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Jeg hedder Victoria Skydt. Jeg bor i 
Fåborg og jeg går til programmering 2 
timer hver tirsdag. Mit hold er for 10-
12-årige og vi lærer at kode små com-
puterspil i ”Scratch”. Der er også to 
drenge med fra Årre Skole på mit hold. 
 
Min far viste mit Scratch i juleferien 
sidste år og vi prøvede at lave nogle 
små opgaver fra en bog mor købte til 
mig. Jeg synes det var sjovt, at man 
kunne få ting til at bevæge sig med lyd 
på sin computer. Men så lavede vi ikke 
så meget Scratch i sommers. For en 
måneds tid siden var der en hygge-
nørde-teknik-dag i Esbjerg hvor man 
kunne komme og lære om Scratch, 
robotter og andre ting. Jeg var der 
hele dagen med far, og så var jeg klar 
til at prøve mere. Jeg meldte mig til 
holdet inden vi tog hjem den dag. 
Scratch er en måde at programmere 
på hvor man ikke skal indtaste en mas-
se kode. Jeg har en værktøjskasse med 
forskellige puslespils-lignende blokke 
jeg sætter sammen på forskellige må-
der og får figurer til at gøre ting på 
”scenen”.  
 
Jeg kan selv styre baggrunde, lyd og 
kontrollere min figur med tastaturet. 
Jeg har allerede lavet et par spil hvor 
det gælder om at være hurtig på ta-
sterne og den tæller point. 
 
Første gang til programmering fik vi 
små pap-kort med opgaver hvor vi 
lærte blokkene i værktøjskassen at 
kende og hvordan de virker sammen. 
De små kort med opgaver bliver svæ-
rere og sværere og så laver vi også 
små projekter med det vi har lært. 
 

Jeg synes det er mega-sjovt at nørde 
med, og se hvad de andre laver. Så får 
jeg gode idéer jeg selv kan prøve med 
det samme. Mine projekter ligger onli-
ne så jeg kan vise det frem derhjem-
me. Man kan også offentliggøre pro-
jekter på hjemmesiden og konkurrere 
med andre og optjene ”diplomer”, 
men det har jeg ikke prøvet endnu. 

 
Jeg prøver Scratch for at se om det er 
noget jeg vil fortsætte med. Nogle ting 
er svære, men jeg prøver mig lidt frem 
og får også hjælp fra vores to lærere. 
Der er flere ting der har med matema-
tik at gøre, så jeg når nok at lære om 
koordinatsystemer før vi kommer til 
det i skolen. 

VICTORIA GÅR TIL PROGRAMMERING 
Skrevet af Mads o Victoria Skydt 

 

Læs mere  om Elevakademiet på: 
 www.elevakademiet.dk 
 
Scratch er helt gratis 
Prøv det på: 
https://scratch.mit.edu 

FAKTABOKS 



3 

 

 

Vi kørte med bus hen til Janus bygningen. Der var to Damer der tog imod 
os og sagde hej. Vi så nogle udstillinger. Der var tre udstillinger. Der var 
malerier og en udstilling med mange tastaturer. Der var også et raser ta-
statur Der var også en model af et hus. Der var også en flaske post udstil-
ling, hvor hver klasse måtte tage en flaske hver og kaste den i en å. Der var 
ca. 700 flasker. Vi skulle også lave et banner og på mit banner stod der: 
Jeg elsker kit kat. Man kan komme ud og se dem i uge 40 og 41 på gåga-
den og på torvet i Varde. Vi smed flasken ud ved Varde å ved Hodde. Vi 
håber, at en bliver fundet. Vi så også nogle malerier som Vibeke Nørgård 
havde lavet hvert nytår og der var 48 malerier.  

  
     
 

 

DEN KULTURELLE RYGSÆK 
Skrevet af Oskar Friis Andersen 4. Klasse, Årre skole 

FODBOLD 
Skrevet af Anna og Emilie, 4. klasse Årre skole 

 
Vi har været til skolefodboldstævne i Tistrup. 
 
Vi kørte i biler derud fra skolen til Tistrup station. Derefter så 
vi de andre spille kamp. Den første kamp vi spillede tabte vi. 
Anden kamp vandt vi. Tredje kamp vandt vi også. Fjerde 
kamp stod vi lige. Femte kamp vandt vi. Sjette kamp tabte vi 
desværre med et mål, så vi blev nummer to. Det regnede da 
vi spillede vores andensidste kamp.  Det syntes vi var sjovt. 
Det var et sjovt og godt stævne i Tistrup. 

 

 
Eva, Metha, Lise, Diana, Emilie og Anna fik en flot 2. plads i pigerækken 
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FED FREDAG—JUBILÆUMSSÆSON  
Skrevet af Charlotte Brix  

 

Sæsonen 2018/2019 er noget helt særlig for os i udvalget, da 

denne sæson er den 25. sæson med Fed Fredag i Helle Hal-

len. Sammen med 863 børn og unge tog vi den 21. septem-

ber  hul på jubilæumssæsonen med et fuldt program af akti-

viteter og som noget helt særligt, en kæmpe kagemand be-

stående af 880 stykker. Vi glæder os over, at arrangementet 

stadig kan tiltrække så mange, det giver os lyst og energi til 

at yde vores bedste hver gang for at give vores børn og unge 

gode oplevelser lokalt. 

 

 

 

 

 

Fed Fredag er et alkoholfrit arrange-
ment, for børn og unge, fra 4. klasse og 
op. Det afholdes 4 fredage om året i og 
omkring Helle Hallen.  
 
Arrangementet starter kl.19.00 og 
slutter kl. 24.00. 
 
Entréen er 65 kr., og derefter skal bør-
nene kun have penge op af lommen, 
når der skal snoldes. 
 

FASTE AKTIVITETER 
Vi har faste aktiviteter, som går igen 
hver gang: Svømning, skydning, moti-
onscenter, indendørs fodbold, fremstil-
ling af bolsjer, kreativt værksted, smyk-
kefremstilling, neglelak, hårfarve og 
airtrack. 
Fra kl. 22.00-24.00 er der diskotek. 
 
 

VARIERENDE AKTIVITETER 
Dertil kommer varierende aktiviteter, 
som eksempelvis:  
Ridehallen, Vardegarden, lokale spejde-
re, dansemåtter, badminton, BMX Var-
de, golf, Team Helle håndbold, rodeo-
tyr og dart. Kun fantasien, finanserne, 
vejret og pladsen sætter grænser, og vi 
modtager altid gerne gode idéer. 
 

DE ØVRIGE FED FREDAG ARRANGE-
MENTER I SÆSONEN ER: 

 
 
 
 

 

ARRANGEMENTSUDVALGET 
Udvalget, som planlægger arrangemen-
ter består af repræsentanter fra bold-
foreningerne i Nordenskov, Agerbæk, 
Starup-Tofterup, Næsbjerg, Fåborg og 
Årre og 1 repræsentant fra Svømme-
klubben. Hver af klubberne stiller med 
6 frivillige, ex forældre, større søskende 
og bedsteforældre. Derudover er der 
en del faste hjælpere af sikkerheds-
mæssige hensyn.  
Sammenlagt er der således ca. 70 voks-
ne som bidrager til en tryg aften med 
fuld fart, hygge og socialt samvær for 
børnene. 
I er altid velkomne til at kontakte os, 
hvis I har spørgsmål, idéer eller ønsker 
at deltage som hjælper.  

Vel mødt til både børn og voksne. På 
udvalgets vegne Anette Vind Nielsen, 

Fåborg og Charlotte Brix, Årre. 

FAKTA OM FED FREDAG 

 

9.  november 2018 
18.  januar 2019 
5.  april 2019 
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2018 går snart på hæld og vi siger goddag til 
2019. Et år med mange gode dage og ople-
velser. En dejlig varm sommer som vi vil 
huske længe.  
 

Skolebus 
Børnene fra Fåborg som går i 7 – 9 klasse i 
Agerbæk stod første skoledag uden bus til 
Agerbæk. Misforståelse/forglemmelse fra 
skolen gjorde at informationen om skolebus 
kørsel ikke var nået ud til familierne.  Ved 
henvendelse til kommunen lød beskeden, 
at de måtte bruge cykelstien til Agerbæk. 
Forældregruppen gik i gang med et ihærdigt 
arbejde med at få skolebussen tilbage. Efter 
mange mails og telefonopkald i løbet af 4 
uger kom bussen tilbage. Børnene kan tage 
cykelstien til Agerbæk men i tilfælde af regn 
og sne er der rart at have bussen – som 
alligevel kører til Agerbæk. 
Tak til forældregruppen for arbejdet – godt 
kæmpet. 
 

Grill aften  
Vi har en del traditioner i Fåborg som gerne 
binder byen sammen. Vores grill aften sidst 
i August er en af dem.  110 personer mødte 
op til årets grill aften. Thomas og Mette 
havde gang i 7 grill for at grille lækre flæ-
skesteg, dertil kartoffelsalat og salat. En 
super hyggelig aften for alle – store og 
små . 
 

Mælkefestival  
På 3. år blev der afholdt mælkefestival ved 
Helle hallen. I år var vejret godt og det hav-
de god indflydelse på denne weekend. 
Mange forskellige udstiller var mødt op. 
 Et stort arrangement som kun kan lade sig 
gøre med hjælp af mange frivillige fra byer-
ne i den gamle Helle kommune. Vi har i 
samarbejde med FVI haft 30 hjælper ude til 
mælkefestivalen. Det er dejligt at kunne 
spørge om hjælp og kunne få hjælp til man-
ge forskellige opgaver. Vi kan da være stol-
te over som den mindste by i gamle Helle 
kommune at kunne stille med de hjælpere, 
der er brug for. STORT TAK TIL ALLE FRIVIL-
LIGE FRA FÅBORG. 
 

Gang i Fåborg  
Fåborg – en lille stille by på landet. Men der 
er stadig gang i byen. I 2017 kom der 5 nye 
borger til – 5 skønne piger. I 2018 er der 
igen kommet 6 nye borger til – 4 drenge og 
2 piger. Stort tillykke til de nye forældre og 
velkommen til den nye generation. Det er 
dejligt at vi stadig sælger huse herude til 
trods for at vi ingen indkøbsmuligheder har. 
Der kommer flere unge til. Det har indvirk-
ning på lokal livet - bla. dagplejer og for-
eninger.   
 

