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FÅBORG LAN PARTY 
Skrevet af Marije Jacobsen 

Lørdag den 24. november kl. 12 startede Fåborgs første LAN Party i 
Fåborghus. Arrangementet varer 24 timer og 13 unger 810 drenge, 3 
piger) mellem 9 og 16 år havde meldt sig til. Mathias, Anders og 
Marije havde brugt en del timer på at gøre Fåborghus klar til unger-
ne og deres pc-er. Bordene blev rykket rund, kabler monteret og de 
indkøbte varer sat på plads. Projektoren blev gjort klar så den kunne 
vise film på storskærm og der var VR (virtuelt reality) på PlayStation, 
og sent fredag aften var det hele klar til brug. 
 
Lidt i 12 kom alle deltager som fandt en plads og der blev ”Gamet” 
på livet løs. Også VR blev flittig brugt, så det var nødvendigt med en 
venteliste. Ungerne var rigtig dygtige til at hjælpe hinanden og der 

var en super hyggelig stemning. Der blev spillet mange forskellige 
spil som: CS:GO, Fort Night, League of Legendes, Minecraft osv. Der 
blev også spillet lidt brætspil som UNO. Der kunne købes chips, pop-
corn, sodavand og mere, og der var gratis saftevand ad libitum.  
 
Aftensmaden stå på Pizza, gulerødder og agurk. Imponerende hvor 
meget ungerne kunne sætte til livs  . Efter aftensmaden var alle klar 
igen til at game videre. Senere på aften kunne der købes pølsehorn 
og der kom også nogle nysgerrige forbi til en kop kaffe og kage.  

Omkring midnat gik de første kold og i seng. Der var kun nogle få der 
kæmpede sig igennem hele natten. Der blev også set film på stor-
skærmen ved at ligge behageligt på madrasser eller hjemmebyggede 
senge af stole skubbet sammen. 

 
Morgenmaden søndag morgen var rundstykker fra bageren i Ager-
bæk som havde lavet en speciel pris til os. Dem som havde sovet, var 
klar igen efter morgenmaden, dog var der en som havde et meget 
godt sovehjerte som sov helt hen til hans far kom og hentede ham. 
 
En sjov episode var da en af de yngste drenge råber: ”Min computer 
bliver hacket!!! Se musen bevæger sig uden af jeg rører ved den!” 
Det der skete, var at drengens far (Stefan SKYDT) var meget nysger-
rig efter vores internethastighed, og loggede sig ind på drengens 
computer for lige tjekke det hjemmefra. Vi fik en god grin af det. 
 
Alt i alt havde vi alle en rigtig dejlig LAN Party og alle unger takkede 
pænt da de blev hentet og de var klar hvis vi afholdte Fåborg LAN 
igen. Og det gør vi!!! For vi voksne synes også at det gik super og at 
vi mangler det her tiltag i vores by! 
 
Næste gang bliver den 2. til 3. marts 2019, igen fra kl. 12 til 12. Pri-
sen er også det samme (140 kroner per deltager) og vi har købt en 
ny router så internettet barer kan køre! Aftensmaden bliver pasta og 
kødsovs for det var lidt bøvlet med pizza, da der ingen ovn er i Få-
borghus, så Marije skulle køre mange gange frem og tilbage til hen-
des ovn hjemme, mens Anders og Mathias fodrede de sultne unger. 
Næste gang er der også bedre soveplads, da vi må benytte os af 
omklædningsrummene. Maks antal deltager er 20. Se indbydelsen et 
andet sted i bladet. 
 
Herfra vil vi sige tak til lokalhistorisk arkiv som har givet os lov til at vi 
låner deres internet, tak til de unger der var med, tak til dem som 
kikkede forbi og tak til de forældre som bakkede op om vores tiltag, 
og vi måtte låne deres dejlige unger. 
 
Vi ses til vores anden party i marts, Hilsen Anders, Mathias og Marije 
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KOM TIL VORES SUPER HYGGELIGE LAN PARTY I FÅBORGHUS 
Dato og tid: 2. marts kl. 12:00 til den 3. marts kl. 12:00 

Adresse: Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre. 
 

 

Denne hyggelige weekend er til alle, men man skal kunne klare sig selv   
Maks. antal deltager er 20. Der er først til mølle.  

 

Prisen er 140 kr. pp. Med i prisen er: Pasta og kødsovs og lidt grønt lørdag aften,  
               Saftevand ad libitum,  
               rundstykker søndag morgen fra kl. 8:00. 
 

