
  

Landsby 
Bladet 

 
Nr. 42—Byfest fra den 2.august til den 10.august 2019 

 

VELKOMMEN TIL  
ÅRETS FEST, 

ÅRRE BYFEST 
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Opsætning og nedtagning af telt 

Teltet sættes op onsdag den 31.juli kl.17.00.  

Der er grillpølser med brød til alle som hjælper med at 

sætte teltet op.  

Er vi mange, er vi færdige ca.19.30 

Teltet tages ned søndag den 11.august kl.10.00 

Kom og giv en hjælpende hånd! 
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KRONIK 

Det er sommer i Danmark og vores Blomstrende Landsby 
sprudler af livskraft og udvikling, og vi kan glæde os over, at 
mange nye tiltag er lagt i støbeskeen.  

Byens rum er et af projekterne, der arbejdes med. Første 
etape skal være færdig sidst i oktober i år. Omgivelserne er 
utrolig flotte ved vor nye børnehave/børnecenter. Området 
vil blive helt unikt, når projektet Byens Rum står færdigt. 

Nye grunde ved Lindegårdsparken med forhåbentlig mange 
nye bosætninger.  
Esbjerg Vandrelaug har besøgt vores skønne by. Der var 102 
deltagere på vandreturene. Begejstringen var stor, mange 
”roser” blev uddelt til byen. Der blev stillet mange spørgs-
mål, bl.a. om hvordan gør I alt dette? Dertil føjes de vise ord: 
Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget, og som P.V. 
ofte siger, så sover vi kun med et øje lukket ad gangen, for 
der er ingen, der skal tage fusen på os.  

Årre er sat på landkortet, takket være alle de frivillige perso-
ner, som gør en kæmpe indsats med stort og småt. Samar-
bejde—fællesskab—det nytter at engagere sig. Årre er den 
blomstrende landsby, hvor børn, unge, enlige, familier og 
ældre ønsker at bo og engagere sig i byens aktiviteter. 

Lige nu ser vi frem ti en byfestuge i festens tegn. I byfestugen 
myldrer det med glade folk fra by og land. Byfestudvalget 
samler trådene, rammerne er lagt for en spændende uge. 
Tak for jeres store indsats. Vi ser frem til at deltage i festlig-
hederne.  

Alle ønskes en dejlig sommer og god byfest  

 

Laura Hansen  
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Indlæg fra byfestudvalget 2019 

Denne side er til oplysninger fra udvalget til læseren, om nyheder 
og ting der er ændret, rykket eller på anden måde ikke er som ”det 
plejer”. Programmet indeholder naturligvis stadig aktiviteter for 
børn, unge, voksne og ældre…   

2019 programmet du sidder med i hånden byder naturligvis på 
gengangere, men også på ændringer og nyheder.  Andet ville mod-
stride et skoledistrikt i  

Blomstrende Udvikling * * * * * 

Byfestprogrammet starter i år fredag i uge 31 og byder på lukke-
dag onsdag. Det betyder byfesten kører i alt 9 dage. Hvorefter vi 
alle i fælleskab, piller teltet ned søndag fra kl. 10-13. 

Sodavands-disco for kommende 3. til kommende 7. klassetrin hol-
des fredag i uge 31. Byfesten appellerer til, at de ”nye sammen-
satte 7.kl” igen mødes denne aften, inden skolestart i Agerbæk. 
Forældregruppen bedes sørge for, at de alle kan mødes kort i Årre, 
og følges ad til festen i én eller flere grupper… 

Lørdag uge 31 byder på familie-5-kamps-dysten. I år sluttes der af 
med helstegt pattegris med tilbehør. 5 kampen er igen for blande-
de gadehold, kortklubben eller andet. Dit hold skal bestå af et mix 
af børn og voksne, damer og herrer. Mere om tilmelding, afholdel-
sen og regler inde i bladet.  

Cykelturen om tirsdagen er adskilt fra bingospillet, dvs. man cykler 
turen, derefter købes spilleplader og hele bingospillet afholdes i 
teltet efter spisningen. 

