at 
forbuddet blev ophævet. Det betød at vi 

valgte at fastholde og gennemføre vores 
traditionsrige fest, og minsandten om ikke 
der mødte ca. 100 borgere op denne aften til 
stor glæde for bestyrelsen samt for alle de 
frivillige som altid hjælper os i forbindelse 
opsætningen af bålet og teltet samt alle de 
øvrige små og store opgaver der er forbun-
det med en god Sct. Hans fest. 
 

Så efter en flot og nærværende Sct. Hans tale 
af Knud Lykke Christensen og til musik fra 
Vagn Christensen til Midsommervisen og de 
øvrige sange, blev ”Heksen” sendt afsted til 
Bloksbjerg med ild i rumpen og herefter blev 
der budt på gratis snobrød og skumfiduser til 
børnene, og for de voksne som havde lyst 
kunne købe sig en varm pølse eller en kop 
kaffe og kage i teltet. Der skal lyde en stor 
tak til alle de frivillige som både før – under 
og efter Sct. Hans festen hjælper til og gør 
denne aften til en god aften for både børn og 
voksne. 
 
Samskabelsesprojektet "Byens rum" 
Gruppen bag projektet er fortsat fuld af opti-
misme og udsender løbende nye ansøgnin-
ger, og vi håber at det lykkedes at få frem-
skaffet de fornødne økonomiske midler i 
løbet af sommeren og efteråret 2018, såle-
des at vi kan påbegynde opbygningen af 
projektet i etaper som planlagt i projektet. Vi 
har undervejs justeret og rettet til i projektet 
for at opnå den mest optimale udnyttelse af 
området. Det har især betydning for en bed-
re overskuelighed i forhold til placeringen af 
de forskellige faciliteter på området. 
Men hele projektet er afhængig af, at de 
gamle bygninger bliver fjernet fra området, 
idet vi som tidligere omtalt vil udføre projek-
tet i etaper, så vi håber at tidsplanen fortsat 
opnås, således at vi kan komme i gang i star-
ten af 2019. 
 
Det gl. Kommunekontor 
Desværre faldt der ikke en ”Appelsin” i tur-
banen for projektet med oprettelsen af en 
efterskole i Årre, idet gruppen bag dette 
initiativ i stedet for har valgt at købe 
”Tippen” i Ansager af Varde Kommune, til 
dette formål. 
Vores idé med et ”Mangfoldighedens hus” 
lever fortsat, for vi har endnu ikke opgivet 
håbet om at det på et tidspunkt vil lykkedes 
at fremskaffe de økonomiske midler via fon-
de og puljer til dette formål, muligvis et stør-
re og tættere samarbejde og fællesskab med 
øvrige foreninger og andre som kunne have 
lyst til at indgå i et sådant projekt. 
 
Byen blomstrer og udviklingen fortsæt-
ter i Årre 
Inden så længe går vi i luften med nye tiltag, 
tiltag som pt. befinder sig i støbeskeen men 
som der skal sættes skub efter sommerferi-
en, så allerede nu kan man begynde at glæde 
sig – det bliver stort og vil blive synligt for 
enhver som befinder sig i og omkring Årre. 
 
 
                                                                                 (Fortsættes næste side) 
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Højtlæsning hver torsdag kl.10.00 
ved Anne Marie Søndergaard 

 

Alle er velkomne 

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

2018 
 

Mandag den 13. august kl.14.00 Banko & Kaffe 
 

Mandag den 3. september kl. 14.00  Banko & Kaffe 
 

Onsdag den 19. september kl. 17.00  Høstfest for beboere 
   og pårørende 
 

Mandag den 1. oktober kl. 14.00 Modeopvisning 
 

Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00 Danske Seniorer Årre             
 Grimstrup 
 Peder Jepsen fortæller 
 om sit  arbejdsliv: Fra  feje
 dreng til afdelings leder. 

