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Nu er vinter-håndboldsæsonen snart ovre. Vi har trænet 
to gange i ugen og så har vi spillet kamp. Vi var tilmeldt i 
B-puljen, hvor vi blev nummer to i puljen før jul og 
vandt puljen suveræn efter jul. Vi har også været med til 
klubweekend og til et UV-lysstævne, hvor man spiller i 
mørke med uv-oplyste mål og streger.  

 

Vi er heldigvis ikke helt 
færdige endnu, da vi skal 
til Humlebi Cup som er et 
overnatningsstævne i Gi-
ve, så det er rigtig fedt. Vi 
skal også spille to træ-
ningskampe mod Team 
Esbjerg og SGI, men så er 
det desværre også slut.  

 

Vi har udviklet os meget i denne sæson, og vi har været gode til at komme til træning. Vi elsker at gå til håndbold for 
så får man rørt sig samtidigt med man har det sjovt. Vi har det godt sammen på holdet og vi hygger os rigtig meget.  
 

Vi skal sommertræne lidt udendørs på Agerbæk Stadion fra den 24. april, så vi ikke helt glemmer at spille håndbold 

inden næste vintersæson. 

Kathrine Ladefoged Vestkær, 19 år har i år fået “årets ildsjæl” som er ÅB gymnastiks trænerpokal 
 

Kathrine har siden hun var helt lille lavet gymnastik i Årre. Hun startede som 13-årig med at være hjælpetræner på 
hele 3 børnehold, og har selv dygtiggjort sig på landsdelshold og taget div. trænerkurser. Efter et efterskoleophold er 
Kathrine kommet “hjem” og været træner på “mellem rytmepiger” i Helle hallen.  
 

Sidste forår fortsatte Kathrine sæsonen med at træne 2 sommerdans- hold.  
 

I denne sæson er Kathrine 
opstartet som træner på 2 
gymnastikhold i Helle hal-
len, og da der mangles en 
voksen hjælpetræner på 
Troldemix, så sagde hun 
straks ja - selvfølgelig  ville 
hun gerne hjælpe.  
 

Derudover skal hun desu-
den igen i år også træne 
MGP sommerdans.  
 

Udover gymnastikken 
hjælper Kathrine også ger-
ne til ved diverse arrange-
menter, og hendes gode 
humør smitter og giver 
god stemning.  
 

På billedet ses Kathrine sammen med børnene på Troldemix i gymnastiksalen i Årre. 

ÅB GYMNASTIK - ÅRETS ILDSJÆL 
Skrevet af Britta R. Jensen 

TEAM HELLE HÅNDBOLD - U10 PIGER 
Skrevet af Emilie og Anna 
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Søndag d. 10. marts havde vi lokalopvisning i Helle Hallen. Vi havde 
en rigtig god eftermiddag med mange tilskuer og meget god gymna-
stik. Vi sluttede eftermiddagen af med Dejbjerlund Efterskole. De 
lavede en rigtig god opvisning. Det giver altid lidt ekstra til en opvis-
ning når der er 160 gymnaster på gulvet på en gang. Weekenden 
efter deltog Lillespring, 3.-5. kl. og Juniorholdet i områdeopvisning i 
Ølgod og Oksbøl.  
 
Ved områdeopvisningen kårer man hvert år årets navn. Prisen 
gives til en person der er ydet en stor indsats for gymnastik-
ken i enten en lokalforening og/eller i forbindelse med områ-
det og landsdelshold.  
 

I år gik prisen til Connie Kirkegård, som sidder i gymnastikudvalget i 
Fåborg-Vrenderup Idrætsforening.  Begrundelsen herfor lød således: 
 
”Connie har været leder og udvalgsmedlem i mange år og er nu ud-
valgsmedlem og aktiv som gymnast på motionsdameholdet. 
Mit første minde om Connie er til at gymnastikmøde hvor hun siger: 
I Fåborg giver vi hånd. Og selvfølgelig gør man det. Så det det gør 
alle, unge som gamle, når vi har møde i udvalg eller med alle træner-
ne. Og så er vi altså tæt på 50! 
Selvom alle referater, telefon- og kontingentlister og andre lister 
ligger online og kan findes frem hvis man lige skal se noget eller de 
skal rettes, har Connie det hele printet ud. I hendes mappe er der 
klistret små sedler ind med diverse oplysninger, som er rar lige at 
have ved hånden. Hver sæson har sit eget faneblad. Og vi andre 
nyder det. Er der spørgsmål, kan Connie altid bladre tilbage og finde 
svaret. 
Det er Connie som står for opvisningstrøjer til alle gymnasterne. Et 
er at få sat størrelse på dem alle, noget andet at få fat i alle trøjerne. 
Et år var trøjen udsolgt og kunne ikke skaffes hjem, så hun var i H&M 
i både 2 steder i Esbjerg og et i Kolding. 
Hun er altid med på mad-holdet til den årlige gymnastik weekend. 
Hun står for indkøb, mellemmåltider, hygge om gymnaster og ledere 
og for at når vi forlader stedet så er bordene tørret af, gulvet fejet 
og skraldespanden tømt. 
Herudover står hun for slikposer, børne-attester, kontingentlister og 
er tit i hallen på en almindelig træningsaften. Connie er mit faste 
holdepunkt og næsten uundværlige makker i gymnastikarbejdet. Det 
er en stor glæde for mig at indstille hende til Årets navn i område 
Varde.” 

DGI har i år indført en æresnål der gives til folk som har ydet 
en ekstraordinær stor indsats.  
 

Også her havde vi en værdig modtager. Svend Akselgård har i år 
50årsjubilæum som gymnastik instruktør. Og det er 50år i træk! 
I sine yngre dage var Svend en meget aktiv gymnast på både lokale 
hold og DGI hold. Blandt andet har været med på først Ringkøbing-
Skjern og senere Ribe Rep-hold i sammenlagt 16 år! Samtidig var han 
træner på både drengehold, karlehold, springhold, aktiv på Træ-
ningsholdet og Ollerups bissehold og elitehold. Han har også været 
med på Flensted-Jensens rejsehold.  
Han har trænet Rep-holdet, Træningsholdet, After-rep og de senere 
år, rigtig mange motionsherrer i flere lokalforeninger.  
Svend har i mange år har haltet lidt, men alligevel indledte han alli-
gevel sin 60 års fødselsdagsfest med at slå kraftspring for alle gæ-
sterne. 
Selvom Svend har ledet gymnastik i 50år er han stadig så god som 
ny. Han har i alt fald mange ny reservedele. Et fodled, to knæ og en 
ny hofte. Og det næsten uden at misse en træning. Efter den sidste 
hofteoperation var til træning 6 dage senere… 
Svend har de sidste 20 år, og leder stadig motionsherrerne i Ager-
bæk og Fåborg Vrenderup. 
 
Vi er i foreningen begunstiget af at have mange kompetente, trofa-
ste og meget engagerede trænere og udvalgsmedlemmer. Vi har et 
rigtig godt sammenhold og mange var taget til Oksbøl for overvære 
begge priser blive uddelt. 
 
På onsdag har vi afslutning for alle lederne. Vi starter med Folkedans 
og dans. Derefter skal vi evaluere på sæsonen og fortælle de gode 
historier og til sidst spiser vi sammen. Det plejer at være en super 
hyggelig aften.  
 

FVI - EN RIGTIG GOD GYMNASTIKSÆSON ER VED AT NÅ SIN ENDE  

Skrevet af Søren Ibsen 
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BREVE FRA TIDEN OMKRING GENFORENINGEN 
Verner Puggaard—Fåborg lokalhistoriske Arkiv 

Sønderjyske breve fra 1918-1919 
Lokalarkivet i Fåborg fik sidste sommer indleveret et materia-

le, der bl.a. er samlet af Oluf Kristensen i Fuglsig. Oluf Kristen-

sen blev født i Fuglsig i 1875 og døde i 1944. Han var en me-

get dygtig landmand, der var aktiv i landbrugets organisatio-

ner og i 25 år fra 1910 til 1935 medlem af Ribe Amtsråd. Man 

kan læse om Oluf Kristensen i Fåborg Sogn Bind 1 side 400-

406. 

I det indleverede materiale ligger et stort 
antal breve, som giver et billede af livet i 
første halvdel af 1900 tallet. Blandt andet 
er der er en samling af breve sendt fra fa-
milie - fætre til Oluf Kristensen - i Sønder-
jylland i årene 1918-1919.  
 
Næste år fejres 100 året for genforenin-
gen. I den sammenhæng er brevene inte-
ressante. De giver et billede af en hård 
hverdag for de dansksindede i Sønderjyl-
land med fædre og sønner, der er indkaldt 
som soldater for at kæmpe på tysk side og 
med afsavn, sygdom og dødsfald. Samtidig 
er glæden ved den forestående genfore-
ning tydelig.  
 
De breve, der er i artiklen her er uddraget citater fra, er sendt 
fra to fætre til Oluf Kristensen. Den ene, Nis Kristensen boede 
i Ballum og den anden, der også hed Oluf Kristensen boede i 
Kirkeby på Rømø, hvortil han var flyttet fra Ballum. Der var 
fem brødre, der boede på samme egn. Et par af dem var tyske 
soldater under krigen, men overlevede. 
 
I uddragene af brevene er dateringer angivet, for at man kan 
relatere dem til afslutningen af 1. Verdenskrig, der var den 
11. november 1918. Allerede den 17. november samme år lå 
det klart, at der ville blive gennemført en folkeafstemning om 
Sønderjyllands genforening. Afstemningen om genforeningen 
blev gennemført den 14. marts 1920, og selve genforeningen 
skete den 15. juni 1920. 
 