Byfesten 2019   
Vi har knap pustet ud efter byfesten 2018, 
før vi går i gang med næste år. Byfesten er 

også mange traditioner. Vi vil gerne ramme 
så mange ønsker som muligt for alle aldre. 
Det kan være svært at begrænse dage i 
byfesten. Vi arbejder på at lave et godt 
program. Vi har dog 2 dage / datoer som nu 
er klar:  
 

Lørdag d. 11. maj (uge 19) 
Owen lastbil - god musik med små lokale 
bands – herrefodbold –  herreaften /
helstegt pattegris  
 

Lørdag d. 18. maj (uge 20)  
DGI børnefodbold stævne – Festaften for 
alle med lokal band fra Agerbæk – ”de nye 
gamle ”    
 

Der kommer mere til, men bemærk disse 
datoer. 

 

En dameaften er tit et ønske i byfesten. 
Sidder der nogle damer som brænder for at 
arrangere dameaftenen, er de velkommen 
til at kontakte borgerforeningen- byfestud-
valget . 

 

Hjertestarter  
Den 27. september var der 17 borger som 

var med til en instruktion omkring hjerte-
starter. Det var en interessant aften i bru-
gen af hjertestarteren. Der er nu flere som 
kender brugen af den. Alle må bruge den - 
vi håber ikke den kommer i brug. Den er 
tilmeldt Tryg fondens hjertestarter APP 
samt er der årligt service på den.  

 Find Julemanden  
Som hvert år skal julemanden findes, så 
julehyggen kan indfinde sig i Fåborg. Vi 
finder julemanden d. 1. december med 
start og slut ved Fåborghus. En tur rundt i 
byen med julehygge ved Fåborghus til slut. 
Der er altid godt tilslutning så vi håber da, 
at mange vil møde op denne eftermiddag. 
 

Julebanko  
Noget som også kendetegner Julen er årets 
julebanko som finder sted d. 13. december 
på Fåborg kro. Mød op til en hyggelig fami-
lie aften og få lagt nogle brikker på. 
 

Musik i kirken  
Den 6. september var der musik i kirken. 
Lidt anderledes end det man kan forvente 
at høre. Anja Møllerskov og Jacob Elbæk 
Jensen gav en flot koncert til en fyldt kirke. 
Anja stammer fra Fåborg så det var dejligt 
at se hende igen. Hun har travlt med musik-
ken og det forstår man godt med den fanta-
stiske stemme hun har. 
 

Kontingent opkrævning  
Kontingent opkrævning for 3 foreninger – 
lokalhistorisk forening – teater forening 
Spar to og borgerforeningen er sendt ud i 
august/ september. Skulle man have glemt 
betaling til en forening kan det stadig nås 
endnu. Vi håber at i vil støtte vore lokale 
foreninger. 
 
Som sagt går 2018 snart på hæld og vi kan 
tænke tilbage på en lang vinter men en 
dejlig lang varm sommer. Hver familie har 
sine egne minder fra 2018 at tænke tilbage 
på – både gode og dårlige -. Vi håber at 
vinteren viser sig fra sin pæne side med sne 
på de rigtige tidspunkter og lidt nattefrost - 
(husk snerydning)  
 

Vi ønsker alle en dejlig vintertid og mon 
ikke vi komme til at ses i løbet af vinteren. 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt 
nytår  
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SANNE ER KORPIGE FOR BIRTHE KJÆR 
Skrevet af Sanne Mikkelsen 

I 2011 ringer min gode ven Ronnie Flyv-
bjerg Olesen. Ronnie er kendt som den 
langhåret pianist fra Neighbours og 
Mariehaven i Ansager. Vi har på det 
tidspunkt været venner i årevis og lær-
te hinanden at kende i vores tidlige 
20’ere, hvor vi startede i det samme 
band. Universe, som bandet hed, fik en 
kort levetid, men 
til gengæld fik jeg 
en ven for livet. 
Ronnie har altid 
været god til at 
holde kontakten, 
og han har brugt 
mig som sangerin-
de til diverse sang-
jobs. Jobbet denne 
gang var dog et 
mere langsigtet 
projekt, ja faktisk 
har det grebet 
mere om sig end vi 
begge forventet, 
da vi nu kører på 
syvende sæson. 
 
Ronnie indleder 
med: ”Hvaa, San-
ne, kunne du tæn-
ke dig at blive kor-
pige for Birthe 
Kjær?”. Ronnie var 
forinden blevet kon-
taktet af Birthe, som ønskede at danne 
et band med ham som kapelmester. Nu 
var han på jagt efter det hold, han øn-
skede skulle danne den musikalske 
ramme omkring Birthe Kjær.  
Jeg har altid haft den største respekt 
for Ronnie som menneske, og ikke 
mindst for hans musiske kompetence. 
Jeg blev derfor også beæret og en smu-
le forundret over, at han spurgte mig. 
Jeg var jo blot en autodidakt sangerin-
de som ikke kunne noder, og min erfa-
ring lå kun i mindre sang-jobs og ama-
tørmusicals. Ronnie fortalte mig, at det 
netop var min erfaring fra scenen, han 
kunne bruge. Samtidig håbede han på 
at kunne finde nogle af bandmedlem-
merne blandt sine gode venner. Kemi 
er vigtig bagved og på scenen, og det 
må man sige, at vi har. Feel Good Band, 
som bandet hedder, er som en anden 
familie. Vi nyder virkelig hinandens 
selskab. 
Mit første møde med Birthe var selvføl-

gelig lidt nervepirrende, men hun er 
ligeså så sød og imødekommende bag-
ved scenen som på scenen. Den dag i 
dag er mit forhold til Birthe primært 
professionelt – hun er min arbejdsgi-
ver, men hun er bestemt også blevet 
en god ven. Hendes dør i Gentofte står 
altid åben til en kop kaffe eller en over-

natning, når vi f.eks. spiller på Sjælland. 
Vi har haft mange hyggelige stunder 
sammen udenfor scenen. Jeg kan bl.a. 
nævne, at vi har været i tivoli sammen, 
og som så mange gange før, så går vi 
ikke ret langt inden, jeg skal gøre mig 
som fotograf, fordi fans ønsker at for-
evige sig selv sammen med Birthe. Bir-
the sætter en stor ære i at pleje og 
tage sig tid til sine fans. Jeg synes, det 
er fantastisk at se deres glæde, når hun 
giver dem et knus og en autograf. Bir-
the er en god og kompetent chef. Hun 
har været i gamet i mange år, og hun 
ved, hvad hun vil have. Hun er meget 
detaljeorienteret, perfektionistisk, og 
hun forventer meget af sine musikere, 
teknikere og samarbejdspartnere.  
 
Den første koncert, jeg havde med Bir-
the står soleklart for mig. Det var på 
Damhuskroen i København. Det var 
heldigvis en mindre koncert, for hold 
nu op, hvor var vi alle sammen nervø-

se. Hvor mange koncerter vi sidenhen 
har spillet, det har jeg ikke tal på, men 
hver og én har været en stor oplevelse. 
Det gælder lige fra vores årlige besøg 
på Sølund- og Sjællandsfestivalen, Top 
Charlie i Parken, Langelandsfestivalen, 
koncerter med gæsteindslag fra Peter 
Belli og Ivan Pedersen til Smukfestiva-

len, hvor: 
”Birthe Kjær 
væltede Skan-
derborg” citat 
Thomas Treo, 
der anses for 
en kritisk an-
melder fra 
Ekstra Bladet.  
 
I skrivende 
stund er vi i 
gang med 
Birthes 50 års 
jubilæumstur-
né, hvor vi er 
så privilegeret 
at spille for 
udsolgte mu-
sikhuse landet 
over. Det er 
indimellem en 
vild følelse at 
stå foran så 
mange glade 

publikummer og 
med så kompetente musikere og tekni-
kere omkring sig. Ja, og så med selve-
ste Birthe Kjær i front. Når jeg tænker 
tilbage, så stod jeg jo selv foran tv’et på 
Vardevej 6 under Det Danske Melodi 
Grand Prix og forsøgte at synge med, 
da Birthe malede byen rød. Det er en 
sjov og lidt surrealistisk tanke, at jeg nu 
reelt synger med på den sang fra sce-
nen af, og jeg nu står som korpige på 
hendes 50 års jubilæumsshow. Jeg er 
yderst taknemlig, ydmyg og stolt over 
at være en del af Birthe Kjær og Feel 
Good Band.  
 
Mange spørger mig, hvordan jeg for-
ener musikken med min frisørsalon, 
min familie og det faktum, at min kæ-
reste, Anders, også er udøvende musi-
ker samt specialskolelærer i Varde. Det 
er indimellem også et puslespil, og 
uden vores familie og venner ville det 
heller ikke være muligt. Jeg har samti-
dig nogle fantastiske forstående kun-

Foto: Sanne,  Birthe, Britt  
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der, som synes det er spændende med 
en syngende frisør. Jeg ville lyve, hvis 
jeg sagde, at det til tider ikke er hårdt. 
Anders og jeg har tre børn sammen. 
Smilla på 8 år, Villum på 5 år og Myn-
the på 2 år. Smilla var blot 2 år, da jeg 
begyndte på turné med Birthe. De to 
andre har jeg stået højgravid med på 
diverse scener, og de har begge været 
med på job, da 
de bare var 14 
dage gamle, og 
frem til de var et 
halvt år. Nu hvor 
de ikke længere 
er med på job, 
og hvor jeg ind-
imellem er væk 
flere dage, så er 
der naturligvis et 
stort savn. Sav-
net og den dårli-
ge samvittighed 
over at være 
hjemmefra op-
vejes dog af, at 
koncerterne og 
samværet med 
Feel Good Band 
giver mig ekstra 
energi, som jeg 

aktivt bruger, når jeg igen vender hjem 
til familien. Det er svært for mig at 
beskrive med ord, men når vi leverer 
en god og professionel indsats, publi-
kum er ellevilde og synger med, så bli-
ver man tanket op med selvtillid og 
positive følelser. En anden gevinst er, 
at jobbet i Birthe Kjær er blevet til mit 
andet arbejde. Dette bevirker, at jeg i 

hverdagen ikke behøver at arbejde fuld 
tid som frisør.   
Hvor længe jeg bliver i Birthe Kjær og 
Feel Good Band universet ved jeg ikke, 
men vores turnéprogram i 2019 er 
allerede begyndt at tage form. Så jeg 
kan med sikkerhed sige, at I vil kunne 
møde mig sammen med Birthe og ban-
det til sommer. Jeg nyder hvert minut 

på scenen, så 
længe det va-
rer. Jeg nyder 
også roen, når 
bilen triller ind i 
Årre efter en 
dag fyldt med 
glade, feststem-
te mennesker 
og musik. Ude 
er godt, men 
hjemme er 
bedst. 
 