Der kan købes: Sodavand, chips, toast, popcorn og slik til billig penge. 
Tag selv pc/bærbar og udstyr med. Vi sørger for net forbindelsen samt udstyret det kræver. 
 

Der er mulighed for: Sovepladser, husk liggeunderlag, sovepose osv., 
            Se film på storskærm og VR på playstation. 
            Spille spil som Uno, tegn og gæt, partners osv.  
            Løbetur på sportspladsen. 
 

Tilmelding på mail til Marije.f.jacobsen@gmail.com, eller på sms 51513733, husk navn og alder på deltager. 
 
Betaling gerne ved tilmelding, husk at skrive navn på deltager ved betaling.  
Mobilepay: 51 51 37 33 eller Bankoverførelse: Reg. 5951 Kontonr. 8048711 
 
Sidste tilmelding: 24-02-2018 
 
Spørgsmål? Kontakt Anders 31 17 47 45 eller Marije 51 51 37 33 
 

Håber vi ses!  
Hilsen Anders og Marije 
 

Facebook: Fåborg LAN party 

mailto:Marije.f.jacobsen@gmail.com
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TEMA: EFTERSKOLEOPHOLD 
 

D. 12 August 2018 åbnede et helt nyt kapi-
tel for mig, nemlig da jeg startede på Flem-
ming Efterskole. En af grundene til at jeg 
valgte at tage på efterskole var bl.a. for at 
prøve noget nyt og komme ud af min kom-
fortzone. Jeg ønskede at udvikle mig per-
sonligt, få nye venskaber, opdage nye sider 
af mig selv og ikke mindst udvikle mig som 
gymnast.  

Inden jeg skulle vælge en efterskole, var vi 
rundt og se på en masse forskellige skoler, 
og da jeg så Flemming Efterskole, var jeg 
ikke i tvivl om at det var den rette eftersko-
le for mig. De har en masse fede faciliteter, 
som f.eks. 4 store idrætshaller, hyggelige 
værelser og en god atmosfære. De priorite-
rer gymnastik og idræt, det boglige, samt 
det sociale samvær meget højt. Skolen har 
ialt 212 elever, så det er en stor skole. 
Flemming Efterskole er især kendt for gym-
nastikken og de har derfor linjefag på højt 
niveau i bl.a. teamgym, tumbling og almin-
delig spring gymnastik. Gymnastiklærerne 
på Flemming har stor erfaring med gymna-
stik og hvor de fleste har været tidligere 
gymnaster på verdensholdet, Ollerups elite-
hold, landsholdet eller danmarksmestre i 
tumbling. Der er også ansat en fysiotera-
peut på skolen, som vi altid kan komme til 
hvis vi får skader. Jeg bruger meget tid i 
springhallen, hvor jeg for det meste tumb-
ler, som er baglæns spring på enten luft- 
eller fiberbane. 
 

Det bedste ved at gå på efterskole kan slet 
ikke beskrives - det skal opleves på egen 
hånd. Man får et helt specielt sammenhold 
med de andre elever, når man er på en 
efterskole. Det er bare noget helt særligt og 
slet ikke ligesom i en almindelig folkeskole. 
Fællesskabet og de mange venskaber er 
helt klart noget af det bedste! Og så udvik-
ler man sig også rigtig meget og får en mas-
se sjove oplevelser sammen med de andre. 

Jeg har udviklet mig både mentalt, socialt 
og fagligt, og så er jeg blevet meget bedre 
til springgymnastik. Jeg er så glad for at 
have startet på efterskole og kan klart an-
befale det. Et efterskoleophold er efter min 
mening den bedste gave man kan få! 

Sidste år gik jeg på Bramming gymnastik og 
idrætsefterskole, og i år går jeg på Vojens 
gymnastik og idrætsefterskole. Grunden til 
at jeg valgte at gå på efterskole, var helt 
klart at jeg kunne lære nogle nye menne-
sker at kende, at jeg skulle være mere selv-
stændig, dyrke min sport som jeg elsker og 
at jeg havde anderledes skoletimer/dage. 
Da jeg meldte mig ind på Bramming efter-
skole, var det helt klart sporten/