Brevene er gengivet i uddrag, der er afgrænset af citations-
tegn. Citaterne er så vidt muligt indhold, der er relateret til 
krigen, leveforhold eller genforeningen, mens rent familie-
mæssige bemærkninger er udeladt. Der er ikke ændret på 
brevenes ordlyd, men stavemåder og tegnsætning er af hen-
syn til læseligheden rettet til nutidige regler. Alle brevene er 
adresseret til Oluf Kristensen. 
 
Brev dateret Ballum, Pinsedag 1918 
 … ”Vi er alle ved god sundhed trods alt, men med modet er 
det mange gange kun så som så, thi de kære drenge derude 
har det ikke let, de døjer meget, og I kan jo nok forstå, at det 
tynger os altid at vide dem udsat for alt, hvad ondt er. Vi har 
haft den glæde at have den ene (Peter) hjemme på orlov i 5 
uger, men det er desværre forbi. I morgen må han afsted igen 

til fronten, og I kan jo nok tænke, kære familie, at det er tungt 
at tage afsked med dem, da vi ved, at de går ud til elendig-
hed, og hvem ved, måske ses vi aldrig mere” …  
 
Brev dateret Ballum, den 10. oktober 1918 
… ”tiden, vi lever i, er så opslidende. Først tanken på vore 
drenge, som står derude og har døjet meget. Dernæst den 
daglige kamp med forordninger, som næsten ikke er til at 
overholde alle sammen, foruden det daglige arbejde, så I kan 

nok forstå, kære familie, at det bliver træl-
som i længden, men endda må vi ikke kla-
ge. Vi har vores gode udkomme, og vore 
drenge er i god behold, så vidt vi da ved. 
Nu er vi spændte på, hvad virkning fredstil-
buddet vil gøre, og Gud give, at de regeren-
des hjerter må bøje sig mod hinanden, at vi 
dog endelig kan få fred i landet, at de stak-
ler kan blive afløst derude, så de ikke behø-
ver at tilbringe en vinter mere i skyttegra-
vene, thi de gruer for vinteren med kulde 
og lange mørke nætter” …  
 
Brev, dateret Ballum, den 1. december 
2018 
… ”hvem havde tænkt, da krigen brød ud, 
at den skulle virke til opfyldelse af vort hø-

jeste jordiske ønske, nemlig foreningen med vort moderland, 
det gamle Danmark, som vi jo praktisk ikke har kendt til, men 
hver gang, man har gæstet det, har det altid bragt os en følel-
se af frihed, som vi jo praktisk ikke har kendt til her Sønden Å.  
Men det har kostet svære ofre for os Sønderjyder, og vor fa-
milie er jo heller ikke gået ram forbi. Foruden Chrestens søn 
Peter, der er falden, er Hans Peters søn Lorens også bukket 
under som følge af krigen. Han var såret og var derefter syg i 
lang tid og døde i Slesvig. Derfra hentede jeg liget hjem, så 
han blev begravet hjemme. Vore drenge er gudskelov i be-
hold, men ikke vendt hjem endnu. Vi havde nu glædet os der-
til, men nu havde vi den store sorg at få meddelt fra Johan-
nes, at han en af de allersidste dage var blevet såret i det ene 
lår, men hvor slemt, det er, og hvor han befinder sig, ved vi 
ikke. Det var en slem skuffelse, kan I nok tænke, kære familie, 
og ikke mindst for ham, der nu har været med i 3½ år og såret 
en gang for allerede 3 år siden, men i øvrigt gjort alle offensi-
verne med på hele vestfronten. Han stod som underofficer 
ved et Brandenburg Regiment”… 
… ”Peter venter vi hver dag. Vi havde et kort fra ham ude fra 
fronten straks efter, at våbenstilstanden var bekendtgjort, og 
da skrev han, at de begav sig på hjemvejen, så han mente at 
være hjemme om et par uger, men de er nu forløbne, og han 
er ikke kommen, men som færdslen er så dårlig, så er det ikke 
til at beregne, når de kan være hjemme. Han stod som under-
korporal i et Landstorms Regiment og været med i over 3½ år, 
så I kan vel forstå, at vi har haft vor del i kampen, og da det 
ikke var for fædrelandet, de kæmpede, har det været dobbelt 
svært og pligten dobbelt sur”… 
… ”Nu nærmer tiden sig, at vi skal have Dannebrog hejst. Det 

Oluf Kristensen, Fuglsig  
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er vel ikke muligt, at I vil og kan besørge os et, når det er så 
vidt. For gode ord og betaling, selvfølgelig. Her er alt knapt og 
til den brug, kan I nok tænke, det er ikke let at købe”. 
I et efterfølgende brev oplyses det, at sønnen Peter er kom-
met hjem til jul, men den anden søn, Johannes, er interneret i 
Belgien, og at han ikke ventes hjem foreløbig, da han ikke kan 
gå på grund af såret i det ene lår. I Sønderjylland mærkes 
knapheden samt fattigdommen efter krigen. Der er mangel 
på mad, og sygdomme – herunder ”Den spanske Syge”, der i 
nedenstående brev bliver kaldt ondartet difteritis - kræver liv, 
også i Oluf Kristensens familie. 
 
Brev, dateret Ballum. Den 8. januar 1919 
… ”bror P. Carls har haft megen sygdom og stor sorg nu i den-
ne tid. De har nemlig mistet 4 af deres kære børn, en voksen 
datter på 17 år, en søn på 15, en søn på 6 og en på 4 år, alle af 
ondartet difteritis. Så de har trængt til hjælp i denne trange 
tid. I går blev de to sidste begravet. Det var så gribende med 
de to kister og de to grave side om side” …  
 
Brev, dateret Kirkeby, Rømø, den 11.januar 1919 
”Kære fætter og familie. Da vi nu endelig er vendt hjem fra 
krigen, og vor daglige dont har begyndt igen, vil jeg også be-
tænke dig, kære fætter Oluf. Jeg har aldrig skrevet til eder, 
men det har krigen jo forvoldt. Jeg takker dig også for hilse-
ner, som du har sendt i bror Nis’ breve. Kære fætter Oluf, 
hvordan går det ellers eder der nede i det kære Danmark? 
Forhåbentligt godt, men vi skulle jo gerne have pælene flyttet 
længere mod syd. Men vi mangler et Dannebrog, hvorledes er 
det? Kan du også skaffe et til mig” …  
… ”det har jo været strenge tider i de sidste åringer. Jeg og 
broder H. Peder, vi måtte straks med dem første dag, og jeg 
kom hjem den 9. december, og Hans Peter kom hjem på 2. 
juledag, men Herren har jo holdt sin skærmende hånd over 
os. Jeg mistede jo i det andet krigsår min kære hustru og to 
børn, og jeg fik ikke en gang orlov, da hun var død” …  
Ønsket om at få tilsendt et dansk flag blev opfyldt. Også an-
dre i den sønderjyske gren af familien sender breve med øn-
sker om at få tilsendt et dansk flag, som man kan hejse den 
dag, det bliver lovligt, hvad vel har været den 15. juni 1920, 
hvor genforeningen blev gennemført. I mellemtiden må man 
holde lav profil med flagene 

Brev, dateret Ballum, den 20. marts 1919 
”Kære familie. Hjertelig tak, kære fætter for den store ulejlig-
hed, du har haft for at gøre os den tjeneste med flagene”. …  
”Vi opgiver at vise, så længe til alt er ordnet, og vi kan vise 
uhindret, thi som det er, er det forbunden med vanskelighe-
der. Fanestangen har vi rejst, så vi er rede til at hejse flaget, 
og børnene glæder sig ikke mindst. De synger nu højlydt de 
danske sange, både uden- og indendørs, så det er tydeligt, at 
naturen går over optugtelsen”. 
 
Dog kan en af brødrene, fætteren Oluf Kristensen, ikke vente 
med at hejse flaget. Det fremgår af et brev fra april 1919.  Af 
dette brev fremgår også, at Oluf Kristensen har tilbudt et sæt 
arbejdstøj til fætteren i Kirkeby. Det tilbud takkes der for ”thi 
det mangler jeg rigtigt hårdt”. Oluf Kristensen i Kirkeby var 
tækkemand. Det fremgår desuden, at Oluf Kristensen i Fuglsig 
har tilbudt at tage fætterens lille pige til Fuglsig i en tid. … ”og 
også en tak for, at I ville tage min lille pige i en tid. Men det 
kan ikke lade sig gøre, da hun lige er kommet i skole i april”.   
 
Brev, dateret Kirkeby, Rømø, den 7.japril 1919 
Videre i brevet, dateret Kirkeby, Rømø den 7. april 1919: 
… ”og så siger jeg dig mangen tak for flaget. Det har allerede 
været til tops. I sidste uge fik jeg min flagstang plantet, og så 
tog vi den straks i brug, Vi skulle dog se, hvordan det tog sig 
ud” …  
 

 

 

TUR MED LOKALHISTORISK ARKIV  
MANDAG DEN 13. MAJ KL 18.45 
Hvis du har lyst til at bruge en aften med Fåborg og Om-
egns Lokalhistoriske Forening. Vi mødes ved Fåborghus kl. 
18.45.  
Først går turen til Fåborgvej 64 i Rodebæk. Her vil Erling 
Ditlevsen fortælle om den bombe, der faldt under 2. ver-
denskrig. Derefter går turen videre til Fladsø, hvor Erling  
Ditlevsen vil fortælle om sine oplevelser i området.  
Det anbefales, at vi cykler. Med bil kan man ikke komme 
helt ned til Fladsø.  
Det er en god ide´ at medbringe gummistøvler.  
Aftenen slutter med kaffebord i Fåborghus, sponseret af :  

 
 

 
 

FÅBORG OWEN LAS(T)BIL’ 2019  
Lørdag den 11. maj kl. 12 - 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masser af god underholdning på ladet af en 
lastbil venligst udlånt af DSV Esbjerg.  
 