 

Foto: Det officielle pressebillede som blev taget inden vores allerførste turné.  
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JYLLERUP SKOLE  
Skrevet i 1996 af Verner Laugesen Jyllerupvej 8 6818 Årre 

I 100 Året for byggeriet af Jyllerup skole 
gav det mig anledning til at samle og 
udgive det, jeg har kunnet huske, og 
som de ældre har talt om, og hvad jeg 
har kunnet finde på lokalarkivet i Årre 
og hvad jeg husker fra min skoletid, så 
det bliver bevaret for fremtiden. 
 
Der har været Skole i Jyllerup 
siden 1720, da købte Endrup-
holm 4 Gårde i Jyllerup af Kong 
Frederik IV, da var der Ryttersko-
le på Gård nr. 44 b i Endrupholms 
Arkiv Mtr. nr 1a. nuværende 
Eskærdalsvej Nr. 7. I 1739 ud-
sendtes en forordning fra den 
Danske Regering, om at etablere 
skolegang for alle Børn i alle lan-
dets Sogne. I gammel Tid hørte 
både Jyllerup og Hjortkær ind 
under Årre Sogn, men i slutnin-
gen af 1500 Årene blev Årre Kir-
ke for lille til at rumme sognets beboe-
re, og Hjortkær kom under Grimstrup 
Sogn, da Grimstrup Kirke var noget 
større, men Jyllerup forblev under Årre 
Sogn. I 1939 byggede man en helt ny 
skole i Årre, da blev der taget skridt til 
at nedlægge Jyllerup skole men så kom 
besættelsen og Årre skole blev taget af 
Tyskerne, så Skolegangen fortsatte 
uændret, i Jyllerup skole. Helt op til 
midt i 1940erne var der fælles timer 
med Hjortkær skole en gang imellem. 
Jeg har flere gange været med fra Jylle-
rup Skole i Hjortkær Skole til Skolebio-
graf, en omrejsende Biograf der kørte 
rundt til skoler og viste film., det var 
især Naturfilm fra Udlandet. Vi var og-
så de første År jeg gik i skole, sammen 
med Hjortkær Skole på Udflugt til En-
drupholm om Sommeren, det foregik 
med Hestevogn, det var Mælkevognen, 
den var jo færdig med Mælkeruten 
midt Formiddag og den var med Luft-
gummihjul og et stort bredt lad, hvor 
der blev sat Bænke op til de Forældre 
der ville med, mens vi Børn sad på Vog-
nens Sider. Indtil 1901 var der Skolestue 
i Stuehuset hos Lambert Peder Lauge-
sen, Vinterlærer var i Årene 1898-99 
Peder Thellesen Hjortkær, han vilde 
gerne spille Kort og en dag i middags-
pausen troppede Peder Hansen Lauge-
sen, Karl Bertelsen, Kresten Knudsen og 
Lambert Peder Laugesen op og vilde 
spille kort med Peder Thellesen i det 
store middagsfrikvarter. Kl. 1 kiggede 

Peder Hansen Laugesen ud af Vinduet 
og sagde, at Børnene legede så godt, 
lad dem lege lidt endnu, hvorpå de spil-
lede til langt ud på natten, så børnene 
fik ekstra frieftermiddag. 
Men så i År 1900 blev der for mange 
Børn til den Skole, så blev både Hjort-

kær og Jyllerup Skole bygget, da blev 
Hjortkær og Jyllerup Skoler adskilt, der 
var da ca. 25 Børn i hver Skole. Jyllerup 
Skole blev bygget i den vestre side af 
Lambert Peder Laugesens Jord ved Ve-
jen, den blev bygget i en firkant, halv-
delen var et stort Klasseværelse, den 
anden halvdel var beboelse for Vinter-
læreren. Vest for ud til Markskellet, 
blev der bygget et halvtag der var Kly-
nehus, (tørveskur) og i enden af den var 
der W.C. et gammeldags Das med en 
siddebræt med hul i og en Spand under, 
et til Piger og et til Drenge. Desuden var 
der til Drengene et Pishus, et lille rum 
uden Dør i. I Betongulvet langs Væggen 
var der en Rende så det kunde løbe ud 
gennem et hul i Muren, direkte ud på 
Jorden udenfor på Nabomandens Mark, 
ellers var der Græsmark helt ud til Ve-
jen, det var Legeplads for Skolebørnene 
i Frikvartererne Fra 1 Oktober til 1. Maj 
begyndte Skolen Kl. 8, kl. 12 var der en 
Times Middagsfri  til kl. 1. kl. 4 var Sko-
ledagen omme, det gjaldt alle Ugens 
seks Dage. Fra 1. Maj. til 1. Oktober var 
Skoledagen fra kl. 8. til Kl. 12, og kun 2 
Formiddage om ugen. det var det sjæl-
dent at alle Elever var der, da skulde 
man hjælpe til derhjemme eller de sto-
re Drenge var ude at tjene. Under be-
sættelsen var der flere der kørte Hest i 
Mosen bl.a. mig selv, den tid var vi slet 
ikke i skole. Om Sommeren var det 
2den Læreren fra Årre Skole, der cykle-
de til Jyllerup Skole de 2 Formiddage 

om ugen for at undervise Børnene. Når 
han kom og skolen begyndte, klappede 
han i hænderne og vi gik ind i skolestu-
en og stillede os ved siden af vores 
plads, så gik han op til katedret og sag-
de godmorgen, så sang vi en morgen-
sang, derpå bad vi i kor fadervor, så 

begyndte Undervisningen, som 
regel med salmevers derpå bibel-
historie. Om sommeren skulde 
jeg tit trække køerne på græs 
nede i engen på vej til skole. Om 
sommeren kunde denne lærer 
Jensen tit være inviteret til kaffe 
hos et par af forældrene, så blev 
frikvarteret til en fritime. Når så 
skolen var slut for denne dag 
sang vi:  
Nu er timen til ende og fra skolen 
vi gå 
hvad vi lærte at kende skal vi nok 
huske på. 

Så skulde vi stå pænt ved vores plads 
og gå ud efter tur, så stod læreren i 
døren og vi Drenge skulde bukke pænt 
og pigerne neje, hvis det ikke var pænt 
nok til læreren skulde vi om bagest i 
køen igen. Engang prøvede en dreng 
(Arnfred Laugesen) at løbe igennem for 
han havde været sat bagest en gang, 
men læreren nåede at give ham et or-
dentlig spark bagi så han røg helt ud på 
legepladsen. Om Vinteren var der en 
Vinterlærer en ny hvert År. Som regel 
en der ikke havde Læreeksamen, men 
taget nogle Kurser. Nogle gik det me-
get godt for, med at lære os at skrive 
og regne, andre havde stor besvær med 
det. Det var ikke altid bare søde Børn i 
Jyllerup Skole i Vinteren 1914-15 var 
læreren H. P. Hansen, han haltede på 
det ene ben og havde ikke meget styr 
på tingene, så han blev kaldt haltefan-
den. Dengang startede skolen altid med 
at bede Fadervor i kor så børnene be-
gyndte Fadervor sådan:(haltefanden du 
som er i skolen) Alfred Laustrup, der var 
ret lille dengang blev truet af de store 
drenge til at krybbe ind under gulvet i 
krybbekælderen, og med en stok banke 
op i gulvbrædderne midt i timerne. Læ-
reren var rasende, men kunde ingen-
ting gøre, og Alfred var meget mere 
bange for de store drenge end for lære-
ren, for ham kunde han sagtens løbe 
fra, men de store Drenge kunde han 
ikke klare. De Ældre fra Jyllerup fortæl-
ler at i Årene fra 1900 til ca. 1914 blev 
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der på vejen hjem fra præst i 'Fåborg 
udkæmpet store slagsmål ved præste-
broen mellem Jyllerup drengene og 
drengene fra Slebsager, Hvert År lige 
inden vinterskolen sluttede var der ud-
flugt til Endrupholm, det foregik en 
Eftermiddag, så kørte som regel Karl 
Knudsen med Hestene for Mælkevog-
nen den var på Gummihjul, der blev sat 
nogle Bænke op på ladet, der sad de 
Forældre, der ville med, det var gerne 
de fleste af Mødrene, og vi skolebørn 
sad på kanten hele vejen rundt. Vi lege-
de i Parken på Endrupholm, en sejltur i 
en af robådene gav det også, Karl 
Knudsen roede, så blev der samling på 
den store plæne foran hovedbygningen 
og sunget en sang, så skulde vi råbe 
hurra så højt, at Påfuglene blev vågne 
og skreg tilbage, sommetider kom de 
frem og bredte Halefjerene ud, det syn-
tes vi var et flot syn. Så gik turen hjem-
ad, det var en af de store begivenheder 
i skoleåret. En anden af Årets store 
begivenheder var Juletræsfesten op til 
jul jeg husker endnu fra jeg var 4 må-
ske 5 År første gang jeg var med. Altid 
var alle med, fra Spædbørn til Bedste-
forældre, tjenestefolk også fra Hjem 
hvor der ingen skolebørn var med, alle 
hyggede og morede sig. Det jeg husker 
bedst fra min egen skoletid, når vinter-
skolen var godt i gang, fra 1. Novem-
ber, så begyndte vi så småt at lære 
rollerne i skolekomedien, vi har bl.a. 
opført Svinedrengen, Kejserens nye 
klæder; enkelte År var det småskets og 
optræden med Vittigheder. Dagen før 
den sidste skoledag før Juleferien hjalp 
vi med at bære alle Skolebordene ud i 
Brændelshuset, inden vi fik lov at gå 
hjem. Næste dag var nogle af Foræl-
drene på Skolen om Dagen for at hjæl-
pe med at stille Juletræet op og pynte 
det, vi måtte ikke komme før om Afte-
nen, da skulde vi blive i Lærerindens 
stue. Når vi så var samlet, gik en vok-
sen ind og tændte træet, vi måtte ikke 
se det inden det var tændt, når vi alle 
var samlet, blev døren ind i skolestuen 
lukket op og alle børnene dannede ring 
om træet, og de voksne dannede en 
ring udenom, så spillede Mads Schmidt 
Julesalmerne på hans Harmonika og vi 
sang og dansede omkring Juletræet. Så 
kom Julemanden det var som regel 
Wentzel og Marius Schultz, der var 
klædt ud som Julemænd, ind med deres 
slæde fyldt med Godteposer, og alle 
børn fik en. Så blev der læst en Julehi-
storie, som regel var det Lærerinden 
der gjorde det, derpå blev juletræet 

