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Efter tre år på Varde Gymnasium var 
det tid til at lægge skolebøgerne på 
hylden og byde en hel ny kapitel vel-
kommen – sabbatår. Årene hvor pen-
gene skal skrabes sammen og bruges 
på lejlighed, højskole, rejser eller noget 
helt fjerde. Mit navn er Merle van Log-
testijn, og jeg har i mit første sabbatår 
rejst fem måneder i Australien, New 
Zealand og Thailand.  
Idet min søster, Roos, bor i Sydney, var 
det for mig en oplagt mulighed at rejse 
’Down Under’ i starten af december 
2018 og holde jul med hende og hen-
des kæreste, Ben.  
Selvom vi i vores familie ikke holder 
traditionel jul og spiser pizza i stedet 
for and og brun sovs, så var det i år en 
helt speciel oplevelse. Hun og kæresten 
har nu boet i Sydney i ca. tre år, hvor 
hun arbejder med kommunikation på 
et byggeprojekt. Så selvom sommeren 
var over Australien, og den helt rigtige 
danske julestemning var svær at finde, 
var det en af de bedste jul, da jeg ende-
lig var sammen med dem igen.  

Også nytårsaften var anderledes; Syd-
ney er en by med et befolkningstal på 
omkring 4,5 mio., så fyrværkeriet er en 
del vildere, end man ser det i Årre. Jeg 
mødtes her med en klassekammerat 
fra gymnasiet og to af hans venner. Fra 
kl. 07:00 stod vi i kø for at komme ind i 
en park, der har udsigt til Opera Huset 
og Harbour Bridge. Selvom der var læn-
ge inden klokken ramte midnat og fyr-
værkeriet skulle skydes i vejret, fløj 

tiden afsted. Der er mange rejsende i 
Australien, og man møder ikke nogen, 
der er lige så søde og åbne som 
’backpackere’. Vi startede med at være 
fire mennesker, men faldt hurtig i snak 
med menneskene omkring os, så vi 
endte med at sidde i en gruppe på om-
kring 15 fra hele verden. Med gymna-
siekammeraten, hans venner og en 
finne, som de havde mødt tidligere på 
deres rejse, startede det nye år med en 
rejse på to uger på Tasmanien, hvilket 
er en ø under Australien. Afstandene er 
generelt en del større i Australien, så 
for at komme rundt på øen splejsede vi 
en bil, som vi solgte igen, da de to uger 
var slut. Tasmanien er en vildt smuk ø, 

hvor naturen er helt fantastisk. Vi brug-
te størstedelen af de to uger på at be-
stige bjerge og gå en masse ’hikes’ og 
’tracks’. Selvfølgelig blev tiden også 
brugt på sene aftener i byen og at mø-
de en masse nye mennesker igen. Plud-
selig var tiden gået, og turen vendte 
tilbage til Sydney igen. Roos og Ben har 
en travl hverdag, hvorfor jeg boede 
med dem i en uge og over højtiderne, 
hvor jeg resten af tiden i Sydney boede 
jeg på hostel. Selvom det kan lyde 
klemt at bo måneder i køjesenge på et 
værelse med 4-8 mennesker, var jeg 
var helt vild med det. Det har aldrig 
været nemmere at møde så mange 
mennesker og kulturer fra hele verden. 
Den dag i dag snakker jeg stadig med 
en pige fra Holland og en dreng fra 
England hver dag, hvilke jeg også skal 
mødes med engang efter sommerferi-
en. Jeg var i alt to måneder i Sydney, 
hvor jeg nød tiden med Roos og Ben, 
skabte nye venskaber og lærte en hel 
del om mig selv; at dele køkken om-
kring 30 mennesker, lære at omgås 
med penge ift. madvarer osv., bo med 
en masse fremmede fra hele verden og 

være væk hjemmefra. Det er bare nog-
le af de ting, som det har givet mig at 
rejse, og jeg kan lige så godt være ærlig 
at sige, at jeg virkelig har lært at værd-
sætte de privilegier, som jeg har der-
hjemme. Dermed ikke sagt, at jeg var 
glad for at bo på hostel. Det er en pri-
mitiv levemåde, som jeg ville kunne se 
mig selv gøre i flere år.  
Nu hvor Roos havde boet i Sydney i 2,5 
år i februar 2019, var det også på tide, 
at mor og far kom en smut forbi. Det 
passede lige med, at jeg kunne slutte 
mine to måneder i Sydney af med en 
dag i byen med dem. Man savner selv-
følgelig altid sine forældre, så det var 
super dejligt at se dem igen. Min barn-
domsveninde, Karoline, rejste derned 
med mine forældre, og efter dagen 
med familien i Sydney startede vores 
rejse gennem Australien, New Zealand 
og Thailand på tre måneder. Efter en 
tårevældende på gensyn til familien i 
Sydney var Karoline og jeg på vej til 
første stop op ad Australiens Østkyst – 
surf camp. Efter fem dage på bølgerne 
kunne vi se os selv som ægte surfere, 
selvom vi nok må indrømme, at det var 
en del sværere end regnet med, men 
en oplevelse var det i hvert fald! Vi 
havde en måned i Australien, som blev 
brugt på at opleve verdens største sand
-ø (Fraser Island) et smukt øhav i ’The 
Great Barrier Reef’, hvor vi i samme 
hav også fik taget dykkercertifikat til 
slut. At dykke i op til 25 meters dybde 
var klart den største oplevelse, synes 
jeg, og jeg kan ikke andet end anbefale 
det. Det er så stille og smukt under 
vandet, og man oplever her en hel an-
den verden.  

 
 

FEM MÅNEDER UD I VERDEN 

Skrevet af Merle van Logtestijn  

Juleaften med Roos og Ben  

Tasmanien med klassekammerat og venner  

Sammen med min dykker-buddy, Marco  
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Efter Australien gik turen til New Zea-
land, hvor naturen skulle være helt 

fantastisk. Og det er den. Selvom jeg 
havde hørt så meget om den forinden, 
var den alligevel over al forventning. Vi 
havde en måned i New Zealand, som vi 
kørte tyndt i en lille camper.  

Det betød også en måned med offentli-
ge toiletter og bade, men jeg kunne 
ikke forestille mig at se New Zealand på 
en bedre måde. Da naturen er så me-
get i centrum i dette land, brugte vi en 
masse tid på at udforske naturen ved 
at gå, kayak og go-cart. Vi prøvede også 
lidt ekstremsport i form af elastikspring 
i en højde på 134 meter – aldrig før har 
jeg haft sådan et adrenalin kick, og hvis 
jeg kunne, havde jeg gjort det igen!  
En måned i New 
Zealand fløj for-
bi, og det blev tid 
til sidste måned 
af vores rejse i 
Thailand. Vi hav-
de set frem til 
billigere tider, 
hvor vi også kun-
ne bo lidt mere 
luksus. Og vi nød 
det – vi lå mange 
dage under den 
thailandske sol 
og spiste aftens-
mad til 10 kr. 
Sammenlignet 
med de andre to 
lande fik vi her et 
større kulturop-
levelse. Efter en 
cykeltur gennem 
Bangkoks mindste 
gader fik vi for alvor indset, hvor privi-
legerede vi er. Alle spiser på gaden, og 
man må sige, at deres levestandard er 
en del under vores. Alligevel så man 
børnene lege og grine på gaden – det 
er tydeligt at se, at de værdsætter det, 

de har.  
Sådan fløj de bedste fem måneder af 
sted, og det var tid til at vende hjemad. 
Ud over de kæmpe oplevelser som 
dykkercertifikat, menneskene osv., er 
min rygsæk også blevet fyldt med en 
hel del mere. Selvindsigt og værd-
sættelse er to ting, som jeg virkelig har 
taget med mig. Og naturligvis har det 
også givet en del at budgettere selv og 
de mange ting, som man lærer, når der 

ingen kære mor 
er. Jeg kan kun 
sende en stor 
anbefaling ud til 
alle jer, der har 
overvejet at se 
mere af verden – 
gør det! Det er et 
råd, som jeg også 
selv kraftigt over-
vejer at følge i 
mit andet sabbat-
år.  

På elefantfarm i Thailand  

Vores camper i New Zealand 

Karoline og jeg krydser en vulkan i New Zealand 

Den 20. juni tog anden klasse fra Årre Skole på tur til Vade-
havet. Dagen startede med vand fra oven. Det drev over og 
det blev i stedet meget vådt for fødderne. 

Børnene lærte en masse spændende ting om Vadehavet, 
der er Nordens største buffet for trækfugle. De stiftede be-
kendtskab med mange af de ting de har arbejdet med i de 
sidste tre måneder. De fik en masse ekstra læring ved selv at 
få fingre i slikket, som det øverste lag af havbunden i Vade-
havet hedder. 

Flere elever overskred grænser ved blandt andet at holde en 
krabbe – der blev hvinet og grinet. Der var udelt begejstring 
for naturen og de mange sandorme, børsteorme, muslinger 
og krabber de fandt. Alt i alt var det en skøn dag med rigtig 
mange ”aha-oplevelser”. 