Fotorally er sat på pause, da der de senere år har været  nedgang i 

deltagere. 

Byfestudvalget samler trådene, alle andre giver en passende hånd = 

BYFEST. 

HUSK: Byfest er bare en sjov måde, at gi´ noget til hinanden på. 
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Fredag den 2.august 2019 

17.30-23.00 Disco-fredag  

For kommende 3. til kommende 7.klasser 

17.30-18.30 Bliv gjort klar til fest 

 Få håret sat 

 Få lagt en let make-up 

 Få en sej tatovering 

 Ansigtspynt 

18.30 Spisning— byg selv burger bacon/cheese m/pommes  

19.15-23.00 Disco med masser af fed musik 

I løbet af aftenen får vi besøg af Sofie Gantzel Dance Company 

Twenty samt fire lokale dansere.  

Der vil igen i år være konkurrencer. 

I kan slå søm i eller tage et spil bordfodbold 

Entré kr.60,- inkl. 1 byg selv burger m/pommes  
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Årre Menighedsråd 

I flere år har vi startet byfesten op med en kort gudstjeneste i kir-
ken , og derefter morgenkaffe og fællessang i teltet. Fra kirkens 
side er vi glade, og også en lille smule stolte over at bidrage til by-
festen på denne måde. Sædvanligvis ligger deltagerantallet på 40-
45, men jeg vil gerne slå fast, at der er plads til flere både i kirken 
og i teltet. Menighedsrådet er vært ved morgenkaffen, så det er 
ren win win at deltage. 

Vi synger fra højskolesangbogen, og de fleste sange vil være vel-
kendte og velvalgte af menighedsrådet. Kirkens fantastiske sanger 
Tøger Flagstad vil hjælpe med sangen, og vores fænomenale orga-
nist vil spille på klaver dertil. 

Som alle andre foreninger og institutioner har også Årre Menig-
hedsråd behov for at synliggøre sig. Ud over arrangementet  til 
byfesten, er kirken også aktiv på flere fronter. Dåb-konfirmation-
bryllup-begravelse og alm. gudstjenester er vel overflødig at næv-
ne. Koncerter i kirken, sangaften i både kirke og på kro, foredrag i 
Helle Hallen er vi også involveret i. 

Bak op om det lokale kirkeliv - bak op omkring byfesten. 
Jens Jessen f.f. Årre Menighedsråd 
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Billeder fra byfesten 2018 
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Lørdag den 3.august 2019 

13.00 Stor indvielse af den nye tribune i Årre 

Kom og se snoren blive klippet  
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- NU MED GRIS! 

LØRDAG D. 3. AUGUST KLOKKEN 15:00 

LØRDAG D. 3. AUGUST KLOKKEN 15:00 
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Så er det igen tid til at det store slag om Årres stolthed skal stå.  

Vi gentager i år den store succes fra 2018 og afholder Årre Femkamp. 

 

Femkampen er en dyst for hele familien, og lørdag d. 3. august klokken 15:00 byder vi  

velkommen på pladsen til fem spændende dyster i både samarbejde, præcision, styrke og 

fart. Der er plads til 12 hold i dysten, så nu handler det om at få samlet et hold og få det 

tilmeldt. Reglerne for hold og tilmelding ses herunder. 

 

Som noget nyt vil det i år være muligt at tilmelde sig spisning efter dysten.  

Der vil blive grillet helstegt pattegris under Femkampen, som serveres umiddelbart efter 

med lækkert tilbehør fra Årre Kro. Læs mere om priser og tilmelding herunder. 

 

Vi glæder os til at have endnu en supersjov og spændende dag på byfestpladsen med jer. 

Der er plads til 12 kampklare hold og ikke mindst masser af publikum til at hjælpe  

deltagerne i mål i kampen om den endelig sejr i Årre Femkamp 2019. 

REGLER: 

For at kunne tilmelde et hold skal: 

- holdet bestå af 8 personer, hvor 

mindst to er børn fra årgang  

2006-2010. 

- holdet have et navn. 

Der kæmpes i fem dyster, hvor 

der gives point til alle hold i hver 

dyst. Holdet med flest point til 

sidst vinder årets dyst. 