  

 Halloween 

 

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

 

 Udflugt til Skads blomster  
 

Mandag den 3. december kl. 14.00 Jule Banko & Kaffe 
 

Mandag den 7. januar kl.14.00                            Banko & Kaffe 
 Vinterfest 
 

Mandag den 4 februar kl. 14.00   Banko & Kaffe og  general
 forsamling 

VENNEKREDSEN HYBENBO—PROGRAM FOR 2018/19 

 (Fortsat fra forrige side) 

 
 
Masser af dyr i Larsens Skov og ny Grill 
opsat i Oasen 
I forbindelse med blomsterfesten blev der 
fremstillet nogle sjove og spændende dyr, 
udført i træ og som man ved selvsyn kan 
opleve hvis man går en tur rundt i Larsens 
Skov og som altid er et besøg værd. På Oa-
sen er der blevet opsat en ny ”Grill” som 
gratis kan benyttes af byens borgere, hvis 
man skulle have lyst til at mødes på Oasen 
til en hyggestund eller til et spil Petanque. 
 
Blomsterbedene i byen bliver passet og 
plejet 
Som altid er byens blomsterpiger i gang et 
eller andet sted i byen eller på Oasen, og 
altid fremstår det hele flot og rengjort og  

 
 
 
der bliver løbende slået græs på Oasen og 
ved vore byporte. Det skarpe øje vil opleve 
at byportene er blevet malet og der er kom-
met 5 nye og flotte blomster på skiltene 
som fortæller at Årre er en blomstrende 
landsby. 
 
Byfesten står for døren 
Nu glæder vi os til uge 32 hvor byen atter vil 
stå på den anden ende, det er nemlig ugen 
hvor Årre fester i en hel uge, og her vil der 
med garanti blive masser af gode oplevelser 
og hvor borgere fra by og land kan mødes i 
et festligt lag og knytte gode venskaber og 
fællesskaber og more sig, uanset alder. 
 

 
 
 
Vi vil ønske alle en god sommer. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         75192529 
Sekretær:   Peder Brogård              pederbrogaard@hotmail.dk     20442218  
medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234   
mail: aarrelokal@hotmail.com     web-adr.: www.aarrelokalhistorie.dk 

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

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                              22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com           75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com    75192898     
Medl: Susanne D Jepsen  Toften17@hotmail.com        30619524 
Medl: Niels Jørgen Pedersen     joenne@live.dk                            75192003 

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Ulla Sørensen            moster@os.dk                            51225435  
Næstform.: Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Kasserer:       Lars Jacobsen            lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Jannik Kristensen   Jpk.kristensen@hotmail.com  41181695  
Medl.:            Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370 
Medl.:            Thomas Holm            gren.holm@hotmail.com         22998858 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

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

Årre Boldklub  Hovedbestyrelse 
Formand :  Casper Pedersen              formand.aab@outlook.dk      24659603 
Næstform.  Jacob Ulbæk Andersen   ulbaek@hotmail.com 
Kasserer:    Lenette Sánden                kasseraab@hotmail.com       28706257                   
Sekretær:   Christina Nielsen              cbnielsen82@gmail.com    
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 

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

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

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

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

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

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

  Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

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                Jytte Jørgensen   75192056 
Næstformand  Peder Jepsen   20323128 
Kasserer                      Johannes Søndergaard   75192210 
  Jens Birk  60914489 
  Asta Fink Nielsen  29464923 
  Inge Marie Olesen   26848740 
 Åse Friis   40210143 
Beboerrepræsentant  Mary Møller    
Medarb. repræsentant    Anne Marie Frandsen  22772702 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

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

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

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

Næste Lokal Nyt udkommer primo august 
Deadline for indsendelse af materialer til  bladet  

er den 1. oktober 2018 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 

mailto:sorenibsen@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:fam.kirkegaard@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
mailto:danielnilsen22@live.dk
mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