ANDEN KLASSES TUR TIL VADEHAVET 

Skrevet af Anni Skydt, Natur- og teknologilærer 
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Vi kørte hjemme fra lidt i ni. Vi var rigtig spændte. Da vi kom derned, slog vi vores telte 

op. Vi var delt op i grupper hjemme fra. Da vi havde slået vores telte op, skulle vi ind-

rette det så det blev pænt. Da det var gjort, gik vi rundt og kiggede i alle teltene, og vi 

snakkede sammen. På et tidspunkt skulle vi gå i Ribe by og på et løb, men det regnede 

så meget, at vi stoppede efter lidt tid. Så skulle vi ned og handle inde i Kvickly. Vi var i de 

samme grupper som vi var i til teltene. Så da vi havde handlet ind, gik vi tilbage til telte-

ne, hvor vi hyggede og legede på legepladsen. På legepladsen havde en mooncar bane, 

et klatrestativ og en hoppe pude, hvor vi hoppede og legede. Da det endelig blev tid, 

skulle vi i grupperne lave mad. Det var rigtig hyggeligt og det smagte godt. Da vi havde 

spist og vasket op, måtte vi spise slik og lege. Vi gik rundt i teltene og legede, og vi var 

også oppe på hoppe puden. Vi så en film alle sammen, sammen. Og vi fik slik. Næste 

dag da vi stod op skulle vi synge og fejre fødselsdag for Oliver. Vi fik morgenmad, legede 

og pakkede telte sammen, og så tog vi hjem. 

FJERDE KLASSES TELTTUR 

Skrevet af Laura Colberg Madsen Årre skole 4.klasse 

Dag 1: Det startede med at vi mødtes 
på Bramming banegård kl. 7:10 og der-
efter skulle vi med toget klokken 7:36. 
I København skulle vi i Tivoli. I Tivoli 
blev vi delt op i nogle hold, hvor vi sam-
men skulle løse nogle faglige opgaver, 
da vi havde lavet alle opgaverne, havde 
vi fri leg i hele Tivoli. Vi havde ca. 3 en 
halv time. 
Efter Tivoli skulle vi gå hen til strøget, vi 
tog en lille omvej, for at se nogle ting, 
på strøget blev vi igen delt op i nogle 
hold som vi skul-
le gå med. Da vi 
havde gået 
rundt på strøget 
i 1 times tid, 
skulle vi på hav-
nerundfart. 
Efter vi havde 
været på havne-
rundfart, skulle 
vi tilbage til Ho-
vedbanegården 
hvor vi hentede vores bagage. Derefter 
gik vi over til en bus som gik til Ystad. 
Det var en tur på Ca. 5 kvarter. Da vi 
var kommet til Ystad, skulle vi med en 
hurtigfærge til Rønne havn. 
Da vi var kommet på land i Rønne, tog 
vi en bus til Svaneke vandrehjem. da vi 
stod ud af bussen, var klokken 01:30 og 
der stod ejeren af vandrehjemmet, ved 
navn Morten. Vi gik derefter i seng. 
 

Dag 2: dag to vågnede vi op og spiste 
morgenmad på vandrehjemmet. Vi 
skulle derefter cykle hen til Almindin-
gen. Det er Danmarks 3. største skov. 
Vi cyklede først ud til ekkodalen. Og 

derefter til Rytterknægten. Det er 
det højeste punkt på Bornholm. 
Derefter cyklede vi til Østermarie. 
Efter Østermarie var der ca. 10 km 
til Svaneke. Der fik vi fri cykling 
hjem. Da vi var kommet til Svane-
ke, gav vores lærere os is. Og efter 
det måtte vi gå ind i butikkerne 
ved siden af vandrehjemmet.  
 

Dag 3: skulle vi gå Hammerknuden 
rundt. Det var en tur på ca. 13 km. 
Det var virkeligt flot at se naturen 

på Bornholm. 
Der var klipper 
over det hele. Da vi 
var kommet op til 
Hammershus, skulle 
vi spise madpakker. 
Vi sad og spiste inde 
på Hammershus. 
Derefter skulle vi gå 
inde på en mark 
med en masse ge-
delort. Vi blev der-

efter kørt tilbage til Svaneke. 
 

Dag 4: dag 4 skulle vi på Natur Born-
holm. Det var hyggeligt og vi lærte 
hvordan Born-
holm var byg-
get. Man kunne 
se tænder fra 
dinosaurer og 
aftryk af dyr og 
sten der var der 
for 1 million år 
siden. Efter 
Natur Born-
holm blev vi 
kørt tilbage til 

Svaneke hvor vi fik lov til at smage rø-
gede sild. Det smagte godt. Og efter 
det måtte vi gå i butikkerne i Svaneke.  

 

Dag 5: var der hjemrejse så der er ikke 
så meget at sige. Først skulle vi med 
bus til Rønne. Da vi var i Rønne, skulle 
vi med færgen til Ystad.  
Da vi stod af færgen, skulle vi direkte 
med en bus til Hovedbanegården, hvor 
vi havde 1 times tid. Derefter skulle vi 
med toget til Bramming.  I toget sad vi 
4 og 4, det tog ca. 3 en halv time. 
 

 
Da vi stod af 
toget, stod alle 
vores forældre 
og ventede på 
os. 
Det var en rig-
tig hyggelig tur, 
med mange 
gode oplevel-
ser. 
 

BORNHOLMER TUR 

Skrevet af Anders, Andreas og Aske fra 6.kl Årre skole 
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− HVAD HAR DET GIVET OS DAGPLEJER, AT FÅ DGI KURSER? 
− HVAD HAR VI FÅET UD AF KURSERNE? 
− HVAD HAR BØRNENE FÅET UD AF VORES MERE DGI VIDEN? 
− HVAD GIVER DET OS I HVERDAGEN, AT VI SOM VOKSNE ER BLEVET MEGET 

MERE BEVIDSTE OM, AT TÆNKE DE TRE GRUNDSANSER IND, SOM ER SÅ 
VIGTIGE  FOR BØRN VI ARBEJDER MED FRA 0-3 ÅR? 

 
Deltagelse i DGI dagplejer kursus har givet os mere viden om betydning af de tre 
grundsanser som er: labyrantsansen, følesansen og muskelledsansen. 
 
Og også hvor vigtigt motorikken er i børns videre udvikling. 
En god ballast videre frem i livet.jo bedre grundmotorikken er fra spæd er lig med 
bedre indlæring i skolen. 
 
Vi er også blevet mere bevidste om, at bruge Rollemodellen. Vi viser vej, vi ser på, 
og vi støtter ved, at stå som voksen foran, ved siden af og bagved. 
 
Vi sætter glæden i centrum, griber børnenes “bolde” og har både små og store det 
sjovt. 
Vi har endnu mere lært, at bruge det vi har. Nyde naturen og hvad den giver inspi-
ration til, grene, bakker, dyrelivet, vi kan gå og kravle som dyr vi møder og lære 
om. Det kan være eks. papir, grydesvampe, klude, ja isolerings rør og meget an-
det ,der sætter fantasien i gang. 
 
Vi ser, at vores børn har mere gå på mod, får lidt flere blå mærker, men det er 
sjovt..... 
 
Vores motto: HELLERE ET HUL I BUKSERNE SOM ET HUL I UDVIKLINGEN. 
 
Et rigtig dejligt, lærerigt og sjovt kursus.....som vi virkelig kan bruge  i hverdagen. 
 
Fåborgdagplejer Lene, Karen  Karina, Karin og Mette.   

DAGPLEJERNE I FÅBORG DELTAGER I DGI DAGPLEJER KURSER 
Skrevet af Mette Win 
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FRA BYFESTUGEN I FÅBORG 
Skrevet af Svend Håhr Kristensen 

Lørdag d. 11. maj havde arkivet åbent hus, med udstilling af 
brudepar, både ældre og nogle af nyere dato. Det er spæn-
dende at se den udvikling, der er sket over de næsten 100 år 
udstillingen spredte sig. Det ses tydeligt, hvordan moden og 
måske også økonomien har ændret sig. Der var pænt besøg 
på arkivet denne dag. 
 
Mandag d. 13. maj, i byfestugen, havde Fåborg og Omegns 
Lokalhistoriske Arkiv arrangeret en tur til Rodebæk, Fåborgvej 
64, hvor der d. 16. januar 1943 faldt en bombe, turen gik 
efterfølgende til Fladsø. Guide og fortæller var Erling Ditlev-
sen. 

 

BOMBEN I RODEBÆK 16.JANUAR 1943 
Det var Englænderne som kastede bomben, man kan gætte 
på, de havde enten fået maskinskade, eller blev forfulgt af 
Tyskerne. 
 