Middlename Mississippi - 4 gutter fra Varde/
Esbjerg som rigtig vil give den gas og spille rock, 
folk & blues.  
 

John B Band er mest kendt for deres fortolknin-
ger af John Mogensen og Bamses Venner sange 
 
Musikken er sponsoreret af:  
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I anledning af jubilæet lørdag d. 30. marts, var der 

åbent hus i Fåborg Lokalarkiv. Det glædede os, at ca. 

40 gæster havde fundet vej til Fåborghus.  

Formiddagen startede med lidt godt til ganen, her-

efter holdt Hans V. Hansen et indlæg, om sine mange 

år i arkivet. Efter indlægget blev han hædret som 

æresmedlem.  

 

Herefter fortalte arkivchef i Esbjerg Byhi-

storiske Arkiv Jørgen Deickmann, om det 

lokale arkivs betydning, i den større sam-

menhæng og om vigtigheden af at være 

sognets hukommelse. Det blev en god og 

hyggelig formiddag. 

 

40 ÅRS JUBILÆUM 
Skrevet af Anna Marie Østergaard—Fåborg lokalhistoriske Arkiv 
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SUNDHED FOR ALLE - TEMADAG OM VERDENSMÅLENE - VARDE 
Hentet fra Facebook af Lars Jacobsen 

Danmark For Målene handler om at fremme FN’s verdensmål i din by. De 17 verdensmål skal sikre én bæ-
redygtig verden for alle inden 2030. 
 
I dag er kendskabet til målene kun på 20% blandt danskerne, hvilket Danmark for målene vil ændre på. For 
at gøre verdensmålene nærværende, kombinerer vi 3 mål ved hvert arrangement med ét overordnet te-
ma. 
 
Når temadagen om SUNDHED FOR ALLE kommer til byen, kommer det bl.a. til at handle om CYKLEN og an-
dre SUNDE VANER, som på samme måde, både er gode for dig, for din by, for miljøet og verden. Det kom-
mer til at handle om SUND KOST, SUND LIVSSTIL, SUNDT FAMILIELIV, SUNDE MILJØER, SUNDE BYER – kort 
sagt: SUNDHED FOR ALLE. 
 
Jesper Skibby er kendt som den glade dreng, der virkelig kunne køre på cykel. Han var i 90’erne en af Dan-
marks største cykelhelte og har kørt Tour de France hele 11 gange, hvilket ingen anden dansker kan mat-
che. På denne temadag vil Jesper holde et inspirerende foredrag for at få flere cykler på gaden igen kl. 
16.00. 
 
Aldi Danmark, Batavus Danmark, Nordea Invest, BKI - Brasil Kaffe Import og IVECO støtter verdensmålene 
og vil sammen med “Danmark For Målene” give inspiration til, hvordan vi som borgere også kan støtte ver-
densmålene. Vi håber, at du vil støtte op om Danmark for Målene og være med til at sikre én bæredygtig 
verden. 
 
Danmark For Målene er en folkeoplysningskampagne organiseret af Verdens Bedste Nyheder, Globalt Fo-
kus samt Global Public i samarbejde med 48 byer og en række virksomheder. 

Organiseret af Danmark For Målene og Varde Kommune  

FREDAG DEN 7. JUNI 2019 KL. 14.00-18.00  VARDE TORV, 6800 VARDE 

https://www.facebook.com/danmarkformaalene/
https://www.facebook.com/BatavusDK/
https://www.facebook.com/NordeaInvest/
https://www.facebook.com/brasilkaffeimport/
https://www.facebook.com/BatavusDK/
https://www.facebook.com/NordeaInvest/
https://www.facebook.com/brasilkaffeimport/
https://www.facebook.com/danmarkformaalene/
https://www.facebook.com/VerdensBedsteNyheder/
https://www.facebook.com/globaltfokusngo/
https://www.facebook.com/globaltfokusngo/
https://www.facebook.com/danmarkformaalene/
https://www.facebook.com/vardekommune/
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Torsdag d. 28. februar var der mødt 35 borger op til general-
forsamlingen i borgerforeningen.  
 
Formanden kunne berette at der havde været afholdt forskel-
lige arrangementer i løbet af året, med flot tilslutning af by-
ens borger. Der var en stor tak til FVI – Lokal historisk arkiv – 
Spar to og Fåborg kro for godt samarbejde i løbet af året. 
Fastelavn var slået sammen med fællesspisning på Fåborg 
kro. flot tilslutning og en festlig aften. 
 
Byfesten forløb fint i flot sommervejr. Herreaften – børnedag
- senior eftermiddag besøg ved Harsø - Owen lastbil  - revy 
aften og festaften. Alle dage med flot stor opbakning. Tak til 
alle som gav en hånd med. 
 
I løbet af året har der været flere arrangementer også med 
flot opbakning. Det er altid dejligt at arrangere noget når der 
er flot opbakning.  
 
I samarbejde med lokalhistorisk forening bliver der omdelt 
kontingentfolder for 3 foreninger i Fåborg. Spar 2 – lokal hi-
storisk forening og borgerforeningen. Der har været et lille 
medlems fald i alle foreninger og forklaringen kan være at 
den omdelte folder bliver væk i al reklamen og aviser. Der 
overvejes at lægge den i en kuvert og så håber vi at flere vil 
betale kontingent til foreninger.      
 
I maj måned blev der sat en hjertestarter op ved den gamle 
købmandsbutik.  17 borger var til informations aften i sep-
tember i brugen af hjerterstarter. Den er tilmeldt Trygfon-
dens APP. Der er også tegnet en service aftale med firmaet 
Lotek. 
 
Der er god gang i Fåborghus. Mange foreninger bruger den til 
div møder. Den sidste tirsdag i måneden er der senior efter-
middag, hvor der hygges og spilles forskellige kort og bræt-
spil. Der har også været Lan party 2 gange. Unge mødes og 
spiller diverse computerspil i 24 timer, dog er der også tid til 
anden leg. Tak til Marije og Anders for at arrangere disse 
weekender. 
 
Snerydningen som er del af borgerforeningens opgaver, kører 
fint. Cykelstien til Agerbæk bliver ryddet og saltet når kom-
munen beder om det. Byen bliver også flot ryddet. 
Tak til André og Thomas for at klare denne opgave. 
 
For flere år siden blev der fremsat et ønske om at sikre skole-
børn til Årre en mere sikker måde ud til Tingvejen. Dette øn-
ske bliver nu opfyldt med en cykelsti ud til Tingvejen. I løbet 
af 2019 vil den blive påbegyndt.  

I 3 år har der været mælkefestival ved Helle hallen. Mange 
frivillige har været med til at kunne få denne festival afholdt. 
Der bliver ingen ny festival i år, men der arbejdes på at få en 
ny messe til Helle hallen. 
Stor tak til alle frivillige som altid har givet en hånd med. 
 
Indfaldsvejene til Fåborg er blevet flotte og byen er også ble-
vet pænere. Der blev foreslået at laver byen til rosernes by 
ved at der plantes roser rundt i byen.  
 
Der stilles spørgsmål vedrørende overgang ved tingvejen til 
den eksisterende cykelsti. Det koster millioner at lave sådan 
en overgang. 
 
Lars Jacobsen gennemgik regnskaberne for   borgerforening 
og snerydning. Der var et lille underskud i borgerforeningen 
og et lille overskud i snerydning. Begge blev godkendt. 
 
Jørgen Madsen fra udviklingsrådet kunne fortælle om nye 
rammer for udviklingsrådene. Byer under 500 indbygger kan 
ikke have en udviklingsplan. Vores udviklingsplan bliver ikke 
berørt men der kan ikke laves en ny plan senere. Power To-
wer er også en del af udviklingsrådet. Man forøger at fremme 
bosætningen og støtte iværksættere. Jørgen Madsen er i kon-
takt med cirka 33 iværksætter og vil holde et møde for dem. 
Der arbejdes på at finde nye lokaler til disse iværksættere og 
derved hjælpe dem i gang.  
 
Jan Skovbjerg kunne fortælle om den kommende cykelsti og 
arbejdet langs med Tingvejen. Efter et møde med vejdirekto-
ratet kunne der oplyses at grunden til autoværnet er at und-
gå flere trafikdrab og sikre trafikken. Der arbejdes på en cy-
kelsti fra Starup og til Korskroen. 
Tak til Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg for deres store stykke 
arbejde i udviklingsrådet. 
 
Thomas Holm og Jannik Kristensen ønskede ikke at fortsætte 

i bestyrelsen. ny valgt blev Patrick Pedersen og Laila Lund. 

Suppleanter blev Marianne Nielsen og Heidi Jepsen. Jørgen 

Madsen modtog genvalg til udviklingsrådet. Maj-Britt Høj-

vang modtog genvalg til revisor posten.   

 

FÅBORG BORGERFORENING -  referat fra generalforsamling 
Skrevet af Ulla Sørensen 

 

SANKT HANS AFTEN I FÅBORG  
Dato d. 23/6 kl. 19.30  på marken ved Vestervang.  
 

Bålet tændes kl. 20, derefter er der båltale.  
Årets båltaler er Ingrid Sand Simonsen.  
Der kan købes pølser med brød, øl, vand og slikposer.  
Vi ses til en hyggelig aften.  
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POWER TOWER HELLE - Nyt liv i Andelskassen 

Skrevet af Claus V. Jeppesen - Formand for Udviklingsråd Helle øst 

Udviklingsrådet Helle Øst’s ”erhvervsminister” Jør-
gen Madsen fik overrakt nøglerne til den gamle An-
delskasse på torvet i Agerbæk  
 

Udviklingsrådet har gennem længere tid haft den lokale 
erhvervsudvikling som et fokuspunkt, fordi et blom-
strende erhvervsliv er den primære forudsætning for 
udvikling, vækst og bosætning i alle vores lokalsamfund. 
 