gymnastikken som tiltrak mig meget, men 
også at jeg kunne se at eleverne nød at 
opholde sig der. Senere hvor jeg meldte 
mig ind på Vojens efterskole, var det fordi 
at de virkede meget engageret i gymnastik-
ken/sporten. De var dog cirka 60 ekstra 
elever end på Bramming, men synes også 
at det kunne være spænende at prøve en 
lidt større efterskole. De havde også nogle 
vildt fede ture, i Januar tager vi alle til Øst-
rig for at stå på ski og senere skal rytme 
holdet, som jeg går på, på linjefags-tur som 
forhåbentlig går til Barcelona. Noget af det 
fedeste ved at gå på efterskole er helt klart 
ens nye venner, gymnastikken/
opvisningerne, fællesskabet og de sjove og 
aldrig ens dage! Efterskole er det bedste 
valg jeg har taget i mit liv indtil videre. 

Jeg går på DHE som er den danske design 
og håndværksefterskole, der ligger i Skjern. 
Jeg har valgt lige netop DHE fordi jeg godt 
kan lide at være kreativ og det har jeg mu-
lighed for her, med alle de mange kreative 
linjefag og valgfag. Jeg har blandt andet 
smykker til linjefag, hvor vi lærer alle muli-
ge teknikker inden for guld- og sølvsmede 

verdenen og vi lærer også om de forskellige 
ædelmetaller. 

Det fedeste ved at gå på efterskole er helt 
klart alle de oplevelser man får og alle de 
nye mennesker man lærer at kende. Det er 
en oplevelse for livet. Det går dog alt for 
stærkt! Jeg føler lige jeg er startet heroppe 
men mit efterskole år er allerede halvvejs. 

Jeg har valgt Gram efterskole fordi der var 
plads til alle. Der er en hver type menne-
sker på denne skole. Så der er automatisk 
et sted du passer godt ind.  

Det fedeste ved at gå på efterskole er at 
der er et helt andet fællesskab end der er i 
en normal folkeskole. Og der er et andet 
forhold til lærende da man er sammen med 
dem 24/7. Man kan heller ikke undgå at 
lære de andre elever bedre at kende dag 
for dag. Hvilket jeg syntes er super fedt. 
 

FLEMMING EFTERSKOLE 
Skrevet af Signe Hedegård Jørgensen, 15 år  

BRAMMING EFTERSKOLE 
Skrevet af Lærke Ljørring Kristensen, 16 år  

DHE—SKJERN 
Skrevet af Maria Brink, 16 år  

GRAM EFTERSKOLE 
Skrevet af Stine Steenholt Krell, 15 år 
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Jeg valgte netop denne efterskole fordi jeg 
følte mig hjemme på den, og jeg havde hørt lidt 
om hvor hyggelig den er og det passer også så 
valgte jeg den også pga. at jeg kan dyrke min 
interesse i mens jeg går i skole. Jeg er på ride 
linjen. Det fedeste ved at gå deroppe er sam-
menholdet, og de fedeste mennesker og hyg-
gen. 

 

BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE 
Skrevet af Laura Lykke Hansen, 16 år  

6. klasses innovationsdag i Helle Hallen 

Skrevet af Laura Lyager og Aske Duedal 6. klasse Årre skole  
 

Den 15-16 november var der innovationsdag i Helle Hallen. Et par 6. klasser fra Varde kom-

mune kom for at deltage. Dagene handlede om at man skulle løse problemstillinger, som 

nogle firmaer havde. De firmaer der kom for at få hjælp, var Zazu, Kvist, Blaaholm og 

Skamstrup. Nogle af 

deres problemer var 

fx : Kvist skulle kunne 

pakke deres stole med 

mindre plads og min-

dre luft. Zazu havde et 

problem at når de 

rørte rundt i skålen 

med farve, snurrede 

den med. Blaaholms 

problem var at de 

skulle stable nogle 

kopper og putte dem i 

poser. Skamstrups 

problem var at de 

skulle lave en vogn, 

der kunne være mere i 

uden at gøre den større. Deres problemer var svære at løse, men vi brugte vores gode 

idéer til at løse deres problemer. Den første dag kom skolerne roligt derud. Vi fandt plad-

ser og satte os til rette. Christian Fuglsang var vært, og forklarede hvordan det skulle fore-

gå, de to dage vi var derhenne. Det første vi skulle lave derude, var at vi lærte at tegne og 

vi lavede tidslinjer. Den første dag var hurtigt ovre. Næste dag begyndte vi med det sam-

me. Vi fik lavet meget den første halve time. Til sidst på dagen kom firmaerne og bedømte 

vores opfindelser. Det gik ikke så godt for vores klasse. Vi vandt ikke noget, men det gik 

godt alligevel.  