plyndret og smidt ud, så var det tid til 
Sanglege ledet af Wentzel og Marius 
Schultz. Det var de gamle sanglege, 
som Mads spillede til, Bro Bro Brille. To 
mand frem for en Enke, Tornerose var 
et vakert Barn, Bjørnen sover, Bjørnen 
sover. Så var der Blindebuk og Tovtræk-
ning. Når det var overstået, spillede 
Mads op til Dans imens fik forældrene 
kaffe til medbragt brød inde hos læ-
rerinden, til slut dansede Forældrene 
med, der blev til allersidst sluttet af 
med en Aftensalme. Sådan husker jeg 
Juletræsfesten i Jyllerup skole, det var 
først i 1940erne. En Dreng havde ikke 
opført sig ordentlig og skulde som straf 
have nogle klø, men der var ingen 
spanskrør, så han blev sendt ud for at 
hente en kæp til formålet, han kom ind 
med en lillebitte kvist af en Hyldegren. 
Kan du så hente en ordentlig kæp, fik 
han at vide. Der gik et stykke tid, så 
blev der uro ude på gangen, da arbej-
dede han med at slæbe et helt træ ind, 
da havde han gået over til Bach og lånt 
en Økse og fældet et helt Træ, "er den 
stor nok?" spurte han, det var den stør-
ste jeg tog. Under besættelsen blev der 
holdt aftenskole i Jyllerup skole, hvor 
ungdommen troppede op en bestemt 
aften hver uge, de havde dansk regning 
og nogle samfundsfag. Den 22. marts 
1945 blev der holdt afslutning på Sko-
len, alle deltagere måtte hver byde en 
med til Festen, da det var under be-
sættelsen var der mange med, jeg har 
hørt at aftenskolen kunde samle om-
kring 20 deltagere, så der har nok væ-
ret glade dage, da der var forbud mod 
at afholde fester. I dagens anledning 
var der skrevet en sang. 
 
EN VISE TIL AFTENSKOLENS PRIS  
22. MARTS 1945 
 

 Jeg synge vil en lille Vise  
kun et par simple jævne Ord  
I den vil jeg jer alle prise  
I venner som i Jyllerup bor 
og alle rask vi iler 
til aftenskolen hen 
og her vi alle hviler 
til vi skal hjem igen 
 
Men dog helt rolig ej vi sidder  
Skærmydsel ikke undgås kan  
Ja der er mange der må lide  
for Lussinger der falde kan  
de kommer dog tilbage  
og det ret snart igen  
ja dette man må tage men  
Vent blot min ven. 

LÆRERE I JYLLERUP SKOLE GENNEM 
TIDERNE 
 

1896-1902 Peder Theilesen Hjortkær 
1903 Hans Nielsen Billum 
1904 Knud Hansen Knudsen Agerbæk 
1911 Lærerinde N. K. Kristensen. 
1913 Andreas Sørensen. 
1914 Lærer Pedersen. 
1915 H. P. Hansen. 
1916 Olav Andersen. 
1917 Lærer Jensen. 
1918 Lærer Nørgård. 
1919 Johannes Holst. 
1920 Lærer Møller. 
1921 Knud Jensen. 
1922 Knud Jensen. 
1923 Lærer Sommer, 
1924 Lærer Kristiansen. 
1925 Peder Lauridsen 
1926 Peder Lauridsen 
1927 Peder Just 
1928 Peder Just. 
1929 Alfred Præus Salomonsen 
1930 Ellen Hansen 
1931 Mary Kamilla Fiig 
1932 Mary Kamilla Fiig 
1933 Anna Lausten 
1934 Gitta Lausten 
1935 Asta Thomsen 
1936 Inger Bøg 
1937 Otilia Peitersen 
1938 OtiliaPeitersen 
1939 Otilia Peitersen 
1940 Agnes Hansen  
1940-1941 Nelly Mortensen 
1942 Anna Slot Foged 
1943 Magne Larsen 
1944 Eva Lommer 
1945 Jakob Jakobsen 
1946 Jakob Jakobsen 
1947 Kurt Jensen 
1948 H Troels Jensen 
1949 Ane Marie Nielsen 
1950 Ane Marie Nielsen 
1951 Asbjørn Jacobsen Randers 
1952 Karen Wentzel Årre 
1953 Kirsten Jakobsen Fjerritslev Thy 
1. Maj 1953 Jyllerup Skole lukker og 
slukker 
 
Kun få af lærerne havde en egentlig 
uddannelse, de fleste havde et kursus 
på en højskole, så der var stor forskel 
på deres evner til at lære fra sig, og det 
har nok ikke været nemt at undervise 
når der kun var to til tre Elever i hver 
Årgang. Det var noget med at de mind-
ste sad 
og tegnede, imens de store blev hørt i 
lektierne, når det var sket så blev der 
byttet om. De fleste af Vinterlærerne 



13 

 

købte deres Middagsmad hos Botilde 
og Chr. Bach. Jeg husker at de sidste 2 
vintre jeg gik i skole var Jacob Jacobsen 
lærer han forstod at gøre det mere 
interessant at gå i skole og lære noget, 
vi havde 2 timer ugentlig med et emne, 
som vi selv arbejdede med, bi. a. havde 
vi et emne det hed (vær klog og snild, 
vogt lys og ild) vi lavede et lille hæfte 
om emnet, det var mere spændende 
end lektie terperi. Hvert År den sidste 
skoledag i vinterskolen var der høring 
kaldet Eksamen, da kom forældrene og 
Pastor Schmidt Fåborg og vi blev hørt i 
forskellige ting både af læreren og af 
Pastor Schmidt, og vi måtte op til den 
store tavle og lave regnestykker, vi læ-
ste op af læsebogen, det var noget af 
en festdag Mine første skoleår var i de 
hårde Isvintre 1940-41 -42.med mæng-
de af Sne, jeg husker at Karlene kastede 
Sne i 2 Etager. At være duks om vinte-
ren indebar dette at bære Tørv ind og 
tømme askeskuffen ud i askemøddin-
gen. Vi byggede store Sneborge på sko-
lepladsen og havde mange snebold-
kampe, Et År byggede vi en kælkebakke 
fra Tørvehusets tag og ind på naboens 
Mark, tørvehuset var med svagt skrå-
nende tag ind mod naboens Mark, der 
fyldte vi Sne op som vi kørte sammen 
på slæder, da det var fyldt op trak vi en 
slæde godt læsset nedad, så blev der et 
par dybe spor, som vi hældte vand i, så 
var der et Is spor, der passede til kæl-
ken, det gav en vældig fart på, når vi 
startede på taget af tørvehuset og end-
te langt ind på naboens Mark. Da det 
gav tøvejr fik vi travlt med at køre sne-
en væk, da smeltevandet truede med at 
trænge ind til tørvene, Ellers gik frikvar-
terene med forskellige lege, når vejret 
var til det. Rundbold blev spillet meget, 
vi spillede også tit pind, et par mursten 
og en kort og en lang Pind. Efter at Sko-
len er blevet lukket, brugte Årre sogn 
skolen som husvildebarak i nogle År, 
der boede op til 2 familier ad gangen, 
det var familier som ikke havde noget 
sted at bo, en slags fattiggård, indtil 
den bliver solgt til Hans Bach, der brug-

te den til opbevaring at forskellige ma-
skiner og redskaber. Den 8. Juli 1993 
brændte skolen, det var vistnok et par 
drenge, der vilde bage snobrød, men 
vejret var ikke så godt, så de tændte 
bål inde i skolen på trægulvet. Et stykke 
kulturhistorie gik op i røg. Bygget til 

Børn afsluttet af Børn. Et samlings-
punkt for nogle Bøndergårde langt ude 
på Landet var slut.. 
 
 

Jyllerup skole 1936 
f.v. Hilda Kristensen - Dora Nissen - Karen Bertelsen - Ingrid Bøg Jensen - Anna Nissen - Poula Bertelsen 
- Else Nissen - Anna Bach. 
b.v. Jørgen Bach - Karl Bertelsen - Niels Lykke Kristensen - Anton Madsen - Andreas Madsen - Ejnar 
Madsen 

Avis udklip 7. juli 1993 
 
Gammel skole nedbrændt 
 
De seneste år blev bygningen kun brugt som brændeskur. 
 
ÅRRE - Den sidste rest af en længst svunden skoletid gik op i røg i går. Kl. 12.54 fik 
politiet i Varde melding om, at Jyllerup gi. Skole var omspændt af Flammer. Helle 
brandvæsen kunne ikke forhindre at bygningen nedbrændte. 
Det er mange, mange år siden, at der har gået børn i Jylle-rup Skole. Den blev ned-
lagt omkring 1939, hvor man byggede en ny skole til sognets børn i Årre. 
 
I en årrække blev skolebyg-ningen anvendt til beboelse, men de sidste år har den 
alene været brugt til opbevaring af brænde og værdiløse materialer. 
Politiet kunne ikke undersøge stedet i går eftermiddag, idet det stadig brændte, så 
brandårsagen er ukendt. Der var ikke  
tilsluttet elektricitet til bygningen, hvortil der i øvrigt var uhindret adgang. Brand-
tomten vil i dag blive underkastet en nærmere teknisk undersøgelse. 