 

Fakta:  

Et kampråb eller en form for  

udsmykning i form af farve eller  

lignende har altid hjulpet på  

kampånden. 

Tilmelding af hold til  

Jesper Madsen 27283026 

NU MED GRIS! 

Udover, at det vil være muligt at købe slik, sodavand 

og øl på Femkampspladsen, vil der i år være  

mulighed for spisning umiddelbart efter dysten. 

Der stilles an med helstegt gris med lækkert  

tilbehør fra klokken 17:30. 

Priser for mad: 

0-3 år: Gratis 

4-12 år: 25 kroner 

13 år og op: 100 kroner 

TILMELDING: 

Tilmeld dit hold allerede nu til Jesper Madsen på 

27283026. Her angives navn på en kontaktperson/

holdkaptajn og antal deltagere, der spiser med. 

Ikke deltagende gæster, som spiser med, kan købe 

mad på dagen. 
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Søndag den 4.august 2019 

9.00   Byfestgudstjeneste i kirken  (se side 7) 

10.30 Søndagsskole i det lille telt 

    Få et slag kort, ryst raflebægeret eller få en  god hold snak 

12.00 Teltet åbner 

13.00 Cykeltur til Bækhede med Lokalhistorisk Arkiv 

Søndag den 4. august 2019 kl. 13:00 står Årre Lokalhistorisk Arkiv 
igen for et historisk arrangement i forbindelse med byfesten. Turen 
går til den 114 år gamle Bækhede plantage. Peder Jepsen vil fortælle 
om hedens opdyrkning og Bækhede plantage op til nutiden. 

Vi opfordrer til at få cyklerne pumpet og gjort køreklare, for dem der 
magter dette, ellers vil der være anden befordring. 

Årre Lokalhistorisk Arkiv vil  være 

vært ved en forfriskning.  

 

 

15.00 Kaffe og kagebord 

Tag naboen, familien og vennerne med til en hyggelig eftermiddag i 

teltet og slut af med kagebord med hjemmebag, kaffe og the.  
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Søndag den 4.august 2019 

12.00-16.30 Børnedag 

 Find karameller i kornet 

 Lav bolcher  

 Hår, ansigtsmaling m.m. 

 Spejderne vil være på pladsen 

 Flere hoppeborge 

 Flødebollemaskine, popcorn og candyfloss 

 Besøg af Team Helle Tramp (på boldbanen—ved regnvejr  

står de i gymnastiksalen 

12.00-14.00 Skattejagt  

Kære piratvenner! Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg er forlist på 
en øde ø, og mens jeg er ved at gå til, er min værste fjende Kaptajn 

Sortskæg ude efter at stjæle min fantastiske sørøverskab. Nøglerne 
til skattekisten har jeg gemt på snedige steder. Følg ledetrådene, find 
nøglerne og red skatten  - jeg beder jer!   

I vil blive rigeligt belønnet! 

Kaptajn Tveskæg 

14.00-15.00 Vandkamp 

Kom og leg vandkamp på boldbanen, og se hvor længe du kan 

holde dig tør—kun ved godt vejr! HUSK tørt tøj  
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Mandag den 5.august 2019 

18.00 Teltet åbner 

19.00 Årre Revyen 2019 

Så er Årre Revy holdet godt i gang, nærmest færdig…..  

 - der mangler KUN lige det sidste. 

Men i år er vi faktisk rigtig godt med, og vi glæder os alle til at opføre 

revyen for byens borgere, både dem det handler om, og dem der kom-

mer for at høre noget, om de andre. 

Jeg tror godt I kan glæde jer. Der er vist noget for enhver.  

Både dem der vil kysse og hende der aldrig får noget. Har vi en ridder-

borg eller en rockerborg? 

Ja og mon ikke der kommer noget råt og usødet fra de to tørstige 

gutter. 

Så vel mødt til byfestens store samlingsaften i teltet. 

Entré kr.75,-  inkl. kaffe, saft og kage på indgangsbilletten i teltet efter 

revyen. Til og med 6.klasse er gratis. 