FODBOLD U13 DRENGE  
Skrevet af Britta Nielsen 

 

Fodbold U13 drenge til NRUI julestævne i Helle hallen. Nordenskov 4 har vundet U13 drenge, B-rækken. De var 4 hold fra 
gl. Helle kommune tilmeldt under Nordenskov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra venstre Marcus Ramling (Næsbjerg), Magnus Mikkelsen Hansen (Fåborg), Anders 
Holm (Årre), Gustav Houmøller (Nordenskov) og Mads Jørgensen (Nordenskov). Man 
of the match: Anders 
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Det var endelig blevet d. 1. august 2018. 
Bilen var pakket til randen og jeg var nu klar 
til at tage på endnu et eventyr – denne 
gang til Egmont Højskolen. Jeg havde gen-
nem min tidligere kollega fra brugsen Celia, 
som selv har været elev på skolen, hørt 
meget godt om Egmont. Jeg tog derfor 
chancen i foråret og sendte en ansøgning af 
sted mod højskolen. Her var jeg heldig at 
komme til forskellige samtaler, hvor jeg 
endte med at blive ansat som assistent hos 
Andreas.  
 
Egmont højskolen er nemlig ikke 
helt som andre højskoler og er 
bygget op – hvis du spørger mig – 
på en helt unik måde. Skolen giver 
mennesker med forskellige handi-
caps mulighed for et højskoleop-
hold på lige fod med alle andre. 
Inden skolestart har de såkaldte 
borgere mulighed for selv at an-
sætte deres assistenter ud fra 
interesser og god kemi. Andreas 
ansatte udover jeg 2 friske unge 
mænd, Jeppe og Peter i en fuld-
tidsstilling. Udover borgere og 
assistenter er der også en gruppe 
mennesker, som går under navnet 
”enestående” samt dagselever. 
Disse har også en form for handi-
cap i høj eller mindre grad, men 
klarer sig selv det meste af tiden. 
De enestående har dog en eller 
flere hjælpelærer tilknyttet som ledsager, 
som giver støtte i løbet af hverdagen.  
 
Højskolen ligger i Hou nær Odder, så d. 1. 
august, hvor jeg kørte af sted fløj der 1000 
tanker og spørgsmål gennem hovedet på 
mig. Hvordan ville det gå med Andreas og 
jeg? Hvordan ville jeg som ene kvinde i 
teamet klare mig? Hvem skulle jeg bo med 
og hvordan ville hverdagen komme til at se 
ud? Spørgsmålene var mange, men snart 
ville jeg få svar på de fleste af dem. 
 
Bare at sætte fødderne indenfor på skolen 
var overvældende og på daværende tids-
punkt vidste jeg ikke, hvad denne fantasti-
ske skole ville give mig. Jeg mødtes kort 
efter ankomsten med Andreas, Peter, Jeppe 
og min kontaktlærer Karin og blev hurtigt 
langt mere rolig og tryg. Andreas var hurtig 
til at udpege os som hans nye ”Egmont-
familie” – så jeg fik hurtigt mig 3 nye brødre 
og en bonusmor. Andreas er født spastikere 
og dermed kørestolsbruger samt kognitivt 
ikke helt tilsvarende en 21 årig. På Egmont 
gøres der meget ud af, at der ikke bliver 
kigget på de enkeltes diagnoser, hvilket er 
en fantastisk tilgang til mennesker med 
forskellige handicaps. På Egmont er alle så 
vidt muligt på lige fod, om man er borger, 
assistent eller enestående – dog vil de bre-
deste skuldrer altid bære det tungeste læs. 
Andreas interesser er primært musik og 

fodbold, hvor jeg i stor grad kunne dele min 
interesse for fodbold med ham. Det er der-
for blevet til utallige fodboldkampe, både 
på stadion og i fjernsynet. Derudover er der 
også brugt meget tid på at høre musik, tage 
i svømmehallen og dagligt at tage pis på 
hinanden. Jeg lærte hurtigt at se Andreas 
som en god ven fremfor et menneske, som 
udelukkende havde brug for hjælp til alt det 
praktiske. Dette har lettet vores hverdag 
sammen i høj grad – for hvor har vi godt 
nok tilbragt mange timer sammen på dette 
halve år. 