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   

http://www.åbhundetræning.dk
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NYT FRA ÅRRE BØRNEHAVE 
Skrevet af  Linda Schmidt Jensen - Daglig leder -  Årre Børnehave 

Prøv lige og se hvilket herligt syn der mødte os da vi trådte 
ind i børnehaven her til morgen! Vores forældreråd havde i 
anledning af Personalets dag lavet denne overraskelse til os. 
Det er ikke hver dag, vi møder på arbejde og får en guldme-
dalje. Tusind TAK skal I ha’!  

 
Men hvad går vi ellers og laver, når vi ikke modtager guldme-
daljer………jahhh lige for tiden glæder vi os meget til vi snart 
skal flytte over i vores nye børnehave, der sker ting og sager 
derovre lige for tiden 
og hver gang vi kigger 
ind, er der sket noget 
nyt.  
 
Alle grupperne har i 
God Start og i grup-
petiden arbejdet 
med emnet Venner 
på forskellig vis. 
 
I Troldepusserne har 
de blandt skullet 
samarbejde omkring 
forskellige ting. Her 
på billedet hjælper 
Cille, Isabella og 
Lauge hinanden med 
at bygge et højt tårn.  
 
 
 

Troldepusserne har også taget billeder af hinandens smil og 
lavet en meget flot billedevæg med skønne smil, hvor man så 
kan gætte, hvem af vennerne smilene tilhører. På den måde 
har de fået øjnene op for hinanden og der er blevet brugt 
lang tid på at stå og gætte. 

 
Næste gang I hører fra os håber vi at vi kan vise billeder fra 
vores nye børnehave.  

 

Hilsen Små og Store i Børnehaven 
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Hvis man kig-

ger i protokol-

len ” Endrupholm og omegns ungdoms-

kreds” finder man ud af, at i Sydvestjyl-

land var der kun en hovedkreds, nemlig 

Sydvestjysk Hovedkreds, som strakte 

sig fra Brørup til Esbjerg og fra Vester 

Vedsted til Varde. Det blev derfor ved-

taget at dele den i fire ” Endrupholm 

omegns ungdomskreds ” blev stiftet 

den 21/04 1919 på en generalforsam-

ling i Fåborg Forsamlingshus, Formålet 

med foreningen var at samle egnens 

ungdomsforeninger til et fælles sam-

menhold og fællesskabsfølelse mellem 

de unge, og ved folkelig og kristelig 

oplysning at hjælpe dem frem mod 

målet en vågen dansk kristen ungdom.                  

I kredsens første bestyrelse blev lærer 

Pedersen fra Tvilho formand, S. Th. 

Sørensen Fåborg kasserer, og Chr. Her-

mansen Vejrup sekretær, herudover 

bestod bestyrelsen af Margrethe Ter-

mansen Årre  og P. Nørgård Jensen 

Vong.                                                                                                                                                    

Der blev tilmeldt 11 foreninger med 

tilsammen 944 medlemmer. Det var 

Åstrup, Vejrup, Bramming, Starup, 

Krogager, Fåborg, Årre, Vong, Hjort-

kær, Grimstrup og Rousthøje, der blev 

holdt vintermøde 2.-3. januar på Glej-

bjerg Hotel hvor der var bibeltime, fo-

redrag og sangleje. Generalforsamling 

afholdes i april skiftevis i de forskellige 

foreninger, sommermødet blev afholdt 

ved Endrupholm hvor der var gymna-

stik, folkedans og sangleje.                                                                                                                                                                             

Den 5. juni 1943 afholdtes det førtes 

grundlovsmøde i præstegården i Få-

borg, forfatteren Salomon Frifelt talte 

om Danmarks Riges grundlov, der var 

sangleje ved Lærer Jacobsen Årre, og 

fælleslæsere fra hovedkredsen opførte 

” feriegæsterne”  der var god tilslutning 

til dette arrangement.  Nytårsmødet 

den 2. og 3. januar 1944 i Glejbjerg 

markeredes med udgivelse af et jubilæ-

umsskrift i anledning af de 25 år for-

eningen havde eksisteret. Der var nu 

709 medlemmer.   

Foreningens formand gennem tiderne 

har været: 

Lærer E. Pedersen Tvilho  1919 – 1922 

S. Th. Sørensen Fåborg  1922 – 1932 

Wentzel Jyllerup  1932 – 1938           

lærer H. Iversen Tvile  1938 – 1948 

Hans O. Hansen Glejbjerg  1948 – 1962 

Hans Wentzel Jyllerup  1962 – 1967  

Paasch Danielsen Vejrup  1967                     

Den 1. april 1965 blev de danske ung-

domsforeninger og gymnastikforenin-

ger sammenlagt.  På grund af for ringe 

tilslutning stoppede grundlovsmøderne 

i 1966, men fælleslæsninger fortsatte i 

præstegårdshaven med efterfølgende 

bal på Fåborg Kro.                                                                                        

På generalforsamlingen i 1967 var der 

forslag om at nedlægge hovedkredsen 

på grund af for få medlemmer og le-

dermangel.                                                                                                                   

På en efterfølgende generalforsamling 

vedtog man at nedlægge Endrupholm 

og omegns Hovedkreds.   De tilsluttede 

ungdomsforeninger fordeles herefter 

til henholdsvis Ribeegnens, Esbjerg og 

Ølgod Hovedkreds. Der blev overdraget 

1000 kr. til ungdoms foreningers sang-

kor og 1163,04 kr. til administrationen 

af Fåborg ungdomsforening.        

EN UNGDOMSHISTORIE 
Skrevet af  Børge Hansen—Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 

”Må vi få din historie?” 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv inviterer til en hyggeeftermiddag, hvor 

vi efterlyser din historie, billeder eller andet spændende og hvor vi serverer 
æbleskiver og gløgg. 

 

Tid og sted: 
Fåborghus tirsdag d. 6. december kl. 14-16 
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JULEFROKOST 2018   
 

Marineret sild m/karrysalat, 1/2 æg m/rejer, Fiskefilet m/remoulade, STOR tartelet m/høns i aspar-
ges, Hamburgerryg m/grønlangkål, Ris a la mande inkl. rugbrød & smør v/min. 10 personer kr.140-   
 

BESTILLING PÅ 7519 5016   
 

Resten af året serveres vores populære søndagsmiddag m/klar suppe, boller, ris & flutes, flæskesteg 
m/tilbehør, ris a la mande inkl. gratis kaffe kun kr.158,- 
  
Se iøvrigt på vores nye hjemmeside TAKE AWAY, vi giver gerne et uforpligtende tilbud på din næste 
fest.  
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                                Nr. 87                                                                                 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2019 

Jeg elsker julens salmer! En udfordring for præster i decem-
ber måned er, at vi får sunget flest muligt af julens mange 
elskede salmer i løbet af julemåneden, men det er svært at 
gøre alle tilpas; og den 24. december til julegudstjenesten i 
kirken er der kun plads til fire salmer, så der vil altid denne 
dag sidde nogle på kirkebænken, som savner netop deres 
yndlings julesalme. 

Én af julens salmer er Glade jul, dejlige jul (DDS 120), som 
B.S. Ingemann har skrevet teksten til. Det er strengt taget 
mere en julesang end en salme (trods englene), men den 
synges gladeligt ved juletid alligevel. Melodien og inspiratio-
nen til teksten kommer fra en østrigsk julesang, og i alle tysk-
talende lande synger de: ”Stille Nacht, heilige Nacht”, og 
hvor man taler engelsk, synger de: ”Silent night, holy night.” 

Mange har nok hørt nedenstående historie før – måske på 
en anden måde end den her bliver fortalt. Jeg har i hvert fald 
hørt den i forskellige udgaver. Jeg kom til at tænke på den, 
da vi den 11. november 2018 i kirken markerede, at det var 
100 år siden, at 1. Verdenskrig blev afsluttet. Den 11.11. 
1918 kl. 11.00 afsluttedes krigen endeligt, og derfor kunne 
man den 11.11. 2018 hører kirkeklokker ringe hen over Dan-
mark som 100 års-markeringen. Forud for den 11.11.1918 
havde en forfærdelig krig stået på i over 4 år. Ved de fleste 
kirker i Sønderjylland er der den dag i dag mindesten eller -
tavler over de faldne mænd fra sognet.  

Denne historie tager os tilbage til juleaftensdag året 1914:  

Krigen er her i fuld gang og raser på 4. måned. Vi er i Flan-
dern i Belgien. Dagslyset trænger kun vanskeligt igennem 
den grå morgendis, som ligger over slagmarken, og det står 
klart for soldaterne i skyttegravene, at dén heroiske sejr in-
den jul, de var blevet stillet i udsigt, kun var skønne, men 
tomme ord. Den virkelighed, de ser, når de vover at stikke 
hovedet op over sandsækkene, dén får dem til at tænke på 
alt andet end julefred. 

Det har regnet i flere uger. Mudderet står knæhøjt i løbegan-
gene nede i de mands-dybe skyttegrave. Op ad dagen falder 
temperaturen. Det klarer op. Ved aftenstid har frosten lagt 

en sprød, hvid hinde over mudderet og slagmarken. Det er 
nærmest smukt. Over soldaterne lyser månen ren og skær, 
og uendelig højt oppe tændes stjernerne én for én. 

Der er stille. Ingen har løsnet et skud hele dagen. Hverken de 
engelske soldater på den ene side eller de tyske soldater, 
som kun er få hundrede meter fra dem ovre på den anden 
side. I de måneder, krigen har varet, er det ikke sket før, at 
det har været så stille i så lang tid. 

Men pludselig sker der noget. Gennem mørket og kulden kan 
de engelske soldater høre sang: ”Stille Nacht, heilige Nacht”. 
"Glade jul, dejlige jul", sunget på tysk. Og det blev i sandhed 
en stille og hellig nat. Englænderne begynder at klappe og 
råbe: "Bliv ved!". De begynder selv at synge med, men i den 
engelske udgave: ”Silent night, holy night”. Det får de tyske 
soldater til at vove at stikke hovederne op over brystværnet, 
og de sætter stearinlys langs kanten på skyttegravene. Lang-
somt kravler soldaterne op i ingenmandslandet. "Happy 
Christmas!" råber de engelske ud i mørket, da sangen dør ud. 
"Fröhliche Weinachten!" ’glædelig jul’ - blev der svaret. Først 
er omkring 100 soldater med, men rygtet løber via felttelefo-
nen, og snart mødes soldater fra begge sider langs hele den 
40 km lange frontlinje i Belgien, og de aftaler at holde jule-
fred. Soldater, der få timer før, havde skudt på hinanden for 
at dræbe, giver nu hinanden hånd og ønsker glædelig jul til 
deres fjende. De udveksler gaver i form af feltrationer og 
cigaretter. 