Erhvervslokaler rundt i Helle Øst 
Derfor blev PowerTower Helle i 2017 etableret som en 
selvstændig afdeling af PowerTower Varde, med ud-
gangspunkt i Helle Hallen. Der samarbejdes også om 
lokaler i Rådhuset i Årre, Naturhuset i Starup, den gl. 
Kvikspar i Fåborg med flere. Med mulighederne i den 
gamle Andelskasse udvides rammerne nu betragteligt. 
 

Bag projektet står Udviklingsrådet Helle Øst i samarbej-
de med erhvervsforeninger og borgerforeninger i Helle-
området samt Agerbæk Udvikling. 
 

”Vi vil gerne støtte op omkring de små, lokale virksom-
heder, og det gør vi dels ved at etablere dette kontor-
fællesskab, dels ved at starte et netværk op, hvor virk-
somhederne kan sparre med hinanden og også få inspi-
ration udefra. Netværket er således en mindst lige så 
vigtig del af PowerTower, som selve huset, og man kan 
sagtens deltage i netværket uden at bruge vores loka-
ler”, udtaler Jørgen Madsen. 
 

Rammerne 
Der vil være mulighed for at leje en møbleret kontor-
arbejdsplads for kun 1200 kr. pr. måned (plus moms), 
inkl. lys, varme, internetadgang og rengøring. 
 

Der kan også lejes et separat rum for 2500 kr. til f.eks. 
behandlerrum eller lukket fælleskontor for 2 medarbej-
dere. Endvidere er der et lagerrum, som er specielt vel-
egnet i relation til internetsalg. 

For de hurtige er der et åbningstilbud, idet den første 
måned er gratis ved underskrivelse af en lejekontrakt 
inden 1. juli. Udviklingsrådet hjælper også med at for-
midle øvrige lokaler i området til produktion, lager, bu-
tik, osv. 
 

Netværket 
”Med baggrund i forskellige brancher er tilgangen for-
skellig til mange ting i relation det at drive virksomhed – 
det kan være en øjenåbner til nye muligheder at høre, 
hvordan andre gør. Man kan bruge hinanden som kun-
der og anbefale hinanden til tredjepart og derved have 
direkte forretningsmæssig fordel af netværket. Og det 
er som udgangspunkt gratis at være med – dog kan del-
tagerne beslutte at tage betalte foredragsholdere ind”, 
fortæller Jørgen Madsen. 
I et tæt samarbejde med PowerTower Varde og ProVar-
de tilbydes det samme koncept og de samme mulighe-
der, som der er i Varde. Det kan f.eks. være kurser og 
foredrag, og der er også mulighed for en mentorord-
ning, hvis der er behov for det. 
 

Ikke en lukket klub 
I første omgang har Udviklingsrådet Helle Øst henvendt 
sig til nystartede virksomheder, men både kontorfælles-
skabet og netværket er åbent for alle med behov eller 
interesse. 
 

”Alle lokale erhvervsdrivende er velkomne, og hvis no-
gen gerne vil høre mere eller se lokalerne, kan de bare 
slå på tråden. Min telefon (40457758) er tændt på alle 
tider af døgnet og ugen”, siger ”erhvervsministeren”. 

 

JØRGEN MADSEN 
"Erhvervsminister" 
jorgen-madsen@live.dk 
75 19 53 04 
Medlem af: 
Udviklingsrådet Helle Øst 

mailto:jorgen-madsen@live.dk
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I forhold til langsigt samarbejdet med Pro Varde har Kvist 
Industries haft indtil nu haft besøg af omkring 400 skoleelever 
i erhvervsforløb og deltaget i to store innovationsdage med 
omkring 200 elever fra 6. klasse, samt været med i udviklin-
gen af et nyt forsøgsprojektet for udvalgte 8. klasser på Næs-
bjerg, Ansager og Agerbæk skole.  

Erhvervsplaymakeren i Pro Varde Kasper Bech Pedersen ar-
bejder for at skabe et styrket og mere struktureret samarbej-
de og undervisningsforløb mellem erhvervslivet og skolen: ”I 
mit arbejde som erhvervsplaymaker har det været min opga-
ve siden 2016, at sørge for at Varde kommunes ældste elever 
får muligheden for at stifte bekendtskab med forskellige virk-
somheder og møder de ansatte og høre om de uddannelses-
retninger de har valgt.  I det arbejde har jeg samarbejdet med 
omkring 70 virksomheder fordelt i hele kommunen. Siden 
2016 har Kvist Industries været med som en af de virksomhe-
der, der har sagt ja til at ville hjælpe med at udbrede kendska-
bet til dem og deres branche.” 
 
Michael Eirup, som er fast kontakt i samarbejde med Pro Var-
de, mener at samarbejdet med Pro Varde og uddannelsesin-
stitutionerne gavner på alle områder. „Vi ønsker at tro, at 
disse besøg hjælper de unge med at vælge og bestemme 
deres fremtid og være mere sikre på, at deres valg af 
uddannelse, samt det senere hjælper dem med at skabe 
muligheden for at kombinere en uddannelsesbaggrund med 
de praktiske erfaring. Øget bevidsthed og kendskab til en 
dagligdag hos Kvist Industries hjælper os med at samle unge 
og skabe interessen for møbelindustrien.” 

De mange erhvervsforløb og erhvervsroatiationshold, som 
Kvist Industries indtil videre har lagt virksomhed og matrikel 
til, har været med en meget motiverende tilgang til de unge. 
Desuden har noget af det, der gang på gang bliver nævnt fra 
skoler og andre institutioner i evalueringen, at Kvist skaber et 
meget autentisk billede af arbejdet hos dem som virksomhed. 
Alle de elever der har besøgt virksomheden har mødt virke-
ligheden som den er. Det er bl.a. sådanne nogle oplevelser 
der er med til at skabe nogle realistiske forventninger og 
drømme hos de ældste elever og fremtidens arbejdskraft – 
siger Kasper Bech fra Provarde 

”Vi har god søgning, men medarbejdergruppen bliver ældre, 
og vi skal være om os for at sikre, at vi har nogle gode kandi-
dater at vælge mellem”, sagde Michael Eirup.”Det er en god 
mulighed for at høre om, hvad de unge er interesserede i, så 
vi sikrer os, at vi har det, de søger. Samtidig kan vi måske ska-
be interesse for møbelindustrien og de kan huske os, når de 
er blevet uddannet akademikere eller noget helt andet. Dem 
kan vi nemlig også godt bruge”.  

Sammen kan vi inspirere den kommende generation til et 
velovervejet uddannelsesvalg og styrker vækst i Varde Kom-
mune.  
 

 

 

KVIST INDUSTRIES ÅBNER DØRENE OP 
Skrevet af Kasper Bech Pedersen 
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KATTEKONGE, KATTEDRONNING OG GODE BØFFER 
Skrevet af Patrick Pedersen  

Bordene stod smukt dækket op og i små vaser pyntede 
de første forårsblomster, de perfekte rammer for en 
hyggelig eftermiddag og aften på Fåborg Kro. Bestyrel-
sen for Fåborg borgerforening var også mødt i god tid. 
Tønden skulle på plads og balloner pustes op, heldigvis 
havde nogen været så kreative som at tage en kom-
pressor med til netop denne opgave. I Fåborg er det 
blevet en god traditionen at holde fastelavnshygge for 
både store og små, med både tøndeslagning og fælles 
spisning. Der er også en rigtig god opbakning, 17 børn 
var tilmeldt og havde taget deres forældre og bedste-
forældre der i alt talte 60 voksne med. 

 
Mens de voksne måske var lidt kedeligt udklædte så var 
børnene super festlige og kreative, der var alt fra cow-
boys til ninjaer og ananaser. Som de voksne havde fun-
det sig til rette ved bordene, blev stemmesedlerne ud-
delt, for nu skulle der stemmes om de flotteste udklæd-
ninger, musikken blev startet og alle børnene gik rundt i 
ring og viste deres udklædning frem, der ligger også 
video på byens facebookside hvor man kan se alle de 
flotte udklædninger. 
 

De flottest udklædte var:  Emma S som vaskemaskine, 
Emma J som hus, Christian som juletræ, Lilje som rød 
djævel og Helene som lille lys. 

Nu var det tid til at slå katten af tønden, alle børnene 
stillede sig pænt op på række og inden længe bragede 
det løs i den gamle kro, enkelte af de små skulle lige 
have lidt hjælp til første slag men de der havde prøvet 
det før mestrede fint teknikken. Årets kattekonge blev 
Tobias Skydt og kattedronning Emma Jørgensen. 
Efter at have brugt energi på tøndeslag var det på tide 
med aftensmad, her stod den på byg-selv-burgere for 
børnene og hakkebøffer, bløde løg, sovs og kartofler for 
de voksne. 
 
Efter aftensmad kunne børnene hygge med Disney sjov 
på storskærm og slikposer, mens kroen gav kaffe til de 
voksne. 
 
 

Cowboys, ninjaer, ananaser, vaskemaskine og en løve for bare at nævne nogle få, børnene var kreativt og 
festligt udklædte til fastelavnshygge og fællesspisning på Fåborg kro. 

De flotte udklædninger vises frem, inden tøndeslagningen begynder. 
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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   

Årre Lokalhistoriske Forening/Årre Lokalhistoriske Arkiv er 

flyttet til ny adresse - Toften 2, 6818 Årre (= det tidligere 

kommunekontor). 