Hverdagen på Egmont indebærer selvvalgte 
fag, hvor jeg i løbet af dette semester bl.a. 
har haft musik, kreative fag samt aktive fag. 
Dagen starter ud med en morgensamling 
hvorefter der er fag indtil 15:30 – dog er en 
formiddags- og middagspausen medregnet. 
Fagene er for alle om man er borger, assi-
stent, enestående eller dagselev. Hjælper-
ordningen fungerer således, at man som 
assistent kun arbejder i sin fritid og altså 
ikke i undervisningen, hvor der er hjælpelæ-
rere tilknyttet ens borger. 
 
Højskoleopholdet har også budt på andre 
oplevelser udenfor den almindelige hverdag 
på Egmont. Jeg var blandt andet sammen 
med mit team på studietur til Strynø en lille 
uge. Denne bød på primitiv levestil i telte, 
lange aftenener rundt om bålet, sælsafari, 
slagtning af lam og meget mere. Mit team 
deltog også i det årlige ”vandremaraton”, 
hvor man over 2 dage skulle gå 42 km. med 
overnatning halvvejs. Dette var en hård 
udfordring, men virkelig fedt at krydse mål-
stregen med Andreas i håndcykel og vi an-
dre med fuldstændig smadrede ben. Derud-
over har vi haft en helt fantastisk emneuge, 
hvor vi skulle producere film. Dette kulmi-
nerede i et stort awardshow, hvor intet var 
ladt til tilfældighederne og hvor familier og 
venner var på besøg. I starten af december 
var jeg også et kort smut til London sam-
men med musikholdet, hvilket klart også 

var et af semestrets højdepunkter. Her 
spillede vi blandt andet koncerter på gaden, 
så Løvernes Konge samt oplevede mange af 
byens seværdigheder.  
Semestret har også budt på fantastiske og 
fulde fester, hvor både assistenter såvel 
som borgere har festet for vildt. Jeg opleve-
de til en fest en borger, som var for fuld til 
at håndtere sin egen kørestol samt en an-
den borger få nogle sjusser gennem mave-
sonden.  
 
Alt i alt har jeg virkelig nydt tiden på Eg-

mont dette halve år. Jeg har 
fået en masse nye bekendtska-
ber på tværs af forskelligheder 
samt oplevelser for livet. Den 
sidste dag på semestret var ikke 
just den bedste og der skulle 
siges farvel til rigtig mange 
skønne mennesker. Dog blev 
min dag i løbet af eftermidda-
gen langt bedre, da jeg blev 
ringet op af skolen og havde 
fået jobbet som hjælpelærer til 
næste semester. Dette betyder, 
at jeg skal tilbringe endnu et 
halvt år på denne fantastiske 
skole, men med andre arbejds-
opgaver end tidligere. Jeg er 
ikke længere elev, men nærme-
re end del af læreflokken og jeg 
ser frem til de nye udfordringer 

som jobbet bringer.  
 
Så, hvis du overvejer et højskoleophold, så 
giver jeg Egmont min største anbefaling. 
Det er et højskoleophold ud over det sæd-
vanlige, hvor du gennem arbejdet får finan-
sieret dit ophold samtidigt med, at du er 
med til at give et andet menneske et fanta-
stisk ophold. 
 

ÅRETS ANDET STORE EVENTYR – ET SEMESTER PÅ EGMONT HØJSKOLEN 
Skrevet af Johanne Hedegård Jørgensen 

Team Andreas: Peter, Jeppe, Andreas & Johanne 

Andreas & jeg 
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Jeg har spillet volleyball med Kim i de 19 år jeg har kendt ham og vi 
har spillet i FVI på både C og B-mix. Det har været godt, om end nog-
le år har det været kun med mig som ene kvinde og dvs. at vi spille-
de kun med 5 spillere. 
Normalt er et hold på 6 
spillere. Det blev vi dog 
ret gode til at kunne 
klare. Til slut sidste år 
var vi 3 tilbage, Jesper 
Lønborg, Kim og jeg, så 
det var tid til at skifte til 
ÅB. Kim havde snakket 
med Jonas og vi var 
velkomne ovre hos dem. 
Jonas var en tidligere 
spiller hos os, så det var 
trygt at starte i Årre, på 
trods af at vi havde væ-
ret ”ærkefjender” i alle 
de år. Vi havde på skift 
vundet og tabt til dem, 
men det var som regel 
nogle rigtige gode kam-
pe, så lidt sjovt sådan at skifte klub. 
 