Og freden, den holdt hele julenat. Da det blev 2. juledag, 
havde freden bredt sig over hele Vestfronten, fra Nordsøen 
til den schweiziske grænse. Derefter ved vi jo godt, at det var 
slut med fred – og 1. Verdenskrig fortsatte - men DEN julenat 
i 1914 sænkede Guds fred sig over Flanderen, og alle solda-
terne og deres fjender var for en stund bare medmennesker, 
man samledes med for at fejre julens budskab om frelserens 
komme til verden. 

Må Guds fred være med alle jer denne jul!  

Katrine Gaub. 

FØRSTE  VERDENSKRIG OG GLADE JUL 
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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 begynder igen efter orlov den 1. december. Embedet varetages indtil 30. november fortsat af 
sognepræst Katrine Gaub kb@km.dk Tel.75195041. Præsten har fri 21.-27. januar samt fra 25. februar til 3. marts. Præsten har 
fri alle mandage. 

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hæn-
de senest 2. januar 2019 

PRÆSTEN HAR FRI 

Dejlige melodier og sange fortolket af Anja. Hendes stemme klædte kirken. Det lød meget smukt og det var en rigtig god aften 
for de mange fremmødte, hvad mange gav udtryk for, da de forlod kirken.  

Koncert i Fåborg kirke den 6.september med Anja Møllerskov og Jacob Elbæk Jensen 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:kb@km.dk
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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. 
 

ADVENTSGUDSTJENESTE 
Søndag 2. december indleder vi adventstiden med gudstjeneste i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30. Vores Organist 
Kristian Nøhr spiller ekstranumre på orgel eller guitar i begge kirker. Der er kaffe i begge kirker efter gudstjenesten. 
 

LUCIA-GUDSTJENESTE 
Den 12. december kl. 17.00 i Årre kirke. Børnene fra Årre skole går Lucia-optog. Gudstjenesten er for hele familien og arrange-
res i samarbejde med skolen. 
 

BØRNEGUDSTJENESTE LILLEJULEAFTEN 
Søndag 23. december kl. 10.30 i Årre kirke. I samarbejde med Gitte Stumpe holder vi lillejuleaftensgudstjeneste for børn og 
hele familien. 
 

CHAMPAGNE OG KRANSEKAGE 
Efter gudstjenesten nytårsdag ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Vel mødt! 
 

SALMEMSANGSAFTEN MED SØREN NIELSEN 
Onsdag 30. januar kl. 19.30 i Årre kirke. Denne aften synger vi Ingemanns salmer og Søren Nielsen, V. Starup, er inviteret til at 
fortælle om dem. Arrangementet varer ca. halvanden time og der er kaffe i kirken undervejs. Vel mødt! 
 

KONFIRMANDERNES GUDSTJENESTE 
Søndag den 24. februar. Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste og alle er velkomne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FÆLLES GRAVERMEDHJÆLPER I FÅBORG OG ÅRRE 
Her fra efteråret har Fåborg og Årre sogne indledt et samarbejde om fælles gravermedhjælper. I Årre var der vanskeligheder 
med at få én ansat og i Fåborg var gravermedhjælperen deltidsansat. Slår vi de timer sammen, vi har, passer det til en fuldtids-
stilling. Derfor er Laila Østergaard Lund nu fuldtidsansat, så hun arbejder både sommer og vinter. 
Det er efter gravernes ønske overladt til dem selv at tilrettelægge arbejdet og fordele tiden. Det vil kræve, at de har nogle gode 
samtaler, for arbejdet er forskellig fra år til år. I begge menighedsråd håber og tror vi, at det kan udvikle sig til et godt team, 
hvor arbejdspladsen bliver attraktiv med højt fagligt niveau og god faglig sparring, og hvor vi kan trække på hinandens ressour-
cer. 

De kommende konfirmander.    Babysalmesang i Årre Kirke. 
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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 21. november (ved Katrine Gaub), den 19. december (ved Michael Bergerud), den 9. januar 
(ved Charlotte Locht), den 20. februar (ved Michael Bergerud). 

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

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 

02. december 1. søn. i advent 10.30 ** 09.00 ** Matt 21,1-9 

09. december 2. søn. i advent 09.00 Kol 10.30 Kol Luk 21,25-36 

12. december     17.00 *** Lucia-optog til gudstjeneste 
for familien og skolen 

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

23. december 4. søn. i advent Ingen 10.30 **** Børnegudstjeneste 

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

25. december Juledag 10.00 Kol 11.15 Kol Luk 2,1-11 

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

30. december Julesøndag Henvisning til Grimstrup 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Grimstrup 
kirke kl. 10.30 

Luk 2,25-40 

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

06. januar Hellig Tre Konger 09.00 10.30 Matt 2,1-12 

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

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

27. januar 3. søn. e. H3K Ingen Ingen   

30. januar   Se Årre 19.30 Salmesangsaften 

 

03. februar 4. søn. e. H3K 10.30 09.00 Matt 8,23-27 

10. februar Sidste s. e. H3K 09.00 * 10.30 Matt 17,1-9 

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

24. februar Seksagesima Ingen 10.30 KG * Konfirmandernes  
gudstjeneste 

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. Kol = Kollekt. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. MM = Menighedsmøde efter gudstjenesten. ** 
= Organist Kristian Nøhr spiller ekstra til gudstjenesten (orgel eller guitar) og der er kaffe. *** = Elever fra Årre skole går Lucia-optog til denne 
familiegudstjeneste, der arrangeres i samarbejde med skolen. **** = Lillejuleaftens-gudstjeneste for børn og familie. GN = Vi ønsker hinanden 
Godt Nytår med champagne og kransekage. KG= Konfirmanderne har lavet en Gudstjeneste og alle er velkomne. Der er kaffe og sodavand i 
våbenhuset bagefter.  
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NYT FRA DEN BLOMSTRENDE LANDSBY  
 

Byfesten 
årets festligste højdepunkt 
Atter i år har vi oplevet en byfest som er en 
helt fantastisk fest for mennesker i alle 
aldre, en fest som skaber glæde og sam-
menhold mellem borgere i by og land, en 
fest hvor man fornemmer at alle kræfter er 
lagt i opgaven af byfestudvalget, en fest 
hvor et utal af frivillige bakker op og hjæl-
per til. 
Når man ser programmet for hele ugen, kan 
man blive helt forpustet over alle de mang-
foldige tilbud der er for både børn og voks-
ne. Et af byfestens absolutte højdepunkter 
er ”Årre Revyen”, en revy der indeholder 
bid og kant og som samtidigt sætter fokus 
på alle de positive og sjove begivenheder 
der udspiller sig igennem et helt år. 
Arbejdsgruppen som har stået bag pro-
grammet og sikret opnåelsen af alle de 5 
blomster i Udviklingsprogrammet ” De 
Blomstrende Landsbyer i Danmark”, hvor 
Årre blev den første landsby, ikke alene i 
Varde Kommune men i hele Danmark, blev i 
forbindelse med byfesten hyldet og ud-
nævnt som årets ”Ildsjæl” så fra arbejds-
gruppen skal der her lyde en stor tak for 
”Skulderklappet”. 
Her skal der også udtrykkes en stor tak til 
alle de frivillige som på forskellig har hjulpet 
til med forskellige opgaver og projekter 
igennem hele Udviklingsprogrammets løbe-
tid, som tog sin begyndelse efter, at Årre 
blev udnævnt til årets lokale landsby i Var-
de Kommune i 2008. 
Ligeledes skal der siges en stor og varm tak 
til byfestudvalget og til alle de frivillige som 
har hjulpet til både før og efter samt i for-
bindelse med hele byfestugen. 
 

Udviklingsplaner er godkendt 
En glædelig begivenhed tog sin begyndelse i 
forbindelse med at i udvalget for Plan & 
Teknik i aug. mdr. vedtog at sidestille vores 
udviklingsplan under ”De blomstrende 
landsbyer ”med øvrige udviklingsplaner i 
Varde Kommune, det betyder at vi kan 
ansøge om midler til projekter som er be-
skrevet i vores udviklingsplan via udvalget 
for økonomi & Erhverv. 
Her vil et af projekterne være at arbejde 
videre med vore planer omkring indretnin-
gen af et Forenings- og aktivitetshus i by-
midten. Idéen er at det skal være et projekt 
som skal skabes i et tæt samarbejde mel-
lem alle byens og området foreninger. Det 
skal være et sted hvor man kan mødes og 
udføre kreative tiltag, et sted med et arbej-
dende værksted med fokus på bæredygtig-
hed, et sted hvor man kan mødes og få et 

spil kort eller et spil billard osv. 
Ligeledes skal vi fastholde vore ønsker om 
at få placeret Lokalhistorisk Arkiv i dette 
samarbejde, og naturligvis skal de involve-
rede foreninger og brugerne være med til 
at sætte deres eget præg på stedet med 
deres egne ønsker og behov, således at vi 
får skabt ”Mangfoldighedernes Hus” til 
glæde og gavn for både børn og voksne.  
 

Forskønnelse af indfaldsvejene og 
bymidten 
Som omtalt andet sted i bladet arbejdes der 
fortsat på planerne om at forskønne vore 
indfaldsveje samt skabe en forskønnelse af 
torvet i bymidten. 
Det er en proces som den nedsatte arbejds-
gruppe vil have fokus på i den kommende 
tid, så det bliver spændende at se hvilke af 
deres planer og idéer som kan realiseres. 
Hele sommeren igennem har blomsterne 
prydet vore indfaldsveje og bedene i byen, 
og ”Oasen” 
har aldrig været smukkere, så her skal der 
lyde en stor tak til vore ”Blomsterpiger” 
som året igennem passer og plejer disse 
planter, og vore ”Græsklippere” sikrer at 
græsset bliver klippet på ”Oasen” og ved 
vore byporte. Larsens Skov bliver passet og 
plejet til den store guldmedalje, der bliver 
klippet græs og fældet træer og frugttræer-
ne og bærbuskene har bugnet med frugter 
og bær i år som aldrig før. 
 