Det var en 2 tons bombe, så ved at kaste den, kunne de flyve 
noget hurtigere. Bomben var med stor sandsynlighed tiltænkt 
Berlin, men så langt kom den ikke. 
Der blev et meget stor hul, med en anselig diameter og var 
mellem 5 og 7 meter dyb. 
 
Den gjorde en del skade. Der var mange ruder, der blev knust 
i både Rodebæk og Agerbæk.  Det er sikket også gået ud over 
nogen i Fåborg. 
De 3 gårde, som lå tættest på, hvor bomben faldt, der blev 
beskadiget. 
Værst gik det ud over Fåborgvej 64, der på dette tidspunkt var 
ejet af Mathias Mathiasen. Den blev helt ødelagt, men senere 

genopbygget, dog lidt tættere på Fåborgvej. 
 
Fåborgvej 66, som var ejet af Peder Mathiasen og Fåborgvej 
68, som var ejet af Aksel Nielsen, blev også en del beskadiget, 
men det var knap så meget. Taget var meget medtaget, ru-
derne var gået i stykker og der har været både en stor opryd-
ning og reparation. 
 
Heldigvis omkom der ingen ved sprængning, men Mathias 
Mathiesens datter blev ramt at en dør, der blev blæst ind. 
Derved kom hun en del til skade. Værst gik det ud over det 
ene øje, som hun mistede. 
 

FLADSØ 
 
Fladsø er den eneste sø, i det tidligere Fåborg Sogn, der har et 
navn. 
Det er en privat ejet sø. De nuværende ejere er, på Fåborg 
siden Marije Jakobsen, Hvenslundgård og på Rodebæk siden 
Jens Henrik Sørensen, Fladsøgård. Skellet mellem de 2 ejere, 
går næsten midti igennem søen. Skellet er samtidig er skellet 
mellem Fåborg og Rodebæk  
 
Erling Ditlevsen, som er født på Fladsøgård, fortalte om søen 
og området derude. 
Han fortalte om de oplevelser, han og hans brødre og alle 
deres kammerater havde haft, både når de løb på skøjter på 
søen, kørte ræs i ”Motorbanen”, som var gravet ud af heden. 
Jorden var skubbet til side, i en oval bane, og meget andet. 
 
Jeg har også løbet på skøjter på Fladsø. Det er mange år si-
den. Jeg har været med Agerbæk Skole derude. Jeg ved også, 
at elever i Slebsager Skole også har løbet på skøjter på Fladsø. 
 
Området er et stykke unik natur. Det store område omkring 
søen, var før i tiden dækket med lyng, der er ikke meget lyng 
tilbage, den smule der endnu er tilbage, er i en meget dårlig 
forfatning. Hvis der ikke blive gjort noget, så forsvinder det og 
Heden ændrer sig til vild beplantning (skov). Det er det godt 
på vej til. 
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Fladsø er desværre ikke så let at komme til. Der kan ikke kø-
res til kanten af søen. 
 
Den bedste måde at komme til søen på, er at køre forbi Flad-
søgård, ud mod minkfarmen Kobberpanden, som er den nær-
meste bebyggelse til søen. 

 
Vi sluttede med at drikke kaffe i Fåborghus. Der var lejlighed 
til at stille spørgsmål, som Erling med flere svarede på. Der 
blev også vist billeder, både fra hvor bomben var faldet og 
ude fra søen. 
 
Vi havde ladet udstillingen fra lørdag stå til mandag aften, så 
da vi havde fået kaffe, efter udflugten, fik de der havde lyst, 
tilbuddet til at se udstilling. Det var der en del som benyttede 
sig af. 

 

 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 

Erling læste en smukt digt op, som hans mor  
(Dagny Ditlevsen) havde skrevet om Fladsø.  

Fladsø 
 

Du ligger så blank og stille 
Midt i en natur – så rig og køn 
Vi fra dig har dejlige minder 
Som kan tages frem i løn. 
 

Til dig gik vi ud da børnene var små 
Så blev de gift – og med deres de går 
Glæden for dig, har de alle som én 
Arvet fra barndommens dage med leg ved din bred 
 

Som slægt med familie til fødegård hjem 
-hvis vejret var godt, det lød fra dem 
”Skal ikke alle en tur til søen gå” 
-glad vandrede afsted, store som små. 
 

En sælsom stemning en aftenstund 
Vi alle mærker – ja tro det kun 
Her er der ro – naturen ånder fredag 
vi sætter os stille ned ved din bred. 
 

Vi lytter til alt – dyr og fugle – store som små 
Det mærkes som tiden går i stå 
Hvad før der tynged – blev her så let 
Derfor er søen – så herlig en plet. 
 

Farvel er der sagt til fædrene jord 
Generationer fødtes og døde, det er tidens spor 
De har pløjet og plantet, og glædet sig derved 
I aftenens stilhed når sol over sø og mark gik ned. 
 

Når slægten ny – til dig går ud 
Vi tror bestemt – du til dem har et bud: 
Kom med det tunge, som lyse sind 
-naturens stemning skal nok finde ind. 
 

/Dagmar Ditlevsen 

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

er den 2. oktober 2019 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 
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D anmarks-samfundet havde inviteret alle foreninger, organisationer og klubber med en fane med til København for at fejre 
Dannebrogs 800 års jubilæum.  

 
Årre var repræsenteret ved Britta Jensen og Kathrine Vestkær som havde Boldklubbens 2 faner med og Randi Hansen og Tove 
Christensen som havde Danske Seniorer Årre-Grimstrups fane med. 
 
Fanebærer og faneløjtnanter blev 
transporteret i bus fra hele landet 
og mødtes ved livgardens kasérne 
ved Rosenborg slot sammen med 
ca 300 andre faner.  
 
Fanerne blev pakket ud på  ekser-
cerpladsen hvor vi havde 1. par-
ket til livgarden som gjorde klar til 
vagtskifte.  
 
Med orkestre i spidsen gik vi i 
parade fra Rosenborg slot forbi 
Kultorvet, Storkespringvandet, 
gennem strøget og helt ned til 
Rådhuspladsen, hvor der var fest, 
taler og underholdning.  
 
Trods regn og buldrende torden, 
så var det en stor og højtidelig 
oplevelse at være en del af fejrin-
gen af Dannebrog. Vi kunne alle 
rejse stolte hjem med fanerne 
prydet med et 800 års bånd til 
minde om dagen.  
 
 

Lidt om Danmarks-Samfundet 
 
Hvert år den 15. Juni sælges det lille Valdemarsflag af frivillige sælgere i hele landet. Indtægterne fra dette salg gør det muligt for 
Danmarks-samfundet, at skænke en fane eller et flag eller til foreninger/organisationer som gennem brugen heraf ønsker, at vise 
deres tilhørsforhold til Danmark 
 

Foreninger, organisationer, klubber kan ansøge om et flag eller en fane ved Danmarks-
samfundet og de vil blive uddelt på Valdemarsdag d. 15. Juni eller ved særlige lejlighe-
der. I år blev det ekstra festlig for nogle foreninger at få uddelt fanen på den store sce-
ne på Rådhuspladsen med prins Joakim, prinsesse Marie, Tove, Randi, Britta, Kathrine, 
statsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af hele Danmark som tilskuer.  
 
Årre Boldklub har modtaget deres store fane i 1953 og juniorfanen i 1989. Der findes 
ialt 4 størrelser. Stor fane, mellemstor fane, juniorfane og børnefane. Boldklubbens 
store fane er prydet af diverse emblemer som vidner om at man tidligere altid havde 
fanen med til fodboldstævner, håndboldstævner og By- og sportsfester i nabobyerne. I 
Årre har fanen været brugt til festlige lejligheder og højtider. Den var i front når der til 
Byfest var festlig optog gennem byens gader.  
 
I dag bliver fanerne hovedsagelig brugt i forbindelse med gymnastikopvisninger, der på 
traditionel vis starter opvisningen med fane-indmarch.  

DANNEBROG 800 ÅR 
Skrevet af Britta Jensen 
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NYT FRA ÅRRE BOLDKLUB 
Skrevet af Casper Pedersen 
 
TRIBUNE 
Byggeriet af tribunen er nu ved at være ved vejs ende.  
Der har været en del økonomi i tribunen, men Boldklubben har søgt ved 
”Fonden for støtte af almenvellet for Årre og omegn” og fået kr. 150.000 til 
byggeriet. Boldklubben vil selv betale et eventuelt resterende restbeløb.  
Endnu engang tak til alle som har været med indover byggeriet af tribunen.  
Stor tak fra Årre Boldklub.  
 
KROCKET 
Begge hold er endt i midten af deres puljer. Der er blevet spillet nogle gode 
kampe i løbet af sommeren.  
 