 

Foreningen blev dannet i 1977, og i starten mødtes bestyrel-

sen dels på skolen dels i private omgivelser hos bestyrelses-

medlemmerne, og arkivalier blev opbevaret hos formanden 

eller bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Efterhånden som flere og flere arkivalier kom til, opstod der 

behov for et egentligt arkivlokale, og i 1986 fik foreningen af 

Helle Kommune stillet et klasselokale til rådighed på Årre 

Skole. I 1993 skulle dette lokale igen bruges til undervisning, 

og arkivet fik i stedet stillet et par af skolens loftslokaler til 

rådighed. Her har arkivet så haft hjemsted i 25 år indtil slut-

ningen af 2018, hvor arkivet blev rømmet, fordi de gamle 

skolebygninger skulle rives ned. 

 

I vinteren 2018/2019 har alle arkivalier været opbevaret i 

flyttekasser i et lokale i klubhuset i Årre. Lokalet har været 

stillet til rådighed af Varde Kommune, som også har tilbudt, 

at det må anvendes som fremtidigt arkivlokale.  

Bestyrelsen har haft mange overvejelser omkring fremtidigt 

hjemsted.  

 

Tilbuddet om klubhuslokalet var et godt tilbud, hvor gratis 

husleje, vand, varme og internet fristede. På negativsiden 

talte, at lokalet ligger lidt afsides, og at det er meget lille - 

faktisk for lille til både at rumme arkivalier og nødvendige 

arbejdspladser til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Derfor er der også løbende blevet vurderet på, om det kunne 

lykkes i stedet at flytte til det tidligere kommunekontor, hvor 

et noget større lokale med en bedre beliggenhed fristede. På 

negativsiden har talt, at der så ikke længere ville være gratis 

husleje mm. 

Efter mange sonderinger og drøftelser er det lykkedes at få 

en aftale om leje af lokalet i kommunekontoret på vilkår, vi 

kan overkomme, selv om foreningens økonomi er begræn-

set.  

 

Vi er rigtig glade for denne løsning, da vi hermed får rigtig 

gode rammer for det fremtidige arbejde i arkivet. Når det 

senere lykkes for borgerforeningen at få gang i diverse bor-

geraktiviteter i bygningen, vil vi desuden få optimale betin-

gelser for at være en del af et større fællesskab med gode 

betingelser for at gøre foreningens forskellige aktiviteter 

langt mere synlige, end vi nogensinde tidligere har haft mu-

lighed for. 

 

Det koster at flytte, og vi får fremadrettet lidt større faste 

udgifter. Derfor så vi os sidste år nødsaget til at hæve kontin-

gentsatserne. Det er dog stadigt billigt at være medlem af 

lokalhistorisk forening. Det årlige kontingent er 100 kr. for 

enlige og 200 kr. for en husstand. For kontingentkronerne får 

man en aktiv, arbejdende bestyrelse, som indsamler, bevarer 

og digitaliserer lokale arkivalier, så det er muligt f.eks. via 

arkiv.dk at søge diverse oplysninger om, hvad arkivet ligger 

inde med. Desuden er man mere end velkommen til at besø-

ge arkivet, som i vinterhalvåret holder åbent hver torsdag kl. 

15-17 og i sommerhalvåret den første torsdag i måneden 

ligeledes kl. 15-17. Alt sammen forhåbentlig til glæde for 

alle, som på et eller andet tidspunkt ønsker at finde tilbage 

til elementer af Årre og omegns lokale historie. 

Vi har pt. ca. 150 medlemmer. Vi kan sagtens være flere, så 

er du endnu ikke medlem, men godt vil støtte foreningens 

arbejde, kan du indbetale kontingentet til vores konto i An-

delskassen. Kontonr. 59505002960. 

 

Vi håber på fortsat stor støtte fra lokalbefolkningen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 

ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING -  gammel forening i nye omgivelser 
Skrevet af Peder Brogaard 

http://www.åbhundetræning.dk
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Over de sidste mange år er Årre blevet kendt 
viden om for historier om initiativer, vækst, 
sammenhold og udvikling. Der står rigtig man-
ge mennesker bag det hele, og sloganet i Årre 
”Ingen kan alene alt – men sammen kan vi 
meget” er utrolig sigende for det, der sker i 
byen.  
 
Alligevel er der god grund til at trække en 
frem i lyset – en der i den grad er primus mo-
tor for udviklingen i Årre – byens helt egen 
”Borgmester” – nemlig Poul Verner Christen-
sen.  
En aktiv ildsjæl som har rigtig mange ka-
sketter. Formand for Årre Borgerforening, 
Formand for Tambours Haves Venner og For-
mand for Årre Invest. Det siger noget om, at 
Poul Verner gerne påtager sig lederskabet, og 
evner som få at samle og involvere andre 
mennesker i projekterne.  
 
I Årre kan man bare se på Madpakkehuset, 
Oasen, LokalNyt Bladet, Aktiviteter på det 
gamle kommunekontor, Infotavlen, Byens 
hjemmeside, Volden mod Tingvejen, Larsens 
Skov, Byens Rum ved Skolen og meget meget 
mere. Alle er projekter, hvor Poul Verner har 
haft en finger med i spillet.  
 
Han går ikke af vejen for at trække i arbejds-
tøjet eks.vis ved den årlige affaldsindsamling, 
eller når teltet skal sættes op til Sct.Hans 
aften. Samtidig er han blandt de få i byen, der 
i stiveste puds, har haft æren af at møde lan-
dets Dronning. Og imellem det er han også 
den Poul Verner, der hilser på alle i byen med 
et vink, et smil og en kort bemærkning.  
 
Poul Verner er i den grad også manden bag den ”guldåre”, der flyder til projekterne i Årre. Det har både Årre Kro, Oasen og se-
nest Byens Rum nydt rigtig godt af. Han forstår sig på at få skrevet ordene, der åbner pengepungen hos fondene.  
 
Poul Verners tid er fyldt med møder med høj og lav. Han byder velkommen til nytilflyttere, deltager i generalforsamlinger, sørger 
for at holde dørene åbne til kommunens medarbejdere og politikere, styrer slagets gang i diverse udvalg og meget mere. Alt 
sammen i et fællesskab med andre gode frivillige og med et øje for gavnligheden af det gode samarbejde.  
 
At Årre som by kan bryste sig af at være Den Blomstrende Landsby – og endog den eneste by i hele Danmark, som har opnået 5 
blomster – også det kan tilskrives Poul Verner. Han har ihærdigt stået i spidsen for det arbejde, der er lagt i dette projekt. Og 
samtidig er han den første til at fortælle nær og fjern om udviklingsprogrammet, ligesom han altid har øje for at få positiv medie-
fokus på byen.  
 
Sydbank og Jydske Vestkysten har netop givet Poul Verner ”Skulderklappet” for arbejdet – både i Årre og i Tambours Have. Det 
er så velfortjent.  
 
Jeg kan ikke få armene ned ….. et udtryk som de fleste af os genkender fra Poul Verner. Nu er det os andre, der ikke kan få arme-

ne ned – tusind tak for din kæmpe store indsats PV! 

 

EN GULDMEDALJE TIL POUL VERNER 

Skrevet af  Tina 
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BYFESTGUDSTJENESTE I ÅRRE 

 

Igen i år starter byfesten i Årre med en andagt i Årre Kirke søndag den 4. august 2019 kl. 9.00. Derefter er der mor-
genkaffe i teltet og efterfølgende sang. 
Vi synger fra Højskolesangbogen udvalgt af Tøger (kirkesanger) og Jens formand menighedsrådet). Kristian (organist) 
spiller til sangene på klaver. 
Der vil desuden være mulighed for at synge efter forslag fra de fremmødte. 
Vel mødt til en god start på byfestugen 

FÆLLES GUDSTJENESTER I KIRKERNE I GL. HELLE 

 

Kirkerne i Gl. Helle fortsætter traditionen med at have fælles gudstjeneste i en af kirkerne på de ”små” helligdage, 
dvs. 2. påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.  
På Kristi Himmelfartsdag kl 10.30 er det Fåborgs tur og vi, der arbejder med kirkeblad og kirkelige arrangementer, vil 
gerne prøve at gøre det til en festlig gudstjeneste, hvor alle synes de får en oplevelse med sig hjem. Vores organist 
Kristian Nøhr vil derfor give et ekstra nummer på orgel eller et andet instrument. 
På Bededag fredag 17. maj holdes den tilsvarende fælles gudstjeneste i Øse j kirke kl. 9.30 og her serveres efter guds-
tjenesten hveder med kaffe og der vil være sang fra højskolesangbogen. Også i Starup kirke forsøger de at gøre noget 
særligt ud af deres fællesgudstjeneste 2. pinsedag ved at holde den som en musikgudstjeneste. 

Pinsen er i sig selv en festlig tid, 
ikke mindst fordi sommeren står 
for døren, den lyse tid er begyndt 
og alting i naturen spirer og gror. I 
pinsen synges salmer, der er be-
regnet til den særlige højtid, som 
pinsen er.  
 

Vi åbner med salme 290 ”I al sin 
glans nu stråler solen” og længere 
hen i gudstjenesten synger vi 291 
”Du som går ud fra den levende 
Gud”. Den første er skrevet af vo-
res store danske salmedigter 
Grundtvig og den anden af den 
engelske salmedigter Montgome-
ry, men senere gendigtet af 
Grundtvig.  

 

Ved en gudstjeneste er der ikke 

kun musik til salmerne, men der er 
også et forspil (præludium) og 
efterspil (postludium) og derud-
over vil der på denne dag være et 
ekstra musikindslag af 5-10 mi-
nutters varighed. 
 