Mælkefestivallen i Helle Hallen 
Atter i år valgte vi at bakke op omkring den 
store Mælkefestival og Messe i Helle Hal-
len, og atter i år oplevede vi en store inte-
resse for vores stand, hvor vi fik mange 
gode snakke omkring vore kommende pla-
ner omkring det kommende samskabelses-
projekt ”Byens Rum” i Årre. Et projekt som 
er opstået i forbindelse med byggeriet af 
det nye Børnecenter, som betyder at de 
arealer som bliver frigivet når de gamle 
bygninger bliver fjernet, skal rumme det 
nye projekt. 
Ligeledes drøftede vi planerne med flere af 
de besøgende omkring byggemodningen af 
de nye grunde på ”Lindegårdsparken” og 
hvor flere af disse viste en interesse for at 
erhverve et af de nye parcelhusgrunde. 
Samtidigt fik vi også lejlighed til at drøfte 
vore kommende udviklingsplaner og projek-
ter som vi har på tegnebrættet i År. 
Standen har vi i fællesskab med Boldklub-
ben, og som tidligere havde vi valgt at afvik-
le en spørgeskemakonkurrence med aktuel-
le spørgsmål omkring Årre by og vore to 
foreninger, her var interessen stor, der blev 
i løbet weekenden udfyldt masser af ske-
maer. 
Herfra skal der lyde en stor tak til alle de 
frivillige som hjalp til i løbet af weekenden, 
og håber vi må trække på jer igen når beho-
vet atter opstår. 
 

Høst og Frivillighedsfest 
Den sidste lørdag i september måned stod i 
festlighedernes tegn, her var alle de frivilli-

ge inviteret til fest på Årre Kro, - en fest 
hvor Boldklubben og Borgerforeningen 
havde inviteret alle de frivillige som i årets 
løb har ydet en stor og særlig indsats for 
begge foreninger.  
Her skal nævnes alle de frivillige som hjæl-
per til både før og under og efter byfesten, 
alle i vore forskellige udvalg, frivillige som 
yder en indsats i Ad - Hoc opgaver, eller 
sidder med i bestyrelserne, eller de som 
ofte hjælper til ved mange af foreningernes 
daglige gøremål, samt ved løbende større 
eller mindre projekter. 
Også i år var festen planlagt med et dejligt 
”Ta´selv bord” hvor Kro parret diskede op 
med masser af lækre retter og Claus Vest-
land underholdte forsamlingen med dejlig 
musik og sang. Dagen og festen sluttede af 
med dejlig varm suppe, inden turen gik 
hjemad for denne gang. 
Vi vil endnu engang takke alle jer frivillige 
som på forskelligvis hjælper til og bakker op 
omkring vore foreninger og projekter, uden 
jeres indsats kunne alle de opgaver vi gen-
nemfører slet ikke kunnet lade sig gøre, så 
vi håber meget på jeres fortsatte opbakning 
til de kommende projekter og opgaver i 
fremtiden – Ingen kan alene alt, men sam-
men kan vi meget i den Blomstrende Lands-
by – Årre. 
 

Sangaften på kroen 
Når du / I sidder og læser dette indlæg i 
bladet har man gennemført et af de mest 
traditionsrige arrangementer i Årre, det er 
den årlig sangaften hvor Helge Teglgård 
altid møder op og skaber en stemning ved 
klaveret som er fantastisk, her bliver der 
sunget kendte og mindre kendte sange, og 
mange med udgangspunkt i årstiderne. 
Sangaftenen er arrangeret i et samarbejde 
mellem Menighedsrådene i Fåborg/Årre 
samt Årre Boldklub og Årre Borgerforening. 
Som altid bliver der serveret kaffe og kage i 
pausen – det er en aften som deltagerne 
nyder i fulde drag, og hvor sangstemmerne 
bliver rørt og hørt. 
 

Inden så længe er det efterår 
Oven på en helt fantastisk sommer nærmer 
vi os nu efteråret med regn og rusk og dage 
med solskin og dejlige efterårsfarver i haver 
og skove. 
Det betyder at vi nærmer os Halloween 
samt Mortensaften, allerede nu har vi plan-
lagt de to traditionsrige bankoaftner på 
Årre Kro, hvor bankopladerne og brikkerne 
skal tages i brug, så sæt allerede nu et X i 
kalenderen, idet der spilles Mortensaftens 
banko d. 8. nov. samt Julebanko d. 15.nov 
med start kl. 19.00 på Årre kro. 
Medens kalenderen nu er fundet frem så 
sæt også et X i kalenderen til d. 1. dec. Her 
bliver der afviklet juletræsfest med start 
ved ”Hybenbo” og festen foregår efterføl-
gende på Årre Skole. 
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Snerydningen i Årre 
Også i år vil vi udsende girokortene for 
snerydningen i løbet af okt. – nov. mdr. og 
for dem som endnu ikke har betalt deres 
medlemskontingent, vil prisen for sneryd-
ningen blive forhøjet ifølge vore regler for 
medlemmer og ikke medlemmer af Borger-
foreningen. Så hvis man fortsat har et giro-
kort liggende, vil vi gerne opfordre til at 
man indbetaler kontingentet inden udsen-
delse af girokortene for snerydningen. Også 
i år vil vi afholde en indbetalingsaften på 
kroen, datoen er endnu ikke fastlagt, men 
vil senere blive meldt ud på løbesedler og 
via vores hjemmeside. 
Hastighedsøgningen på Tingvejen. 
Trafikministeriet har valgt at øge hastighe-
den på Tingvejen, hvor det inden længe vil 
blive tilladt at køre op til 90 km. – Det be-
kymrer os, især af hensyn til de cyklister 

som stadig benytter Tingvejen. Vi har på 
dette grundlag valgt at indsende en indsi-
gelse mod disse planer til Vejdirektoratet, 
idet man ikke forinden har sikret en forlæn-
gelse af cykelstien fra Bryndumsager og 
frem til Roust og videre frem til Korskroen, 
samt etableringen af en cykelsti fra Årre og 
videre langs Tingvejen til Grindsted. 
Vi har ligeledes påpeget behovet for at få 
ændret på til - og frakørslen på Tingvejen 
fra enkelte veje ind og ud af Årre by, og i 
samme forbindelse har vi udtrykt ønsket 
om at få gennemført en ulykkesstatistik 
som kan dokumentere antallet af alvorlige 
uheld på Tingvejen igennem de sidste        5 
-10 år. Vi har heldigvis fået en massiv op-
bakning til indsigelsen fra udviklingsrådet 
Helle Øst, samt Årre Skole og Varde Kom-
mune samt Trafik & Borgergruppen i Roust.  
 

VIGTIGE DATOER I ÅRRE 

 

Mortensaftensbanko torsdag d. 8. 11. kl. 
19.00 på Årre Kro 
 

Julebanko torsdag d. 15.11.kl. 19.00 på 
Årre Kro 
 

Indbetalingsaften for snerydningen tors-
dag d. 22.11. fra kl. 17.00 til 18.30 på Årre 
Kro. 
 

Juleoptog og Juletræsfest lørdag d. 
1.12.2018 på Årre Skole med start ved 
”Hybenbo” ( se opslag senere i Brugsen) 
 

Fastelavnsfest lørdag d. 23. febr. 2019 på 
Årre Skole. (se opslag senere i Brugsen) 

NYT FRA LOKALARKIVET I ÅRRE 
Den 27. september begyndte vi at flytte vore ting om i møde-
lokalet i klubhuset. Dette sted skulle efter mange andre pla-
ceringsforslag blive vores nye adresse,  

 

men, men, men, nu har Varde kommune løsnet for en mulig-
hed for at give et beløb til Årre for arbejdet med de 5 blom-
ster.  Beskrivelsen som gav os de 5 blomstre, vil kommunen 
ophøje til at være udviklingsplanen for Årre.  En sådan plan 
er jo ikke gratis at få udfærdiget.   Hvordan resultatet vil fal-
de ud, vides ikke i skrivende stund.  Tiden må vise, om arki-
vet skal flytte til det gamle rådhus i Årre, sammen med andre 
foreninger. 
Derfor vil Årre arkiv nok ikke være tilgængelig for offentlighe-
den i denne vinter. Ønsker man alligevel at kontakte arkivet, 
kan man altid henvende sig til et bestyrelsesmedlem. Se li-
sten over bestyrelsen andet steds i bladet. 
 

Der afholdes generalforsamling i Lokalhistorisk 
forening d. 20-2-2019 kl. 19 på Årre kro.  
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HVOR KOMMER BLOMSTERNE OG DYRENE I ÅRRE FRA 
Skrevet af Susanne Daugaard  Jepsen 

Vi er en arbejdsgruppe under udvalget: De Blomstrende 
landsbyer, hvor vi skal bygge videre på en forskønnelse af 
vore indfaldsveje, samt gøre byen spændende og tænke 
kunst ind i arbejdet. 
 

Årre bys vision og strategi 
Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind 
i byen, og når man færdes rundt i byen. 
Private, offentlige og frivillige bidrager alle til at 
passe på vores by 
 
 
Vi startede gruppen op ca. 1/2 -2018, og vi havde mange ide-
er til hvad vi kunne lave, så vi måtte prioritere, og sætter mål, 
for hvad vi skal lave og i hvilken rækkefølge. 
 
Gruppen består af: Liselotte Nielsen, Laura Hansen, Asta Fink 
Nielsen, Tove Christensen, Ole Buhl, Ella og Søren Junker, 
Peder Ibsen, Egon Vestergård og Susanne Jepsen. 

Går du med Ideer, modtager vi det gerne og så drøfter vi om 
det er noget vi kan/vil gå videre med, og om det er noget vo-
res gruppe kan håndtere eller har du tid til at hjælpe hører vi 
gerne fra dig. 
 
Vores mål er vore indfaldsveje, byporte, gøre byen pæn og 
give liv til byen. Men der kommer ændringer, der gør at vi 
afventer arbejdet ved byportene og indfaldsvejene, nu hvor 
hastighederne ændres på Tingvejen til 90 km i timen.  
Så vi ved ikke hvordan det påvirker vores indfaldsveje. 