PRÆMIESPIL 
Der har været et godt salg og 270 numre er med i spillet for sæsonen 
2019/2020. Til ekstra konkurrencen som galt for dem som havde indbetalt 
inden den 15.05.19, her er vinderne blevet udtrykket og det var Christian Chri-
stiansen, Inger Vestergaard, Gerda Jensen, Birgit Bruun.   
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1930  blev et mærke år i Kirkens historie, 
idet der da skete to ting, der blev af 

gennemgribende betydning. Det første var, at den blev 
selvejende, og en følge heraf blev igen, at den blev un-
derkastet en gennemgribende restauration både ud og 
indvendig. 
 
Det havde i flere år 
ret ofte mand og 
mand imellem været 
på tale, at det kunne 
være nødvendig at få 
noget virkeligt gjort 
ved kirken, thi dens 
tarvelighed faldt 
efterhånden mere og 
mere i øjnene. Den 
ene efter den anden 
af omegnens kirker 
blev mere eller min-
dre restaureret og 
udsmykket, men 
med Årre Kirke skete 
der intet, og tidens 
tand gnavede frem-
deles videre på sit 
ødelæggelsesværk. 
Forholdene var imidlertid vanskelige, thi så længe kirken 
ejedes af en privatperson kunne man ikke med rimelig-
hed forlange, at menigheden skulde være interesseret i 
at ofre penge på den. Der blev for nogle år siden endnu 
inden Thøger Teilmann overdrog kirken til sin datter, for
-handlet med kirke ejeren om køb af kirken, men be-
stræbelserne løb den gang ud i sandet. 
 
Sidst på året 1929 blev tanken på ny taget op i et menig-
hedsrådsmøde, vistnok på forslag af sognefoged Johan-
nes Poulsen, der med stor iver har virket for tankens 
gennemførelse. Der blev senere indkaldt til et møde på 
Årre Kro med kirkens menighedsråd, det blev et skel-
sættende og historisk møde for både kirken og sognet.  
Med alle stemmer mod een vedtoges det at købe kirken, 
såfremt overtagelsen kunde ske på antageli-ge vilkår, og 
bestyrelsen fik den fornødne bemyndigelse til at fort-
sætte de allerede indledede forhandlin-ger med fru 
Bratlis befuldmægtigede, sagfører Oldager i Varde. Alle-
rede i Januar 1930 gik handelen i orden, imod at der 
udbetaltes fru Bratli 1500 Kr. og endvidere skulde me-
nighedsrådet betale forskellige udgifter, så den samlede 
købesum blev ca. 2000 Kr. Kirkens Tiendeafløsningssum, 
eller om man hellere vil kirkens vedligeholdelsesfond, 
var rundt regnet 12,000 Kr. plus salgssummen for et 
stykke Eng, 500 Kr. 

Nu var kirken menighedens ejendom og dermed var 
denne også interesseret i at få den bragt i solid og for-
svarlig stand og i at få gjort dens indre smuk og pæn, så 
den kunde danne en hyggelig og værdig ram-me om 
gudstjenesten og de andre kirkelige handlin-ger. Menig-
hedsrådet gik derfor også ret hurtigt i gang med de for-
beredende arbejder, som i et sådant tilfælde kræver en 

mængde møder, for-
handlinger og ansøg-
ninger, idet kirkemi-
nisteriet i mange 
tilfælde vil have det 
afgørende ord. Efter 
gudstjenesten i pin-
sen blev kirken luk-
ket for såvel gudstje-
nester som andre 
kirkelige handlinger, 
og under ledelse af 
arkitekt Axel Hansen, 
Ribe, blev arbejdet 
påbegyndt. Jeg skal 
ganske kort resume-
re, hvilke arbejder 
der er udført og hvil-
ke forandringer, der 
er foretaget. 

 
På tårnet og skibet er bly taget omlagt, og over koret, 
hvor der før var tagsten, er der ligeledes lagt bly tag.  
Over våbenhuset er lagt nye tagsten. Tømmeret over 
det hele er efterset og repareret eller erstattet med nyt, 
hvor dette var nødvendigt.  
 
I kirkens sydside fandtes før to vinduer, nemlig et i koret 
og et i skibet. Nu er der tre i gotisk stil, der er fordelt 
således: et i koret, et i skibet og et i tårnet. Mod nord, 
hvor der før kun var et vindue, er der nu tre, men her i 
rundbuestil, kirkens oprindelige. De tre vinduer er for-
delt med to i skibet og et i koret. I den vestre ende af 
tårnet var der før et vindue, som nu er tilmuret. 
 
Varmeapparatet fandtes tidligere inde i kirken i den nor-
dre side, omtrent lige over for indgangen. På samme 
sted er der nu under gulvet bygget kælder, hvor varme-
apparatet er installeret. Nedgangen til kælderen findes 
udenfor muren på skibets nordre side, således at der i 
fremtiden ingen forurening sker af kirkerummet ved 
fyringen o. 1.  
 
Gulvet, der før var lagt dels af cementbeton og dels af 
røde sten, er helt omlagt. 
 

ÅRRE MENIGHEDSRÅD KØBTE ÅRRE KIRKE I 1930 

Uddrag af hæfte fra 1931 skrevet af Hans Jepsen Pedersen Tranbjerg 
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I gangen og våbenhuset er lagt røde sten (klin-ker) og 
under stolerækkerne brædder. Stolestaderne er gjort 
kortere, men mere rummelige, og kirkegangen er ble-
vet bredere. Der er kommen nye stole, men de gamle, 
smukke forstykker fra 1582 findes fremdeles. Det ud-
skårne årstal 1582 findes i den nordre række lige over 
for indgangen. 
 
Som allerede nævnt er døbefonten flyttet fra ko-rets 
nordre side til midt i koret, hvor den er anbragt såle-
des, at den smukke fod, der før var dækket af gulvet, 
nu er synlig. Knæfaldet er fornyet og alterbil-ledet vil 
senere blive det.  
 
Det gamle loft, der var lagt under bjælkerne, er fjernet. 
Ege bjælkerne, der var ujævne, er beklædte og nyt loft 
er lagt over, så kirke-rummet nu har et smukt og pænt 
bjælkeloft. Kor buen, der er bygget af tilhuggede granit-
sten af en sjælden Skønhed, var tidligere dækket af et 
pudslag, som nu er fjernet. 
 
 
Følgende har leveret materialer eller udført hånd-
værksmæssigt arbejde, ligesom de omtrentlige Priser 
er anførte: 
 
Tømmer og brædder er leveret af tømmerhandler Thor
-sen, Bramminge, for ca. 2930 Kr. 
 
Gulv og figursten fra Haltrup Teglværk for ca. 295 Kr. 
Murerarbejdet: murermester Jørgen Schmidt, Årre,. ca, 
3500 Kr. 
 
Tømrerarbejdet: tømrermester Lauridsen, Agerbæk, ca. 
1700 Kr. 
 
Blydækkerarbejdet: Michaelsen, Hvidbjerg, ca. 3096 Kr.  
De blyindfattede vinduer: Randers Glassliber, ca. 179 
Kr.  
 
Varmeapparatet: C. M. Hess, Vejle, ca. 595 Kr.  
 

Loftsrosetter: billedskærer Rasmussen, Bramminge, 10 
Kr.  
 
Snedkerarbejdet: Johan Ibsen, Årre, ca. 2600 Kr.  
 
Smedearbejdet: Hans Pedersen, Årre, ca. 450 Kr.  
 
Elektrisk installation: Installatør Hansen, Agerbæk, 700 
Kr. 
 
De håndværksmæssige arbejder bliver således ca. 
16,050 Kr. 
 
Endvidere er kirkens dekoration og maling udført af 
kunstmaler Erik Pedersen, Birkede, Viby St. Sjælland. 
Som medhjælper fungerer kunstmaler Stensgård, Sorø. 
Pedersens arbejdsvederlag bliver 1900 Kr., hvoraf de 
1000 Kr. for Prædikestolen. 
 
Til Kirkens udsmykning og herunder særligt til prædike-
stolen og et nyt alterbillede, er der af Andelskassen for 
Årre og Omegn skænket 2000 Kr. og ved frivilligt bidrag 
er indkommen ca. 
 3000 Kr. 
 
Menighedsrådet, der har forestået købet af kirken og 
dens restaurering består af nedennævnte 7 medlem-
mer: 
 

− Pastor Schmidt, Fåborg,  
− Formand. Sognefoged Johannes Poulsen, Årre,  
− Næstformand. Søren Asp Sørensen, Tranbjerg,  
− Kasserer fra 1. Jan. 1931. Peder Ankjær Pedersen, 

Tranbjerg,  
− Kasserer indtil l. januar 1931.Fru Lærer Thomsen, 

Årre.  
− Herman Hansen, Årre.  
− Jens Chr. Pedersen, Jyllerup. 