HUSK tilmelding til senior aften torsdag ! 

1 flaske Gajol/snaps til det første bord med min. 15 tilmeldte på 
planchen i teltet. 

HUSK tilmelding til festen lørdag! 

Skriv jer på planchen i teltet—oplys venligst gade og alle navne 

De første to borde med min. 15 tilmeldte får én flaske Gajol 
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Tirsdag den 6.august 2019 

18.00 Fodbold senior 11 mands 

18.00 Cykeltur i nærområdet 

Der er to afmærkede ruter med start og slut i teltet. Den ene rute er 

tilpasset, så de mindste også kan være med.  

Der vil som noget nyt kun være bingospil i teltet og ingen tal ude på 

ruten. Bingospillet starter, når alle er retur fra cykelturen og har få-

et stillet sulten.  

HUSK cykelhjelmen! 

Bingoplader købes i teltet  

1 plade kr.20,- 

3 plader kr.50,- 

 

18.00-23.00 Hyggeaften i teltet 

Der kan købes mad fra kroens grill, og 

købes øl, vand og vin i baren 

 

 

I løbet af aftenen udnævnes Årres ildsjæl 2019 
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Torsdag den 8.august 2019 

18.00-23.30 Senioraften 

En hyggelig aften med den gode byfestatmosfære, hvor lyd og tem-

po er tilpasset. 

Entré inkl. menu fra kroen kr.200 

Husk tilmelding senest mandag d.5/8-19 på tavlen i teltet eller kon-

takt Jesper Madsen på 2728 3026 

Der er mulighed for opsamling i taxa ved Fåborg Kirke og Grimstrup 

Kirke. Bookes ved tilmelding på tavlen i teltet. 

Entré uden spisning kr.100,- 

Fællessang, god mad, hyggesnak ved bordene, søm, kort og ternin-

ger til spillelysten og ikke mindst sving om til musikken leveret af 

Morten Vangsøe Simonsen 

Menu fra kroen: 

Sild og brød m/ std. tilbehør. 

Buffet med to slags mørt kød. 

2 slags kartofler og sovs. 

Salatfade i flere varianter. 

Dressing brød og smør. 
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Fredag den 9.august 2019 

18.00 Fodbold 7 mands turnering 

18.30 Fodbold 11 mands oldboys 

18.30 Øl på køl og pølser på grillen i det lille telt 

01.45 Festpladsen lukker 
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Lørdag den 10.august 2019 

9.00 Teltet åbner 

9.00-13.00 Flagkonkurrence (se side 21) 

9.00-10.00 Gratis morgenmad/-kaffe i teltet 

 Rundstykker 

 Kaffe/te 

 Honning 

Alt sponsoreret af lokale leverandører 

9.00-14.00 Torve– og markedsdag (se side 22) 

Kom og oplev den hyggelige stemning på markedspladsen og gør 
en god handel.  Her kan børn og barnlige sjæle bytte og handle.  

Hyggemusik leveres af Vagn Christensen  

 

10.00- Årre Cup 2019 (Se side 20) 

 

10.00 Rafleturnering 

Forsvarende mester Aksel Lund  

 

11.30 Kroen sælger frokost 

Frikadeller m/ kold kartoffelsalat samt urtemarineret kalkun m/
salat  

14.00 Festpladsen lukker  
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Lørdag den 10.august 2019 

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

Denne aften bør ingen gå glip af. Der er lagt op til en byfestaften 

med højt humør, god mad fra kroen og liveorkester. Teltet bliver i 

år max pyntet op med hawaiitema, drinksene vil bugne af para-

plyer og maden vil dufte en snert af ananas. 

Saml dine naboer, kortklubben eller kom selv. Sammen gør vi 

denne aften til en hyggelig fælles fest og afslutning på byfesten.  