Vi har arbejdet med meget andet, og vi har haft mange em-
ner oppe at vende. Det vi er gået videre med er: 
 
-Vi har sat blomster løg ved byporte, ved tunnellen og ved 
kirkestien. 

 
-Vilde blomster er sået ved vej kanter og ved tunnellen, dog 
har vejret ikke været med os, men vi tror på projektet til næ-
ste år. 

 
-60 glade blomster er udskåret, malet (af elever på skolen), 
lakeret og monteret til den store dag hvor Årre fejrede god-
kendelsen af de 5 blomster. 

 

https://www.facebook.com/astafink.nielsen?fref=gs&dti=1401172096659135&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011002894640&fref=gs&dti=1401172096659135&hc_location=group
https://www.facebook.com/astafink.nielsen?fref=gs&dti=1401172096659135&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011002894640&fref=gs&dti=1401172096659135&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008705137175&fref=gs&dti=1401172096659135&hc_location=group
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-28 dyr til Larsens skov, skåret, malet og monteret. Det giver 
mulighed for en god skovtur, når du går på jagt efter at finde 
de søde dyr. 

-Der arbejdes på 2 kysse bænke der skal opsættes i vores dej-
lige natur lige uden for byen.  
 
-Og der skal males på små sten, som kommer til at dukke op i 
bybilledet-skov-Hybenbo. 
 
-Området ved bus stoppestedet i midtbyen, strammes op. 
-Der søges om penge til store flotte krukker, der skal erstatte 
de små forskellige der står rundt i byen. Så byen fremstår 
frodig og blomstrende. 
 
Vi modtager gerne blomsterløg, så har du noget der skal tyn-
des ud modtager vi gerne. Kan afleveres til os i gruppen eller 
hos Poul Verner. Så sætter vi dem rundt i byen til glæde og 
gavn for alle. 
 
Vi er frivillige, og arbejder når vi kan, det har været sjovt og 
hyggeligt og vi glæder os over at tingene er blevet taget godt 
imod og at der bliver passet godt på det. 
 
Vi vil arbejde videre med målet om at Årre – den blomstren-
de landsby er velholdt, og tænke nye måder at vise blomster, 
lys og kunst frem på.  
 
Tanken om at få en flot by, der samtidig er rimelig vedligehol-
delses fri kræver nogle gode tanker. 

Den 29. september 2018 var vi 16 sko-
lekammerater fra Årre Skole der mød-
tes på Årre kro til spisning og hyggelig 
samvær… Årsagen – tja, det er såmænd 
bare lige 40 år siden vi blev konfirmeret 
i kirkerne i Fåborg og Årre. 
Vi var i alt 27 elever i de 2 klasser på 
årgangen som blev konfirmeret den 30. 
april 1978, men desværre var nogle 
forhindret i at deltage – vi håber, at vi 
alle ses en anden god gang. 
Os der dukkede op kom fra både nær 
og hjem – lige fra Fåborg og Årre til 
Sverige. Gensynsglæden var stor – der 
blev uddelt krammere i stor stil og 
snakken gik lystigt. Der er heldigvis 
mange gode minder, som vi skulle have 
genopfrisket – hukommelsen fejlede 
ingenting og evnen til at fortælle histo-
rier er heller blevet ringere med alde-
ren… 
Vi fik selvfølgelig også taget det obliga-
toriske holdbillede, og som én kækt 
bemærkede: ”Vi er da fotogene” – det 
kunne ingen være uenige i – heller ikke 
i, at vi holder os godt, vel? 

På billedet ses stående fra venstre: Birgitte Jeppesen, Arne Ladefoged, Leo Hansen, Jan Ryttergaard, Mai-

ken Huglstad Pedersen, Jens Christian Lauritsen, Kim Vang Nielsen, Eva Wollesen og Eilif Petersen. 

Siddende fra venstre: Anni Matthiesen, Helle Holm, Jytte Nicolajsen, Klaus K. Hansen, Jytte Andersen, Erna 

Bach Brodersen og Jette Daugaard Christensen. 

KONFIRMANDKOMSAMMEN EFTER 40 ÅR 
Skrevet af Klaus K. Hansen 
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Over 150 tilmeldte + medfølgende voksne 
gik rundt til de i alt 21 poster som var for-
delt rundt i hele byen. De små ben gik 
langt, men trætheden glemmes – i hvert 
fald lidt - når man får slik rundt på turen. 

 

ÅB’ s maskot – Årla kanin var blevet væk 
og gemte sig på én af posterne. Han blev 
heldigvis fundet og kom hjem inden det 
blev mørkt. 

Børnene i SFO og juniorklubben har i løbet 
af ugen op til løbet skåret en hel palle 
græskar, sponsoreret af Dagli’ Brugsen, 
som pyntede ved skolen og rundt ved 
posterne.  

 

Stor tak skal lyde til vore sponsorer og 
frivillige som stod ved posterne. Mange 
havde gjort rigtig meget ud af at pynte 
posterne og klæde sig ud, så turen blev 
ekstra spændende og udfordrende. 

Igen i år havde børnene gjort det vanske-
ligt at finde de bedst udklædte. Deltager-
ne havde gjort sig umage med at finde 
flotte kustumer og få lagt make-up. Så 
både zombier og skeletter var pludselig at 
finde i det ellers så fredelige gadebillede.  
 
 

HALLOWEENLØB I ÅRRE 
Skrevet af Britta Ringgaard Jensen 

HALLOWEEN AFTER DARK 
Efter mørkets frembrud blev der skruet op for uhyggen. Fuldmånens stråler vækkede zombier 
og hekse. Killer clowns lokkede med røde balloner, Sindssyge havde indtaget kommunekonto-
rets kældre og HATS sørgede for at den ellers så fredelige skolebygning fra 1930’erne blev 
hjemsøgt – og det var IKKE for sarte sjæle! 

Nicoline 
Bedst udklædt 0-5 år 

Ruben 
Bedst udklædt 0.-2. kl. 

Isabella 
Bedst udklædt 3. - 6. kl. 
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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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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 

Torsdag den 14. december 2018 kl. 14 holder vi 
julestemning sammen med husorkestret, og An-
nemarie Søndergaard læser op. 
  
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14 kommer  
Connie Larsen fra Audika og fortæller hvad et 
ubehandlet høretab betyder for dig. 

Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop med-
bringes. Kontingent: 75 kr. kan indbetales ved mø-
derne. 

ÅRRE BOLDKLUB - TRIBUNE 
Skrevet af  Casper 
 

Der er igennem mange år talt om, der ikke skulle være en 
tribune i Årre ved opvisningsbanen. En arbejdsgruppe blev 
fundet, ideer kom på bordet tegninger lavet og sendt til kom-
munen, nu er der så kommet en byggetilladelse og byggeriet 
forventes igang til foråret. Det bliver en tribune som vil falde 
meget ind i omgivelserne, den vil vende ud mod Vardevej og 
kan benyttes af alle også gangbesværede, der vil blive ca. 
100 siddepladser. 

 

Med til projektet skal siges at vi har fået en god støtte fra " 
Fonden for støtte af almenvellet for Årre og omegn" på 
100,000 Kr, som vi er meget glade for. Nu går vi bare og ven-
ter på foråret så vi kan komme i gang med byggeriet. 

 

Vigtig dato:  7/2 2019 kl. 19,00 Generalforsamling i Årre 
boldklub på Årre kro 

ALLE LÆSERE ØNSKES EN GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR 

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

er den 2. januar 2019 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 
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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 5. november kl.14.00 Borgerforeningens banko 
 og kaffe.  

 

 Udflugt til Skads blomster  
 

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

 

2019 
 
 

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 

KFUM-SPEJDERNE GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 

Skrevet af Ingrid sand Simonsen 
 

Sommeren blev varm og tør. Vi oplevede en lang periode med afbrændingsforbud, det kom selvfølgelig til at præge vore aktivi-
teter. Men heldigvis kan vi også lave andet end bål. Til byfesten i Årre var der andre aktiviteter end pandekagebagning bl.a. for-
skellige spil, knobbinding, kimsleg m.m. 
 

Efter sommerferien har vi været på weekend i Tange v. Ribe, et rigtigt dejligt sted i en skøn natur. Vejret var både sol og regn, 
alle var med og oplevede et par dage i godt fællesskab. Mad blev lavet over bål, lejrbålet om aftenen blev en god oplevelse hvor 
alle gav et bidrag til underholdningen. Inden vi fandt soveposerne frem, kunne vi alle sidde i stilhed og nyde bålets gløder i må-
neskin, hvor vi lige kunne skimte Seem kirke i det fjerne. 
 

Årets weekend på Assenbæk Spejdercenter v. Tistrup var alle også med på. Her var lagt op til en spændende weekend i Vikinger-
nes verden.  
 

Gruppen var også  i år repræsenteret på Karlsgårdedagen. Dorte og Rune var den faste stab der og havde mange forskellige stor-
spil,  som både børn og voksne kunne more sig med. 

 

Nu er alle i fuld gang med det ” daglige” spejderarbejde. Der er plads til flere børn, lederne er der, så kom og vær med. Den 23.-
24. nov. skal vi på vor traditionelle juleweekend på Terp Spejdercenter v. Bramming. Her må man tage en kammerat med. 
 Før sommerferien havde grupperådet møde og valgte formand, det blev Line Hornbech Jespersen, Årre.  
Hjemmeside : www.spejdernet.dk/grimstrup 
 

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

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

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                              22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com           75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com    75192898     
Medl: 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 

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: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
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 
Michelle Thorup 30260469 
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 

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:  Line H. Jespersen    line.hornbech@gmail.com  20788436 
Gr.leder:        Ingrid S. Simonsen   iss@hjortkaer.dk    40888092   
Rådsmedlem:   Maria M. Hansen     m82jensen@hotmail.com   22787080 
Rådsmedlem:   Rune B. Kristensen   ilserune@gmail.com    25332394 
Kasserer:      Ingrid S. Simonsen    iss@hjorkaer.dk       40888092 
Hjemmeside:  www.spejdernet.dk/grimstrup 

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 

 