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

http://www.åbhundetræning.dk
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Nyt fra den blomstrende landsby  
 
Nyt fra ”Trafikgruppen” 
Som tidligere omtalt i dette blad har 
der igennem en længere periode væ-
ret arbejdet intens på at udarbejde 
nogle ønsker og krav til Vejdirektora-
tet for at højne trafiksikkerheden på 
Tingvejen med etableringen af en cy-
kelsti fra Fåborgvej og frem til tunne-
len ved Årre. 
Begrundelsen herfor er, at der nu 
langt om længe er blevet vedtaget at 
Varde kommune etablerer en ny cykel-
sti fra Tingvejen og til Fåborg således 
at de ”bløde” trafikanter får nogle 
bedre og mere sikre forhold at færdes 
på i fremtiden. 
Samtidigt har vi fremsendt et ønske 
om en forlængelse af cykelstien fra 
Bryndumsager og videre frem til Roust 
og helt frem til rundkørslen ved Kors-
kroen. 
Ligeledes har vi ønsket at få ændret på 
trafikforholdene ved Årre med nogle 
kanaliseringsanlæg 
(venstresvingsbaner) ved Trehøjevej 
samt etableret en mere sikker og gli-
dende udkørsel til Tingvejen fra Sig-
gårdsvej. 
Vi har samtidigt fremsendt 
et ønske om etableringen 
af en busholdeplads på 
Tingvejen ved tunnelen ind 
mod Esbjerg, samt opsat 
læskure for at beskyttede 
passagererne. 
Trafikgruppen består af 
repræsentanter fra Starup/
Tofterup – Fåborg og Roust 
samt Årre, i et tæt samar-
bejde med repræsentanter 
fra Udviklingsrådet i Helle 
Øst. 
Alle de ovenfor nævnte 
byer har ligeledes udarbej-
det deres egne lokale øn-
sker til Vejdirektoratet, og 
efterfølgende er alle øn-
skerne blevet samlet og prioriteret i et 
brev til Vejdirektoratet og fremsendt 
til Varde Kommune som er den myn-
dighed som skal anbefale og videre-
bringe vore ønsker til vejdirektoratet, 
så nu er det kun vente og håbe på et 
konstruktivt svar på vore ønsker. 
 

”Lindegårdsparken” 
Arbejdet med klargøringen af arealet 
med de nye byggegrunde skrider frem-
ad og det bliver bare fantastisk, vejene 
er anlagt og der arbejdes på højtryk 
med vejbelysningen så nu håber vi at 
der inden længe bliver igangsat bygge-
ri af nogle flotte huse på området. 
Borgerforeningen står klar til at byde 
nye borgere velkommen til ”Den 
Blomstrende landsby” – Årre. 
 
En flot donation 
Vi har modtaget en meget flot donati-
on fra Vejrup Andel på 5.000 kr. som 
med dette beløb har vist at de ønsker 
at støtte og bidrage til en fortsat ud-
vikling i de små lokalsamfund. 
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor 
og varm tak til Vejrup Andel for den 
økonomiske opbakning til vores arbej-
de i Borgerforeningen, til glæde for 
vore medlemmer. 
 
Sct. Hans festen 
Atter i år blev der afviklet en flot Sct. 
Hans fest med en stor opbakning og 
deltagelse af masser af borgere fra 
både by og land. 
En aften med nogle gode traditioner, i 
år havde vi fornøjelsen af Borgmester 
Erik Buhl som årets båltaler, en tale 
som gav stof til eftertanke, en tale som 
var målrettet til både børn og voksne, 
en tale som blev serveret med et glimt 
i øjet. 

Ligeledes var der er en gruppe af børn 
som optrådte med glade sommer – 
danse og som altid spille Vagn Chri-
stensen op til de traditionelle Sct. 
Hans sange, og som altid kunne man 
hygge sig med et par pølser og kage og 
kaffe i teltet og for børnene var der 
gratis snobrød. 

I år var vi heldige med vejret, så hek-
sen blev sendt afsted i fuld fart med ild 

i bagdelen til Bloksbjerg. 
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor 
tak til alle de frivillige som har hjulpet 
til med alle de praktiske opgaver, som 
gør denne aften til en aften for men-
nesker i alle aldre. 
 
”Byens Rum” 
Arbejdsgruppen bag projektet har si-
den sidste nummer af LokalNyt mod-
taget et tilsagn på 400.000 kr. fra 
Landdistriktspuljen via Erhvervsmini-
steriet, som betyder at vi nu er kom-
met et meget stort og vigtigt skridt 
videre for at realisere hele projektet. 
Arbejdsgruppen bag projektet arbej-
der nu på højtryk for at skaffe de sid-
ste økonomiske midler til projektet, 
plangrundlaget og tegningerne er nu 
på plads, idet vi har fået gennembear-
bejdet placeringen af de forskellige 

faciliteter som skal danne 
grundlaget for området (Se 
tegningerne på hjemmesiden 
– www.aarre-by.dk) 
Ligeledes har vi nu fået ansøgt 
Varde Kommune om alle de 
tilladelser der er forbundet 
med dette projekt, og forven-
ter at vores ansøgning inden 
længe bliver imødekommet 
uden forhindringer. 
Hele projektet skulle gerne 
kunne afsluttes inden udgan-
gen af 2020, eller allersenest i 
starten af 2021, men desværre 
er vi blevet forsinket i arbejdet 
pga. at området skulle ryddes 
ved den tidligere børnehave, 
men i skrivende stund er dette 

oprydningsarbejde færdig, så inden 
længe vil man kunne følge arbejdet på 
området, hvor en af de første opgaver 
bliver at få Entreprenøren ind på om-
rådet for at anlægge og markere stier-
ne og de forskellige arealer til de kom-
mende faciliteter. 
Når vi skal i gang med selve arbejdet 

http://www.aarre-by.dk
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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. 
 
Oasen og byen blomstrer 
Alle byens blomsterbede og krukker 
fremstår flot pyntet op med de skønne-
ste blomster, og overalt på Oasen står 
blomsterne og buskene flotte og frodi-
ge og stråler og dufter dejligt. Langs 
vore indfaldsveje står de ny blomster-
kasser og lyser op med skønne blom-
ster og planter  
På Oasen bliver der slået græs og ved 
alle vore byporten bliver græsset klip-
pet, blomsterne bliver vandet og 
”Blomsterpigerne” arbejder på højtryk 
for at alt skal se pænt ud.  
Ved tunnelen er der blevet sået som-
merblomster – et område som skal 
betragtes som en ”Fauna stribe” til stor 
glæde for bier og sommerfugle samt 
øvrige insekter. 
I Larsens Skov bliver der fældet træer 
og nedfaldne grene bliver ryddet efter 

vinteren og forårets blæst og storm og 
fra det nye boligområde er der blevet 
anlagt en lille sti direkte ind i skoven.  
I løbet af foråret er der blevet opsat 2 
”Kyssebænke”, den ene er blevet opsat 
bag Kirken og den anden er blevet op-
stillet i Larsens Skov, så læg vejen forbi 
og nyd den skønne udsigt fra disse to 
områder – men husk, forstyr ikke hvis 
der er nogle der sidder og kysser på 
bænkene. 
Der skal her lyde en stor tak til alle de 
som på denne måde yder en stor og 
frivillig indsats for at Den Blomstrende 
Landsby – Årre, lever op til sit navn. 
 
Mangfoldighedens Hus 
Vi afventer fortsat et svar på vores an-
søgning til kommunen til brug for ind-
retningen af dette projekt i det tidlige-
re kommunekontor. Efter et møde med 
ejeren er vi blevet enige om hvilken 
plads der skal bruges til dette formål i 
bygningen. 
Det skal være et sted hvor man kan 
udføre kreative tiltag, samt et sted med 
et arbejdende værksted med fokus 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 voks-
ne. 
Vi håber at vores projekt vil kunne blive 
tilgodeset med et beløb til indretnin-
gen med forskellige faciliteter hvor vi 
selv skal yde en indsats med frivilligt 
arbejde og med økonomiske midler. 
 
Nu glæder vi os til årets ”Byfest” 
Sommeren er over os og i skrivende 
stund holder mange sommerferie, men 
inden længe er vi fremme ved uge 32 
hvor byen atter vil stå på den anden 
ende, idet vi i denne uge holder byfest i 
Årre, en fest som samler borgere fra by 
og land i et stærkt samarbejde og fæl-
lesskab – en fest som vi år efter år glæ-
der os til, en fest hvor rigtig mange 
mennesker yder en fantastisk indsats 
både i planlægningen og afvikling af 
festen. 
Bestyrelsen vil vi ønske alle en god 
sommer med dejlig varme og solskin 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 
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KONCERT  
med Anja Møllerskov torsdag den 5. september kl. 
19.30 i Fåborg kirke. 
 

Vi gentager succesen fra 2018 og inviterer igen til kon-
cert med Anja og Jacob Elbæk Jensen. De har et stort 
repertoire, så det vil blive med andre sange end sidst, 
blandt andet sange af Kim Larsen. 
Der er gratis adgang og alle er velkomne. 
 