Entré inkl. menu fra kroen kr.275,- 

Tilmelding senest mandag den 5.august 2019 på tavlen i teltet el-

ler kontakt Signe Lund på sms 6146 0544 

Entré efter spisning kr.150,- 

Menu fra kroen:  

Ananasring med hønsesalat/ bacon 

Røget laks med dildcreme 

Kold kylling med chilli-mango 

Nakkefilet med sesam 

Chilimarineret unghanebryst 

Hawaii-marineret svinekam 

Bagt kartoffel med hvidløgscreme 

Kold karrykartoffelsalat 

Hawaiisalater/dressing 

Serveret med urtebrød og smør  

 

På vejen hjem er der stillet pølsevogn op. 

Musikken leveres af Claus Delf og co.  

BEMÆRK: Det er ikke en udklædningsfest 

Drinksbar 
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U6 & U7 Mini-stævne 

Lørdag d. 10. august kridter vi op til en hyggelig dag på  

banerne ved skolen. 

Årres stolte ungdom vil gerne vise, hvad de har lært hen over  

sæsonen, og byder oplandet velkommen til et stævne, hvor glæde og 

lysten til at spille bold er i højsædet. 

 

Vi starter de første kampe efter Torvedagen fra klokken 10.00 og  

afvikler kampe á 8 minutter pr. stk. hen over formiddagen. 

 

Vi håber på en masse tilmeldinger og laver kampplaner ud fra  

antal tilmeldte hold. 

 

Årre Boldklub giver en is/sodavand til alle spillere. 

 

Kom og støt op om byens mest løbestærke fodboldspillere  

og få en dejlig lørdag i byfestens sidste weekend. 

Tilmelding af hold til Søren Pontoppidan Kubo på: 23203211 
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Dannebrog skal hejses og plantes  

Ved torvedag lørdag den 10.august 2019, har man 

mulighed for at købe et eller flere flag, der 

”plantes” i et indrammet areal ved torvepladsen. 

 

Der udtrækkes ved publicus notarius to koordina-

tor, der herefter udmåles af autoriseret personale. 

Flaget med påskrevet navn, der er nærmest udmålt 

punkt, vinder præmien.  

Der er i alt tre præmier—se mere herom i teltet. 

 

Kontrolstemplede flag købes på torvet den 

10.august 

Stykpris 25,-  

Køb tre flag for 50,- 

Vinderne findes kl.13.00 ved torvedagen den 

10.august 2019. Vinderen får direkte besked.  

 

Dette er bare endnu en sjov måde, at gi´ noget til 

hinanden på.  

 



22 

Torvedag 

Tilmelding 

Ønsker du en plads til torvedagen, skal du skrive/ringe til 

Britta på 2229 3176. 

Der er kun få borde til rådighed—borde til udlån er først-til-

mølle. 

Opstilling fra kl.8.00 

HJSK: Der er ingen garanti for samme plads som sidste år. 

Hvis du ønsker en bestemt plads, kan det efterspørges ved 

booking af standen. Det er først-til-mølle. 

OBS. I tilfælde af regnvejr skal man selv sørge for pavillion/

overdækning, hvis det ønskes.  
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Billeder fra byfesten 2018 
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Til alle hjælpere 

Vi vil herigennem gerne sige jer 

tak for jeres velvilje til at yde en 

stor indsats. Uden alle jer kunne 

det her ikke lade sig gøre.  

Vi i udvalget synes det er en sjov, 

hård og spændende uge, og 

dette ser vi frem til, hvilket vi   

håber I også gør.  

I år har vi, som I kan se i          

programmet, en masse nye 

spændende aktiviteter for børn 

og voksne. 

Vi håber på jeres store opbak-

ning, som plejer at være helt i 

top og ser frem en festlig og     

fornøjelig byfestuge. 

Til alle sponsorer 

Vi vil også gerne rette en stor tak 

til alle vores sponsorer, som er 

en uvurderlig hjælp for byfesten 

og ikke mindst gør I mange men-

nesker glade med jeres værdiful-

de og sjove gaver. 

Til alle jer, som yder en aktiv ind-

sats i forbindelse med byfesten, 

vil vi også gerne sige tak for jeres 

uvurderlige hjælp.  

Med venlig hilsen og på gensyn 

til byfesten 2020 

Byfestudvalget 

 