Pinsen lægger op til glæde og fest, 
ikke kun fordi det er blevet som-
mer, men også fordi det er en fej-
ring af Helligånden. 

 

Helligånden er en del af den krist-
ne tro og har at gøre med oplevel-
sen af Gud. Mens Gud nok kan væ-
re Gud for sig selv oppe i himlen og 
Jesus være hos ham deroppe, ja så 
ved vi ikke hvad at det betyder før 
vi på en eller anden måde får del i 
det og det vil sige oplever det. Det 

er da Helligåndens virke, at den 
vejleder og overbeviser i tro.  
 

Da Jesus var opstået fra de døde 
og havde vist sig for sine disciple i 
levende live, kom han efter nogle 
uger og lod Helligånden komme 
over dem. Det er det vi kalder pin-
seunderet. Disciplene blev ovenud 
glade og ivrige og bragte fra da af 
det kristne budskab ud i al verden. 
I sidste ende førte det til at også 
Danmark blev kristent – og derfor 
fejrer vi pinse. 
 

Velkommen til alle til en festlig 
gudstjeneste pinsedag den 9. juni 
i både Fåborg (kl. 10.30) og Årre 
(kl. 9.00) kirker. 
 

Michael B.W. Bergerud 

GUDSTJENESTEN PINSEDAG 
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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 

   

 

PRÆSTEN HAR FRI 
Embedet varetages på præstens fridage af sognepræst Søren Pedersen, tlf 
75196703 sop@km.dk. Det gælder 15. juni til7. juli (alle dage incl.). Desuden 
har præsten fri alle mandage. 

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

IGEN - IGEN !!! 

 

Koncert med Anja Møllerskov og Jacob Elbæk Jensen i Fåborg Kirke. 
Torsdag den 5. september kl. 19.00. 
 

I september 2018 gav Anja Møllerskov koncert i Fåborg Kirke. Mange gav udtryk for, at det var en rigtig god 
koncert, så derfor gentager vi succesen. Denne gang bliver det med sange af Kim Larsen. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Menighedsrådet har i mange måneder arbejdet med at 
få udvidet graverhuset, så der kan blive plads til alle ma-
skiner og redskaber. Mere plads vil også give mulighed 
for at arbejde indendørs med blandt andet grandæknin-
gen, når det er koldt og vådt vejr. 
 

Da provsten var på provstesyn i foråret 2016, forelagde 
vi hende ideen og søgte derefter provstiet om penge. 
Provstiudvalget har bevilget 600.000 kr. til projektet. 
Der er udarbejdet et tegning, hvor der bygges ca. 50 m2 
til mod øst. For ikke at bygge helt ud i skellet er der til-
købt en trekant, 74 m2 af landbrugsjorden bag graverhu-
set. 
 

Menighedsrådet har som provstiudvalget kræver ind-
hentet tre pristilbud på byggeriet. Det billigste  
var Maskinsnedkeriet Phønix fra Varde, som derfor skal 
stå for byggeriet. 

TILBYGNING TIL GRAVERHUS I FÅBORG 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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FLISEBELÆGNING PÅ FÅBORG KIRKEGÅRD 
 

Projektet med at få lagt fliser på kirkegården har været længe undervejs. Og nu endelig er det godkendt. 
Der er indhentet tre tilbud og firmaet Kildelunden skal udføre arbejdet. Det bliver granitfliser 100 x 30 cm 
med en brosten som afgrænsning i kanten. 
 

Der er dog leveringstid på stenene, så hvornår arbejdet går i gang, vides ikke. 
Vil man have et indtryk af, hvordan det kan komme til at se ud, kan man tage til Agerbæk Kirkegård, hvor 
der er en belægning magen til. 

En eftermiddag i sommeren 2018 tog min mand og jeg på en eftermiddagsud-
flugt til  Vestjyllands Kunstpavillon - Arne Haugen Sørensen Museum i Vide-
bæk. Det var primært for at se malerier af Arne Haugen Sørensen. Han har la-
vet mange kirkeudsmykninger, hvor det nærmeste er i Sct. Ansgar Kirke i Bram-
ming med en trefløjet. 

 

Hans billeder er med stærke klare farver og brede penselstrøg. Han maler men-
nesker som ofte er groteske med store hænder, arme, øjne eller mund, nogle 
gange uden ansigt. De er uden for en bestemt tid og beskriver mennesket i 
eviggyldige konflikter som gru og idyl, uskyld og ondskab, død og opstandelse.  
Han bruger i sin kirkekunst fortællinger fra Bibelen og laver mange forskellige 
billeder med det samme tema og samme fortælling. Et af de motiver der hæn-
ger i flere kirker, er opstandelsen skildret som et menneske, der bliver løftet af 
en hånd. Billedet her hænger i Videbæk og på altertavlen i Bramming, kan man 
se samme motiv, malet på en lidt anden måde. 

 
Da jeg gik rundt på 
museet, føltes det 
som én lang prædi-
ken, fordi de store 
billeder og klare far-
ver vil én noget.   
 

Jeg vendte flere gange tilbage for at betragte dette billede. 
Et menneske, en mand sidder med et mindre menneske, et barn og en 
stor kniv. Ovenover svæver en skikkelse med en stor hånd og en glorie. 
Manden sidder tilsyneladende på en klippe. 

 

Vi tænker selvfølgelig på Isaks ofring, som Arne Haugen Sørensen har 
skildret mange gange. 

 

Når jeg ser på billedet, er det ikke så meget fortællingen, der berører 
mig. Jeg ser en mand, som er kommet et sted i sit liv, hvor han er i dyb 
krise. Han sidder ved kanten på en klippe, som han når som helst, kan 
styrte ned fra. Munden er forvrænget og han er ved at udføre en hand-
ling hvis konsekvenser, han gruer for. 

 

Men ovenover er der en hånd, der rækker ud eller siger stop og man-
den på billedet ser denne hånd. 

 

Vi kan alle komme i en situation eller en krise og da må vi håbe, der er 
en hånd, der rækker ud efter os. Eller måske er det mig, der har hånden, 
der skal række ud. 

 

Jeg kan anbefale et besøg på museet. 

 

Kis Andersen 
 

EN UDFLUGT TIL VIDEBÆK 
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GUDSTJENESTER 

 

      

      

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 5. juni (ved Michael Bergerud), den 17. juli (ved Charlotte Locht), den 21. august (ved Michael 
Bergerud).  

KOLLEKTER:  
Ingen 

*Kirkekaffe efter gudstjenesten. SOP = Søren Lydeking Pedersen. **Kort gudstjeneste med sang i byfestteltet bagefter. TH = Fri-
luftsgudstjeneste i Tambours Have 

17. maj Bededag Henvisning til Øse 
kirke kl. 09.30 

Henvisning til Øse 
kirke kl. 09.30 

Fælles for kirkerne i Gl. 
Helle 

19. maj 4. s. e. påske 10.30 09.00 * Joh 16,5-15 

26. maj 5. s. e. påske 09.00 10.30 Joh 16,23-28 

30. maj Kristi Himmel-
fart 

10.30 * Henvisning til Fåborg 
kirke 

Fælles for kirkerne i Gl. 
Helle 

02. juni 6. s. e. påske 09.00 10.30 Joh 15,26-16,4 

09. juni Pinsedag 10.30 09.00 Joh 14,22-31 

10. juni 2. pinsedag Henvisning til Starup 
kirke kl. 10.30 

Henvisning til Starup 
kirke kl. 10.30 

Fælles for kirkerne i Gl. 
Helle 

16, juni Trinitatis søn-
dag 

Ingen Ingen   

23. juni 1. søn. e. trin. 09.00 SOP Ingen Luk 16,19,31 

30. juni 2. søn. e. trin. Ingen 09.00 SOP Luk 14,16-24 

07. juli 3. søn. e. trin. Ingen Ingen   

14. juli 4. søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Luk 6,36-42 

21. juli 5. søn. e. trin. 10.30 Ingen Luk 5,1-11 

28. juli 6. søn. e. trin. Ingen 10.30 Matt 5,20-26 

04. august 7. søn. e. trin. Ingen 09.00** Byfestgudstjeneste 

11. august 8. søn. e. trin. 10.30 09.00 Matt 7,15-21 

18. august 9. søn. e. trin. 09.00 10.30 Luk 16,1-9 

25. august 10. søn. e.trin. 14.00 TH 14.00 TH Tambours Have 
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Prøv lige at se vores flotte børnehave, nu er den helt færdig og den er 
altså blevet flot.  
 
Nu er det også snart tid til vores traditionelle bedsteforældrehyggedage 
og vi glæder os meget til at vise vores nye børnehave frem.  
 
Lige nu er vi netop gået i gang med et nyt God Start forløb, hvor det den-
ne gang handler om naturen.  
 
Inde ved vores yngste børn Troldepusserne arbejder de med emnet Ed-
derkopper og vi har haft edderkoppespind og edderkopper overalt. Vi 
havde endda haft besøg af to mennesker udklædt som edderkopper en 
hel formiddag. Det var en del af Varde Kommunes kulturelle rygsæk og 
det var rigtig sjovt og spændende. 
 

 
 

Nu varer det ikke længe før vi her i børnehaven kan prale med, at vi er 
blevet en vaskeægte DGI-børnehave. Vi er i gang med at lave en bevæ-
gelsespolitik og vi øver os meget i at få så meget bevægelse ind i vores 
hverdag som muligt. Vi har som noget af det første indført morgenløb. 
Hver morgen bliver alle børn tilbudt at komme med på et lille morgen-
løb, det er ret populært og hver dag er der mange børn der gerne vil 
med ud og have pulsen lidt i vejret. 
 
Solcremen er også fundet frem og vi er så klar til en god sommer på vo-
res dejlige legeplads.  