 

SANGAFTEN  
med Helge Teglgård torsdag den 10. oktober kl. 19.00 på Årre Kro. 
Traditionen tro kan vi igen glæde os til at synge under Helge Teglgårds ledelse. Aftenen arrangeres i fælle-
skab mellem menighedsrådene, Årre Borgerforening og Årre Boldklub- 
 

 

HØSTGUDSTJENESTER 
Ved høstgudstjenesterne søndag 22. september i Fåborg kirke kl.10.30 og i Årre kirke kl. 9.00 fejres høstens 
velsignelser. Kirkerummet vil være pyntet, der synges høstsalmer og der er ekstra musik. Der er kaffe i vå-
benhuset bagefter.   
 

 

NY GRAVER I ÅRRE 
Som ny graver i Årre er pr. 25/6 ansat Gitte Hansen Bruun.  
Gitte bor i Grimstrup, er gift og har 2 børn. Hun er uddannet land-
mand og arbejdede som sådan, indtil hun tiltrådte ved Årre kirke.  
I sin fritid er Gitte en aktiv pige: Formand i den lokale idrætsforening, 
aktiv gymnast og løber.  
Desuden passer hun haven i Grimstrup præstegård.  
Vi ser i menighedsrådet frem til samarbejdet med Gitte, og vil hermed 
byde hende velkommen. 
Årre menighed 
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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 

Gitte Hansen Bruun 
Tranbjergvej 7, 
Mobil: 23 47 22 71 
aarre.kirke@live.dk 

      
Kirkens hjemmeside: Kirkeværge: Kirkeværge: 

www.sogn.dk/faaborg-varde 
www.sogn.dk/aarre 

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 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 1.-15. september, 22.-24. november 

samt 14.-15. december. Alle dage incl. Præsten har desuden fri alle mandage. 

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

HJEMMESIDE 
Gennem en del år har Fåborg og Årre sogne haft en fælles hjemmeside. En hjemmeside hvor der har været 
meget lidt aktivitet, men hvor man har kunnet se adresser og gudstjenesteliste. 
Samtidig har sognene været synlige på en fælles portal for alle sogne i Danmark. Den hedder sogn.dk. Her 
kan man også se hvor mange folkekirkemedlemmer, sognet har og se budgetter og regnskaber. 
Menighedsrådene har besluttet at nedlægge vores egen hjemmeside og kun bruge den fælles. 
Adresser, telefonnumre, tidspunkt for gudstjenester og andre aktiviteter kan fremover ses på  
sogn.dk/aarre og sogn.dk/faaborg-varde 
 
Man kan også blot søge sogn.dk og derefter sognets navn. 
 

ELEVER SYNGER I ÅRRE OG I RIBE 
Igen i år er 3.-6. klasse i Årre skole tilmeldt til fælles salmesang i domkirken i Ribe. Sangen i Ribe finder sted 
en gang i november. Forinden øves salmerne i skolen og eleverne får mulighed for at afprøve salmerne i 
vores egen kirke i Årre. Man er velkommen til at komme og høre og synge med – både i Årre og i Ribe. 
Nærmere oplysning om tidspunkt fås hos skolen. 
 

MENIGHEDSMØDER 
Efter gudstjenesten søndag 10. november i Årre kirke kl. 9.00 og den 17. november i Fåborg kirke kl. 9.00 
orienterer menighedsrådene om det forløbne års arbejde og hvilke planer der arbejdes med fremover. Der 
vil være kaffe og mulighed for en snak.  
 

mailto:vj@hmnet.dk
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ALLE HELGEN GUDSTJENESTE 
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 3. november i Fåborg kirke kl. 14.00 samt i Årre kirke kl. 10.30. Vi 
mindes de døde i årets løb ved at deres navne nævnes fra prædikestolen og der tændes et lys for hver af 
de afdøde. Der vil være ekstra musik samt kaffe i kirken efter gudstjenesten. Der er altergang i begge kir-
ker. 
 

 

LØRDAGSKONFIRMATION FRA 2022 
Der er en eviglang tradition i Danmark for at holde konfirmation om søndagen. Det er fordi konfirmatio-
nen er tæt forbundet med dåben, som den er en bekræftelse af, og dåben har til alle tider hørt søndags-
gudstjenesten til.  
Ud fra en kirkelig betragtning er det mest meningsfuldt at konfirmere om søndagen, fordi konfirmationen 
er tænkt som at ”vende hjem” til gudstjenesten og den livssammenhæng, som kirkens liv er udtryk for.  
Såvel dåb som konfirmation hører altså hjemme i menigheden og er ikke kun et individualistisk projekt. 
Man siger ja til det man blev døbt ind i ved dåben – troen i et kristent fællesskab. 
Et er dog teologiske og kirkelige idealer. Noget andet er den virkelige verdens krav. Menighedsrådene i 
Årre og Fåborg har diskuteret, om det stadig er hensigtsmæssigt at lade sognenes børn konfirmere på en 
søndag. I en tid med stor travlhed og pres på familielivet er det ikke altid rationelt at holde den store fest 
om aftenen – lige inden man skal op på arbejde tidligt mandag morgen. Mange har også familie langvejs-
fra, som skal nå hjem efter festen i rimelig tid. Det er ikke særlig rart at skulle sætte sig ud i bilen og køre 
hjem mens festen stadig er på det højeste indenfor. 
Derfor har vi i menighedsrådene besluttet i denne sag at lade traditionen fare og tænke praktisk. Vi er 
dog nødt til at tage hensyn til dem, der allerede har lagt planer de næste par år frem. Så derfor vil lør-
dagskonfirmation først blive indført i Fåborg og Årre kirker fra år 2022. 
Reglen vil være: Der vil være konfirmation på lørdagen før første søndag i maj gældende fra og med år 
2022. Klokkeslættene vil gå på skift ligesom nu, og i 2022 vil det være i Fåborg kirke kl. 9.15 og i Årre kirke 
kl. 11.00 
 

 

LØRDAGSDÅB 
Menighedsrådene i Fåborg og Årre har også diskuteret muligheden for lørdagsdåb. Argumenterne er de 
samme som ved lørdagskonfirmation:  
Det føles stressende at have dåb på en søndag, fordi far og mor, familie og venner skal have hverdagen til 
at fungere dagen efter. Derfor vil vi i menighedsrådene i denne sag tænke praktisk. 
Der vil dog ikke være mulighed for frit valg på alle hylder: Vore kirker vil være åbne for lørdagsdåb 4 gan-
ge om året, 2 gange i hver kirke på skift, og der planlægges altid et halvt år frem.  
Fra kommende efterår vil der således være åbent for dåb lørdag 21. september kl. 10.00 i Fåborg kirke og 
lørdag 16. november kl. 10.00 i Årre kirke. Ønsker man dåb pa andre dage end disse, står de fleste sønda-
ge stadig til rådighed. 
Man tilmelder sig lørdagsdåb på samme måde som ved søndagsdåb: Ved at kontakte præsten i god tid. 
Undertegnede vil som præst stadig appellere til, at dåben holdes på en søndag. 
Michael B.W. Bergerud 



20 

 

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 21. august (ved Michael Bergerud), den 18. september (ved Charlotte Locht), den 23. oktober 

(ved Michael Bergerud), den 13. november (ved vikar), den 11. december (ved Michael Bergerud). 

KOLLEKTER:  
Ved høstgudstjenesterne den 22. september samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

*Kirkekaffe efter gudstjenesten. TH = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. SOP = Søren Lydeking Pedersen. A = Altergang på 

andet tidspunkt end kl. 10.30. MM = Menighedsmøde efter gudstjenesten. 

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 

01. september 11. søn. e. trin. Ingen Ingen   

08. september 12. søn. e. trin. Ingen 09.00 SOP Mark 7,31-37 

15. september 13. søn. e. trin. 09.00 SOP Ingen Luk 10,23-37 

22. september 14. søn. e. trin. 10.30 * 09.00 * Høstgudstjeneste 

29. september 15. søn. e. trin. 09.00 * 10.30 * Konfirmandstart 
gudstjeneste 

06. oktober 16. søn. e. trin. 10.30 09.00 Luk 7,11-17 

13. oktober 17. søn. e. trin. Ingen 10.30 Luk 14,1-11 

20. oktober 18. søn. e. trin. 10.30 Ingen Matt 22,34-46 

27. oktober 19. søn. e. trin. 09.00 10.30 Mark 2,1-12 

03. november Alle Helgen 14.00 A* 10.30 * Matt 5,1-12 

10. november 21. søn. e. trin. Ingen 09.00 MM * Joh 4,46-53 

17. november 22. søn. e. trin. 09.00 MM * Ingen Matt 18,21-35 

24. november Sidste s. e. trin. Ingen Ingen   
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Kære Tina 
 

Du har i dag sidste arbejdsdag her i Årre kirke. Du har fået opfyldt en gammel ”drengedrøm” 
at blive optaget på politiskolen.  
Vi er i menighedsrådet selvfølgelig kede af at du har sagt op, men vi har også den dybeste 
respekt for din beslutning.  
At starte på en ny uddannelse, med al respekt for din unge alder, er en stor beslutning.  

 

Du startede her som medhjælper, blev godt oplært af Johannes, og var således den naturlige 
arvtager da Johannes gik  
på pension. 
 

Vi har altid kunnet regne med dig Tina, alt har der været styr på.  

 

Især - og det har jeg hørt mange sige – på kirkegården. Den har du passet som din egen ha-
ve. 

 

Ret hurtig blev du den samlende figur omkring de store begivenheder her i kirken: dåb-
konfirmation-bryllup-begravelse.  

 
 

De seneste år har vi haft svært ved at besætte medhjælperstillingen, så det har krævet ekstraordinære ressourcer fra din side.  
Man ser ofte at arbejdsindsatsen går ned i den sidste periode inden en fratrædelse.  

 

Indsatsen hos dig Tina har derimod været helt i top. Du har villet aflevere stedet her i allerbedste stand. Kæmpe cadeau for det. 

 

Vi arbejder selvfølgelig på at finde Tina`s afløser, men det tager tid med ansøgning, udvælgelse, samtaler og endelig ansættelse. 
Men vi håber på at det er på plads snarest.  

 

Tina tak for din indsats ved Årre kirke.  Held og lykke fremover. 

TINA - TAK FOR DIN INDSATS VED ÅRRE KIRKE 
Skrevet af Jens Jessen—Årre menighedsråd 

Der var afgang kl. 12.15 fra Årre kro med kurs mod Billund første stop var 
Lego House. Hvor der var en guide der kort fortalte om huset og alle dens  
oplevelseszoner. 
 

Næste stop var Bindeballe Købmandsgaard hvor vi fik eftermiddagskaffe 
med lagkage, der var tid til vi kunne gå rundt i købmandsbutikken og se både 
nyt og gammelt der var til salg. 
 

Til sidste stop på kom der guide på, nu var vi på vej mod Vejle gennem vejle 
ådal hvor det går op og ned et smukt syn, når det ses fra en bus vi bor virke-
lig i et smukt land, så kom vi frem til Fjordenhus som var sidste stop på tu-
ren, et fantastisk  syn et kunstværk så flot som det står der i vandet. 
 
TAK for en dejlig dag med gode oplevelser. 

PÅ TUR MED DANSKE SENIORER 
Skrevet af Susanne Enghave 
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Uha som tiden går. Nu er vi mere end 
halvvejs gennem 2019. Vi håber i har 
nydt eller stadig nyder ferien og som-
meren. 
 

Vi har i maj måned haft årets byfest i 
Fåborg. Nogle flotte dage med meget 
flot tilslutning. Det er altid spændende 
at se hvordan det kommer til at gå. Vi 
kan ikke bestemme over vejret og de 
aktiviteter der er planlagt. Det er fan-
tastisk at bruge kræfter på at planlæg-
ge en aften for børn og unge når der 
så kommer 200 børn som havde en 
fantastisk aften med bla. byg selv bur-
ger, flødebollekast, trampoliner, fod-
bold og disco.  
Noget som ikke må mangle i byfesten 
er også herreaftenen. 20 herrer havde 
en festlig aften. 
Der var mange gode dage og som sagt 
et flot tilslutning. Men dette kan kun 
lade sig gøre med alle frivillige som gir 
en hånd med. Ved teltopstilling, kage-
bager, hjælp i telt, stik i rend dreng og 
telt nedtagning og meget mere. STOR 
TAK til alle.  
Vi har også udgifter til byfesten. STOR 
tak til alle vore sponsorer, det hjælper 
alt sammen. 
 
Planlægningen af byfesten til næste år 
er så småt startet, men sidder der no-
gen med gode ideer og lyst til at være 
med i planlægningen så kontakt FVI 
eller borgerforeningen. 
 
Vores Sankt Hans aften var godt be-
søgt af store og små. Et stort flot bål   
med fut i. Stor tak til Ingrid Sand Si-
monsen for en flot båltale omkring 
Sankt Hans. 

 
 
Vi er så heldige at have et Fåborghold 
som sørger for at byen viser sig fra sin 
pæne side. De samles hver tirsdag på 
stadion og hygger sig med lidt arbejde 
på stadion og i byen. MEN tiden går jo 
og der er plads til flere som vil være 
med på holdet. Det er ikke alderen der 
betyder noget men lysten til at være 
med på holdet og yde en lille indsats 
for byen.  
 
I april måned mødtes en flok borger 
for at samle affald langs indfaldsveje-
ne til Fåborg. der blev samlet meget 
affald sammen denne dag, det stopper 
jo ikke der. Vi kan jo dagligt se noget 
affald som ligger i naturen. En lille op-
fordring til at samle op når man ser 
det, så ser det stadig fint ud. Affald 
hører ikke hjemme i naturen. 
 

Vi har fået sponseret 5000kr fra OK 
benzin og Vejrup andel. Vi siger tusind 
tak og er gået i tænkeboks hvad vi kan 
bruge beløbet til så så mange som 
muligt får glæde af dem. 
Vi håber at i vil støtte OK benzin og 
Vejrup andel. ( se annonce andet sted 
i bladet ) 
 
Vi har hvert år en hyggelig grillaften på 
stadion i telt med lækkert grill mad og 
friskbagt kage samt kaffe. Vi er glade 
for at så mange møde op hvert år. Så 
mød op i år igen, har du fået en ny 
nabo så tag dem med og vis dem hvad 
vi også kan i Fåborg.  
 
Vi kan ikke se os fri for også at have 
rotter i byen. Kommunen har været 
ude at se hvor de huserer og har lagt 
gift ud i kloakbrønde og sat nogle 
rottespærrer op. Vi håber at det kan 
være med til at bekæmpe rotterne i 
byen. 
 
Vi er glade for have en flot præsteskov 
i nærheden. Den viser sig altid fra en 
smuk side. Stor tak til Finn Hansen for 
det store stykke arbejde han gør med 
at holde stierne klippet og ryddelig. 
Der er sat flere bænke op der ude, så 
der er mulighed for at nyde skoven. 
Efter sommerferien kommer der et 
”husnummer” op ved skoven ( mod 
Tingvejen). Dette er til brug ved uheld 
eller brug for hjælp. Der kommer en 
vejledning op ved madpakkehuset og 
ved indgangen.     
 

Nu vil vi ønske jer en fortsat god som-
mer og efterår  
Fåborg borgerforening  

NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 
Skrevet af Ulla Sørensen - formand  

Bestyrelsen i Fåborg borgerforeningen  
Patrick Pedersen, Mette Skovbjerg , Steffan Skydt ,Martin Kristensen, 
Ulla Sørensen, Laila Lund og Finn Hansen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
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Tag din nabo under armen og kom til en hyggelig vinaften på Faaborg Kro lørdag d.26/10 kl. 18. 
 
Jørgen fra Onkel Jørgens Vinhandel vil i løbet af aftenen præsentere vine fra forskellige lande.  
 
290,- inkl. vinsmagning & buffet 
 
Tilmelding til Faaborg Kro senest d.23/10  
 
Vi giver gerne et godt tilbud på jeres næste fest, lokaler fra 15 - 150 personer  
 

BESTILLING PÅ 7519 5016   

Krosvinget 1, Fåborg, DK 6818 Årre  -  Tlf. +45 7519 5016  -  faaborg@faaborg-kro.dk  -  www.faaborg-kro.dk 
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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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V i var 42 glade og morgenfriske pensionister 
fra ”Den blomstrende landsby Årre” , der 

klokken 6:15 kørte med ”De Grå Busser” 
på tur til byen Cottbus/Spreewald ved den polske 
grænse øst for Berlin. Spree er den flod der løber 
igennem Berlin og som har mange små forgrenin-
ger som er helt unikke. 

 

1. dag foregik mest i bussen hvor vi havde med-
bragt formiddagskaffe m. rundstykker og frokost 
som var sandwich fra kroen. Efter indkvartering 
på Congress Hotel i Cottbus var der dejlig aftens-
mad og så på hovedet i seng for de fleste.  

 

2. dag var vi på rundvisning i Cottbus som var en 
lidt mærkelig by med ca. 500.000 mennesker, 
men næsten ingen biler eller mennesker, måske 
arbejder de i de store byer i Tyskland, da der ikke 
var meget industri at se, eftermiddagen var til fri 
disposition. 

 

3. dag besøgte vi en Schinkelkirke - hollænder-
vindmølle med 3 funktioner: savmølle, presning af olie og maling af korn,  samt en stor agurk konservesfabrik.  

 

4. dag var en meget stor oplevelse med en sejltur på 2 timer i en ”pram som blev staget frem” der var plads til ca.30 personer. 
Det var ”tror vi nok” det nærmeste man kommer en tur gennem en urskov med ro, fuglefløj og andre dyr som vi ikke så, men vi 
så aftryk af bævere, vildsvin, bjørne og råvildt. Derefter trængte vi til en øl og frokost. Dette fik vi på et bryggeri hvor frokosten 
bestod af ”fedtemadder herligt gensyn for de fleste” og dejligt koldt øl.  