 

 

 

EN FORÅRSHILSEN FRA BØRNEHAVEN 
Skrevet af Linda Schmidt Jensen 

Her er et billede af en af Troldepussernes edderkopper. 

Mange hilsner fra små og store i børnehaven 
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Den 11. marts 2019 var vi ude og se Monster Moster på Agerbæk Skole. 
Der var mange børn, som vi kendte fra andre skoler. 
Det var et meget spændende teaterstykke. Det var en mand, som hed Carlo. Han ville gerne fortælle en historie, om dengang 
han var lille og var på ferie hos sin moster. Han gemte sig under sengen, fordi han hørte lyde. Han så også nogle uhyggelige ting. 
Frakken på skabet bevægede sig og der kom et monster ud af skabet, og der var lysende øjne i tapetet. Mosteren drillede Carlo, 
og hun lagde en klovnedukke i hovedet på ham. Carlo drillede også moster.  
Teaterstykket handlede om gys og om at overvinde sin frygt for det, man bange for.  
Det endte med at Carlo blev til Mester Modig. 
 

 
 

På Årre skole har vi legepatrulje. Vi har legepatrulje for at holde de min-
dre børn i gang. Legepatrulje er for 0.klassse og til og med 3.klasse. Hver 
uge har vi legepatrulje to gange. Vi er 6 hold med tre på hvert hold. Vi 
har legepatrulje tirsdage og torsdage. Hvert hold har en tirsdag og en 
torsdag. Det er i frikvarterne vi har legepatrulje. Det første vi gjorde, var 
at lave hold. Bagefter gik vi i holdne og skrev alle de lege vi kunne kom-
me i tanke om i Word Online. Derefter skulle vi give dem tal, alt efter 
hvilken vi bedst kunne lide. Årre skole har et skilt hvor der står legepa-
trulje på. Det går vi rundt med i frikvarteret og siger der er legepatrulje 
og vi leger de lege vi skal lege. Vi har grønne trøjer på og en fløjte som vi 
bruger hvis vi skal have ro. Der er rigtig mange til legepatrulje. 
 

 

LEGEPATRULJE 

Skrevet af  Metha, Laura og Emilie 4. klasse 

KULTUREL RYGSÆK – TEATER PÅ AGERBÆK SKOLE 
Skrevet af  2. klasse Årre Skole 
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3 RETTERS MENU FRA 198,-KR.  
også ud af huset 
 

FÅ LEDIGE KONFIRMATIONS DATOER 
 
 

HELAFTENSARRANGEMENT 6 TIMER 
Vælg frit en 3 retters menu fra vores selskabsmenu inkl. natmad 
Velkomstdrink, husets gode vine, kaffe, øl/vand  ad libitumen 495,-kr. 
 

BESTILLING PÅ 7519 5016   



24 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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NYT FRA DEN BLOMSTRENDE LANDSBY  

 
STABILITET I BESTYRELSEN 
Generalforsamlingen som fandt sted på 
Årre Kro d. 27 marts blev i år bakket op 
med et meget flot fremmøde af for-
eningens medlemmer og efter bestyrel-
sens beretning som blev godkendt med 
applaus blev der efterfølgende genvalg 
på alle poster og det betyder at vi kan 
fortsætte arbejdet fremover med de 
samme personer i både bestyrelsen og 
i udvalgene. 
Og arbejde bliver der masser af i det 
kommende år, især fordi vi har store 
igangværende projekter i gang i byen 
og flere nye opgaver er på beddingen i 
fremtiden. 
 
Nye byggegrunde på 
”Lindegårdsparken” 
Arbejdet med byggemodningen og 
klargøringen af arealet med det nye 
byggegrunde skrider fremad og det 
bliver bare fantastisk idet placeringen 
af disse grunde ligger klods op af det 
nye børnecenter med en total nyreno-
veret skole og tæt på boldbanen samt i 
forbindelse med det nye og store akti-
vitetsområde med ”Byens rum”. 
I den forbindelse valgte Borgerforenin-
gen at holde en ”Åbent grund” dag, 
som fandt sted d. 28 april fra kl. 10.00 
til 15.00 for at vise området frem, og i 
den forbindelse havde vi inviteret en 
person fra Varde Kommune til at delta-
ge, som kunne fortælle om priserne på 
grundende samt fortælle om øvrige 
praktiske oplysninger. Arrangementet 
blev ligeledes bakket op af skolen, som 
i denne forbindelse kunne fremvise det 
nye Børnecenter for de fremmødte og 
børnene kunne benytte den nye lege-
plads medens forældrene kunne se på 
forholdene og grundene. 
Borgerforeningen stod klar til at byde 
de fremmødte velkommen med kaffe 
og kage og vi håber naturligvis på at vi 
på denne måde kunne tiltrække nye 
borgere til ”Den Blomstrende landsby” 
– Årre. 
 
Legepladsen er blevet gjort klar til 
sommeren 
Som altid bliver legepladsen på Vænget 
rengjort og klargjort og kontrolleret, 

således at den står klar til at byde bør-
nene velkommen til sommerens udfol-
delse med leg og samvær. 
Her vil vi gerne takke de frivillige som 
møder op og giver en hånd med til 
dette arbejde, et arbejde som er vigtigt 
så vi altid har en legeplads som opfyl-
der de ønsker der er fra byens børn og 
især for de dagplejere som ofte be-
nytter legepladsen. 
 

Affaldsindsamlingen langs ind-
faldsvejene og i byen 
En gang årligt holder vi en affaldsind-
samlingsdag i byen og langs indfaldsve-
jene og i år blev dagen gennemført 
lørdag d. 27 april, så i skrivende stund 
kan vi ikke orientere om resultatet, 
men vi håber at vi år ikke når op på 
samme mængde som tidligere, men vi 
vil orientere nærmere herom i næste 
nummer af bladet, og som altid møder 
vi en stor opbakning fra mange frivillige 
børn og voksne og som belønning bli-
ver alle trakteret med pølser og drikke-
varer på kroen når arbejdet er fuldført. 
 
”Byens Rum” 
Som beskrevet i sidste nummer af Lo-
kalNyt havde arbejdsgruppen bag pro-
jektet kort før jul afsendt en ansøgning 
til Realdania under puljen til 
”Underværker” så glæden var stor da vi 
fik meddelelsen om at vi havde fået 
tilsagn om at Realdania ville støtte pro-
jektet med 1 million kroner, så det var 
en fantastisk oplevelse, som betyder at 
vi nu er kommet et meget stort skridt 
videre for at realisere hele projektet. 
Arbejdsgruppen bag projektet arbejder 
nu på højtryk for at skaffe de sidste 
økonomiske midler til projektet, plan-
grundlaget og tegningerne er på plads, 
idet vi har fået gennembearbejdet pla-
ceringen af de forskellige faciliteter 
som skal danne grundlaget for området 
(Se tegningerne på hjemmesiden – 
www.aarre-by.dk) 
Hele projektet skal gerne kunne af-
sluttes inden udgangen af 2020, eller 
allersenest i andet halvår af 2021, men 
vi er desværre blevet presset tidsmæs-
sigt på grund af at det har taget længe-
re tid at få rømmet området for de 
gamle bygninger end først antaget. 
Når vi skal i gang med selve arbejdet 
får vi brug for masser af ”Frivillige hæn-
der”, men meget af arbejdet vil blive 
opdelt i Ad- Hoc opgaver således at 
man ikke behøver at binde sig for en 
længere periode ad gangen igennem 
byggefasen. 

Mangfoldighedens Hus 
Dette projekt er desværre endnu ikke 
faldet på plads, men efter et møde 
med ejerne af det gl. Kommunekontor 
er vi blevet enige om hvilken plads der 
skal bruges til dette formål i bygningen. 
Det skal være et sted hvor man kan 
mødes og udføre kreative tiltag, et sted 
med et arbejdende værksted med fo-
kus på bæredygtighed, et sted hvor 
man kan mødes og få et spil kort eller 
et spil billard osv. Et ”Hus” som skal 
blive til glæde og gavn for både børn og 
voksne. 
Så når du sidder med bladet i hånden 
og læser dette, har vi på dette tids-
punkt fremsendt en ansøgning til ud-
viklingspuljen i Varde Kommune, idet vi 
håber at vores projekt vil kunne blive 
tilgodeset med et beløb til indretnin-
gen med forskellige faciliteter, og hvor 
vi selv skal yde en indsats med frivilligt 
arbejde og med økonomiske midler. 
 