 

5. dag gik det ”atter hjemad til den lille  by”. Vi var alle trætte og glade efter mange gode oplevelser 
og glæder os allerede til næste år, hvor vi måske bliver flere, som har lyst til at være sammen med os. 

SPREEVALD TYSKLAND - DANSKE SENIORER PÅ TUR 20. - 24. MAJ 2019 
Skrevet af  Jane Ottosen  - Danske seniorer Årre - Grimstrup 

ÅRRE LOKALHISTORISK ARKIV 
Skrevet af Herman Hansen 
 

Billeder fra vores nye lokalarkiv i det gamle kommunekontor. 
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PIGERNE OVERHALER SNART DRENGENE 
9 piger og 11 drenge deltager i Fåborg LAN party 
 

22.-23. juni 2019 blev der for 3. gang afholdt Fåborg LAN party.  
20 glade og forventningsfulde unger mellem 8 og 17 kom ved 12 
tiden med al deres udstyr og fandt en plads i Fåborg hus. De fle-
stes forældre skulle videre til Owen luft. Så et hurtig farvel og så 
var der gang i den. 

 

 
Hvis I tænker at e-sport Kun er til drenge så kan vi sige at der var 9 piger og 11 drenge til denne LAN!  
 
Agerbæk El service var kommet med en lille stand for at vise hvad de har af gamer udstyr. Dejligt, og alle fik solbriller og nogle også en mus 
måtte.  
 

Vejret var helt i top og set gjorde at der både blev gamet indenfor og leget udenfor.  
Menuen stod på grill pølser, kyllingespyd, kartoffelsalat og grøn salat som af de fleste blev nydt udenfor. Kl. 21 var der bål pandekage med is 
og marmelade sponseret af EsTV.  
 

Fantastisk at se at ungerne leger sammen på tværs af alderen, og hjælper hinanden.  
Der var gang i boden hvor der kunne købes lidt af hvert til meget billige priser. Især toast og soda-
vand var et hit igen.  
 

Efter bål pandekager kom der også gang i virtual reality brillerne og alle som ville fik prøvet det. De 
første børn blev puttet, mens andre gamede videre eller spillede Uno. Og så var der endelig lige tid 
til at komme en gigantisk opvask til livs. 
Undervejs havde vi også lidt besøg af dem som ikke var til Owen luft. Altid dejligt med besøg , vi har 
kaffe på kanden og lidt kage. 
 

Kl. 8 var der morgenmad: rundstykker og kage og der kom gang i VR igen. De fleste havde sovet lidt, 
så stemningen var højt da trætte forældre kom og hentede deres børn.  
 

Så manglede der kun oprydning og rengøring. Kl. 15 var Fåborg hus skinnende ren igen, kablerne og 
andet udstyr i kasserne og vi tilfredse efter en meget vellykket LAN.  
Dejligt når ungerne undervejs kommer med søde kommentar og ros! Vi er klar igen, højst sandsyn-
ligt i uge 39. Menuen har vi også allerede diskuteret..... pomfritter tror vi det bliver. 
 

Så sæt kryds i kalenderen hvis i eller jeres unger vil med igen. 

Hold øje med os på Facebook: Fåborg LAN party, vi har nemlig planer om at starte et e-sport hold op på Agerbæk skole i deres e-sport lokale. 

Dejlige sommer hilsner fra Mathias, Patrick, Anders og Marije  

Tobias og Elisabeth Skydt: Sjovt og hyggeligt og vi kommer igen næste gang. 

TERPNIA – landet mod nord 
I pinsen befandt en del af KFUM-spejderne i Grimstrup – Årre 
gruppe og 125 andre spejdere sig i vikingetiden hos kong Roar 
Rødhjelm, som sammen med sin søn Einar Egeskjold, sin stam-
me og hird befolkede landet Terpnia ved Terp spejdercenter v. 
Bramming. 
Men som så meget andet i vikingetiden bliver idyllen brudt af 
den indtrængende kong Birger Blodøkse, som med sin datter 
Sigrid Skjoldmø og følge dukker op til markedet på kong Rød-
hjelms jord. 
Den slags kan godt give lidt gnidninger og det kom heller ikke til 
at gå helt stille af. Kunne man få løst striden – eller kom vi ud i 
en klassisk vikingestrid? 
Den blev løst, det var spejderlejrens aktive deltagere, der gen-
nem mange forskellige opgaver løste striden. 
Udover opgaverne var der tid til lejrbål, god mad, lege m.m. Det 
blev 3 gode dage, hvor vi den ene dag oplevede den stærke blæst (næsten storm) tog livtag med teltene. Men alt forløb godt og vi var en god 
oplevelse rigere. 
En festlig afslutningsaften i Spejderhytten med god mad, festligt lejrbål, uddeling af nogle velfortjente mærker blev det sidste møde inden som-
merferien. 
Torsdag d. 21. august er der opstart for nye spejdere. Der vil komme oplysninger ud forskellige steder + på vor hjemmeside. Vi håber, der vil 
være mange, der kan tænke sig at prøve spejderlivet og være sammen med os, der er med nu. Vi synes selv, vi har mange spændende ting at 
byde på, -  både ugentlige møder, ture og weekends. Der er nye og gamle ledere, der står parate til at være med i arbejdet. Find os på vor hjem-
meside: grimstrup.gruppesite.dk 

NYT FRA KFUM SPEJDERNE  
Skrevet af Ingrid Sand Simonsen 
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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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TEEN DANCE TIL SANKT HANS I ÅRRE 
Skrevet af Britta Jensen 

 
Årre Boldklub har i år haft to sommerdans-hold. MGP dans for 0.-2 klasse og 
Teendance fra 3. Klasse og op. De har trænet ca ti gange i løbet af foråret og 
sluttede i år sæsonen af på festlig manér ved at fremvise deres dans til Borger-
foreningens Midsommerfest i Årre.  
 
 

Træner: Anne Kristine Christensen 

HALLOWEENLØB I ÅRRE  
Skrevet af Britta Jensen 

 
Planlægningen af årets Halloweenløb er i fuld gang. Et samarbejde mellem 
institutioner, foreninger, erhvervsliv og private  i Årre og omegn gør det dette 
fælles arrangement til noget ganske særligt. Hele byen bliver inddraget, når 
små og store poder går på jagt i hele byen for at få fyldt poserne med slik og 
lækkerier.  
 
Efter succesen sidste år  fortsætter ÅB samarbejdet med HATS omkring aften-
løbet After Dark.  Med temaet “don't stay to long, you never know when he's 
going to get you” er der lagt op til masser af gys og hårrejsende oplevelser på 
aftenløbet.  
 
Halloweenløbet om eftermiddagen er tilladt for alle aldersgrupper. Men for de 
allermindste vil der være poster som er skræmmende, så vi opfordrer forældre 
til at tage med på turen, som foregår rundt i hele byen.  
 
After Dark løbet er noget mere uhyggeligt, og der vil være meget skræmmende 
elementer undervejs. De børn, unge og voksne som deltager skal kunne skelne 
mellem virkelighed og skuespil. Der vil altid være forskel på hvor meget uhygge man kan klare, men på opfordring har vi i år be-
sluttet at sætte en vejledende alder på aftensløbet.  After Dark er tilladt for børn over 11 år (5. Klasse).  
 
Løbet er kun muligt at afholde, fordi vi får støtte fra vore lokale sponsorer samt hjælp fra en dejlig flok frivillige hjælpere, som 
hvert år hjælper med at stå på posterne og dele slik og uhygge ud. Det er en super hyggelig eftermiddag og aften og vi håber i 
udvalget, at vi også i år kan give børn og voksne en god oplevelse.  
 
Det er helt vildt hyggeligt at være en del af dette arrangement og at få besøg af de mange dejlige udklædte børn.  Så hvis du også 
har Lyst til at få besøg eller bare hjælpe på anden vis så kan du kontakte Britta Jensen 22423338.  
 

Med venlig hilsen  
Halloween udvalget 

PROGRAM FOR 
FREDAG D. 25. OKTOBER 2019 

 
Halloweenløb  kl. 16.00-18.00 
Fælles spisning  kl. 18.00 
After Dark  kl. 19.30-21.30 
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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 

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 
Anne Skydt                                                                       42341454  
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 

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 

Ældresagen Helle 

Form.:  Jens Carlo Knudsen j enscarloknudsen@gmail.com   61728302 
Nform:  Uffe Mikkelsen   uffemik@gmail.com  40847295 
Kasserer:  Henry Brandt gerdahenry@hmnet.dk   75196438 
Sekretær: Erna Runge rungezonen@gmail.com 40253605 
Medl.:  Ruth Christensen rtc@bbsyd.dk  61741248 
Medl.:  Betsy Vind bjvind12@gmail.com  20971434 
Medl.:  Inger Vestergaard ingse45@gmail.com  29805389 

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 

 