Tingvejen & cykelstier på ønskeli-
sten 
Som omtalt i sidste nummer af Lokal-
Nyt hvor vi fortalte at vores lokale 
”Trafikgruppe” som er nedsat med re-
præsentanter fra udviklingsrådet i Hel-
le Øst og med repræsentanter fra Bor-
gerforeningen i Fåborg – Starup/
Tofterup og Årre, samt med en repræ-
sentant fra Roust og med deltagelse af 
Preben Friis – Hauge, formand for Plan 
og Teknik i Varde Kommune havde vi 
inviteret repræsentanter fra Vejdirek-
toratet til et møde på Årre Kro for at 
drøfte trafikforholdene på og langs 
Tingvejen. 
Dette møde fandt sted d. 20. februar 
med deltagelse af 3 personer fra Vejdi-
rektoratet og formand Preben Friis – 
Hauge. Arbejdsgruppen ønskede at 
drøfte den fremtidige sikring af trafik-
ken på Tingvejen med etableringen af 
kanaliseringsanlæg med venstresvings-
baner ved Trehøjevej og ved ind og 
udkørslen ved Siggårdsvej samt ved 
Kirsebærvænget.  
Med beslutningen og vedtagelsen om 
at etablere en ny cykelsti fra Fåborg til 
Tingvejen drøftede vi behovet for at få 
etableret en sikkerhed for at skolebør-
nene kunne komme sikkert videre frem 
til skolen langs Tingvejen, med anlæg-
gelse af en cykelsti på sydsiden af Ting-
vejen og frem til tunnellen ved Kirse-
bærvænget. 
Samtidigt ønsker vi fortsat et få etable-
ret en forlængelsen af cykelstien fra 
Bryndumsager og frem til Korskroen. 

http://www.aarre-by.dk
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På mødet drøftede vil ligeledes mulig-
heden for at få opsat nogle busskure 
på strategiske steder langs Tingvejen 
således at skolebørnene og andre kan 
opholde sig i sikkerhed medens de ven-
ter på bussen og samtidigt ønsker vi at 
få sikret busstoppestederne med andre 
placeringer langs Tingvejen med så-
kaldte – ”Buslommer” hvor bussen kan 
køre ind, i stedet for at spærre for tra-
fikken på Tingvejen. 
Preben Friis- Hauge var positiv overfor 
idéen med busskurene så vi skal sna-
rest muligt havde udpeget placeringer-
ne således at han kan tage en drøftelse 
med Regionen som er dem som har 

ansvaret for busdriften. 
Efterfølgende har vi holdt et møde i 
”Trafikgruppen” hvor vi har lagt en 
strategi for det videre arbejde og for at 
udstikke en prioritering af opgaverne 
for på denne måde finde frem til en 
fælles indstilling til Varde Kommune, 
som er høringspart overfor Vejdirekto-
ratet. 
 
 
Nu glæder vi os til sommerens kom-
me 
I skrivende stund er det blevet forår og 
sommertiden er indtruffet så nu har vi 
fået en ekstra lys time til at nyde den 

kommende sommer, så herfra vil vi 
ønske alle en god sommer med dejlig 
varme og solskin uden at det nødven-
digvis behøver at blive lige så varmt 
som sidste sommer. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

Krocket 

Ny sæson startet 1/4-2019, der er 
desværre ikke så mange med til 
krocket mere. Vi søger nye spille-
re, kom ned på krocketbanen bag 
ved Kvist Industries og prøv et 
udfordrende spil, hvor man både 
skal være taktisk og en god med-
spiller. Træningen er mandag og 
torsdag kl. 17.30.  
 

Præmiespil 
Det er ved at være tid til fornyelse 
af præmiespil. Igen i år er der en 
lille konkurrence om 4 x 200kr. 
som trækkes i blandt dem som 
indbetaler imellem den 1.-15. maj. Se mere i Dagli Brugsen i Årre, www.aarre-by.dk eller på Facebook.  
 

Tribune 
Byggeriet af tribunen på stadion i  Årre startede i begyndelsen af april. Tribunen forventes indviet i byfestugen. Dette er et stort 
projekt som bliver til med hjælp fra mange. Kig gerne forbi og følg byggeriet.  
 

Lene's mindepokal  
På generalforsamlingen i ÅB den 7/2-2019 blev Lene Nikolajsens mindepokal tildelt holdet bag halloween. Halloween er vokset 
til et rigtigt flot og stort arrangement. Det er et stort stykke arbejde at arrangere dette, men holdet klarer det super flot. Der er 
150 børn rundt på ruten, det er dejligt at se. Børnene glæder sig i lang tid op til løbet og gør meget ud af udklædning.  
 
Holdet bag halloween er:  
 

• Britta Ringgaard Christensen 

• Lenette Sandén  

• Andreas Strandby Christensen 

• Gitte Stumpe 

• Janni Hanssen.  
 
Vi ønsker dem et stort tillykke med pokalen.  

NYT FRA ÅRRE BOLDKLUB 
Skrevet af Casper Pedersen   
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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 delta-
ge  i alle vore arrangementer, som er omtalt i  bladets arrange-
mentskalender side 33, samt i folderen fra pensionistforeningen. 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kontin-
gent: 75 kr. kan indbetales ved møderne. 

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

er den 2. juli 2019 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 

KONKURRENCE -  NY INDGANGSPARTI TIL  
FÅBORG STADIUM 

 

Der kom ingen forslag til et nyt indgangsparti til 
Fåborg stadium,  så bestyrelsen er blevet enige om 
udformningen af indgangs partiet. 

Det er blevet forår og vi ser tilbage på en vinter med megen regn og ikke altid lige spændende at være 
ude i. Nu er vores arbejde udendørs liv i mange forskellige afskygninger. 
 
Februar: Gruppen afholdt sin årlige ”generalforsamling” med status over det sidste år. Der blev valgt 
nye medlemmer/ forældrerepræsentanter til bestyrelsen: Sara Pedersen, Årre og Poul Erik Jensen, 
Grimstrup. Vores formand Line Hornbech Jespersen, Årre fortsætter. Maria Mølhom Hansen, Årre ønskede ikke valg igen. Tak til 
Maria for et godt stykke arbejde i gruppen. 
 
Der er kommet en del nye spejdere med, det er dejligt - og der er plads til flere. Lederne har lagt plan og program frem til som-
merferien. Her før påske deltager børnene i en spændende turnering i Brørup sammen med mange andre spejdere fra området.  
I pinsen deltager vi i et spejdertræf for de yngste på Terp Spejdercenter. Det er et arrangement vi deltager i hvert år. 
 
Sidst i maj er der byfest i Grimstrup hvor vi er med om lørdagen med et ”indianer tam-tam” for børn. 
 
I juli er der mulighed for at komme med på en lejr på Terp Spejdercenter sammen med spejdere fra hele vores distrikt.  
 
Det vigtigste i vores arbejde er de almindelige spejdermøder. Der kan læses mere på vor hjemmeside grimstrup.gruppesite.dk.  
Her er der også et ”årshjul”, hvor man kan se, hvad der ellers skal ske fremover. 
 

KFUM-SPEJDERNE GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 
Skrevet af Ingrid Sand Simonsen 
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Hvornår: Lørdag 1. juni kl. 10 – 14 

Hvor: Årre Stadion, Skolegade 25, 6818 Årre 
 

U5-U7 spiller på 2 oppustelige fodbold- baner. Der spilles 3 mod 3. 

U8-U9 spiller samtidig 5 mod 5 på to 5-mandsbaner ved siden af de oppustelige baner. 

U5-U9 UDENDØRSSTÆVNE FÅBORG/ÅRRE (I ÅRRE) 

De danske Seniorer i Årre - Grimstrup har fået en god start på 
året 2019 med et par gode og velbesøgte arrangementer:  
 

 
 
Tirsdag den 19. marts var der mødt 41 på Årre Kro hvor de 
hørte Gudrun og Søren Sørensen fortælle og vise billede fra 
deres mange ture til Island.  
 
Tirsdag den 9. april (dato valgt med omhu) deltog 24 med-
lemmer i en Kør selv tur til Tirpitz.  Tirpitz-stillingen er en for-
svarsstilling fra anden verdenskrig. Her var mulighed for at se 
bunkeren – den spændende bygning og de forskellige udstil-
linger som kører i øjeblikket. 
 

 

Arrangementer i den kommende tid 
 

Mandag den 20. maj til fredag den 24. maj drager 42 perso-
ner på en dejlig busrejse til Spreewald i Tyskland.  
De skal bo på det 4-stjernede hotel Lindner Congress Hotel i 
Cottbus – tæt ved den gamle markedsplads og ved den histo-
riske bymidte. 
 

Onsdag den 5. juni kl.14.00 
Grundlovsmøde i Tambours have. 
 

Tirsdag den 25. juni 
Tur til Vejle og Billund med afgang 12.15 fra Årre 
Vi starter med at se det nye Lego House i Billund og fort-
sætter til  Bindeballe gamle købmandsgård hvor vi drikker 
kaffe med lagkage. Herefter en byrundtur i Vejle, hvor vi skal 
se Fjordenhus som er bygget ude i havnen. 
Pris: 240,- kr..som dækker buskørsel og kaffe.  
Tilmelding senest tirsdag den 18. juni 2019 til Marius Hansen.  
Tlf: 88 17 75 76 mobil 24 40 75 10 
 

Tirsdag den 13. August  
Heldags tur til Digegreves Gård og Schackenborg og en tur 
over grænsen til Aventoft. 
Det gamle stuehus til Digegrevens Gård er den oprindelige 
firelængede gård bygget i 1857. På Schackenborg Slot får vi 
en rundvisning. Der er afgang fra Årre Kro kl. 09.00. 
Pris: 550,- kr. som dækker kaffe og rundstykker, frokost, 
guide inkl. entre, guide på Digegrevens Gård og rundvisning 
på Schackenborg samt eftermiddags kaffe. 
Tilmelding senest torsdag den 01. august 2019 til Marius.  
Tlf: 88 17 75 76 mobil 24 40 75 10 
 

Tirsdag den 10. september Årre kro kl. 14.00 
Medlem af folketinget Anni Mathiesen fortæller om sit arbej-
de i Folketinget. 

DANSKE SENIORER ÅRRE -  GRIMSTRUP 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         29892529    
Sekretær:   Peder Brogård              pederbrogaard@hotmail.dk     20442218  
Medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234    
Medlem:    Knud Becker  knudbecker@hotmail.com  75192564   

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.: Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370            
Kasserer:       Lars Jacobsen            lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Patrick Pedersen             Patrick@estv.dk                                                      21676797 
Medl.:            Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Medl.:            Laila Lund   103@gmail.com 60493509 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

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

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

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

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

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Marius Hansen                      88177576 24407510 
Næstfor.: Peder Marius Jensen   21970601 
Kasserer: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Tove Christensen              75192310 24627121  

                     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 
                             Bente Laursen  42427574 
                             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 

 