Vi mødte spændte op til vores første træning i starten af september 
og blev taget godt imod. Opvarmning med bolde foregår i par eller i 
små cirkler. Derefter er det volleytennis og så fik Kim og jeg indført 
noget smash og serverrunde, inden vi går i gang med aftenens 3 sæt. 
Så er det meget afgørende hvem der vinder 1. sæt, for så har vinde-
ren håneretten over det andet hold ang. hvem der skal betale øl på 
kroen. Reelt set, skal der 2 sæt til at vinde kampen, men der bliver 
kørt psyke på det tabende hold, for på den måde at prøve at få over-
taget og det sjove med i kampene. Thomas laver holdene og det er 

som regel også ham det tæller point, hvis Sanne ikke er stoppet efter 
de to første sæt, så klarer hun det. Det tabende hold får også æren 
af at tage nettet ned.  

Den 1. halvdel af sæso-
nen har vi været mellem 
9-16 spillere til træning. 
Vi spiller med et hold 
både i B- og C-mix og 
hjælper hinanden, hvis 
der mangles en spiller. 
Henriette og Thomas 
spiller stort set hver gang 
om det er B- eller C-mix, 
så det er bare fint. I B-
mix er kampene meget 
lige, dog har vi meget 
svært ved at slå Varde, 
hvor både Jesper Løn-
borg, Søren og Anja er 
startet, tidligere spillere 
fra FVI og ÅB.  
 
Jeg vil afsluttende vis 

fortælle at det har været en rigtig positiv skift at starte i ÅB. Vi har 
savnet den faste træningsdag i FVI og så nyder vi samværet til en øl 
eller vand på kroen. Vi kan også godt mærke at der er gang i arran-
gementerne i Årre, for det kan man også lige få koordineret på kroen 
under 3. halvleg. Hvis jeg må tillade at komme med lidt kritik, her på 
falderebet, er det omklædnings forholdene. Lidt undskyldt er I vel i 
ÅB, pga. skolens roderi med ombygning, som gør det meget beskidt i 
omklædningsrummet. Derudover mangler der noget tryk på bruser-
ne og vandet bliver desværre brændende varm. Lige en invitation, 
hvis nogle er blevet inspireret, så er der plads til flere, som har lyst til 
at spille med. 

VOLLEYBALL FRA FVI TIL ÅB 
Skrevet af Anette Vind 

Billede fra Nytårs Stævne i SKIF (Stenderup, Krogager Idrætsforening) 

VAKS er navnet for Varde Kommunes ferieaktiviteter for skolebørn.  
 
Har du børn, børnebørn eller oldebørn i skolealderen kan her være nogle gode 
ideer til, hvad I kan lave i skolernes vinterferie i uge 7.  
Programmet og aktiviteterne i VAKS tilrettelægges i samarbejde med en lang 
række foreninger og institutioner, der står for afvikling af de enkelte aktivite-
ter. De fleste af aktiviteterne er gratis for børnene at deltage i. Nogle enkelte 
aktiviteter er der tilmelding til og nogle en egenbetaling til evt. udgifter.  
 
Eksempler på aktiviteter kan være: 
 
Vandsjov i Helle Hallen: En sjov dag for børn i ledsagelse med voksne, hvor 
man kan deltage i følgende aktiviteter: Vandlege, badedyr, surfbrætter, vand-
polo, vipper med udspring, spa og sauna. 
 
Familie Ferie Fridag i Helle Hallen: En sjov dag for børn i ledsagelse med forældre eller bedsteforældre, hvor man kan bruge aktiviteter som: 
Hoppeborg, bob, bowl, bordtennis, ringo, badminton, fodbold, skydning, kids/bedste volley, springgrav, airtrack, redskabsbane, hockey, kreativ 
værksted og andre sjove ting.  
 
Bogstavjagt på Varde eller Agerbæk bibliotek: På biblioteket kan børn komme på bogstavjagt. Find de skjulte bogstaver rundt omkring på bibli-
oteket og deltag i konkurrencen. 
 
Der er ofte også arrangeret ture i naturen med naturvejledere, aktiviteter på biblioteket og på Varde museerne, bowling, dans, ridning, skyd-
ning, gokart, boksning, fægtning, madlavning og meget mere.  
 
Det aktuelle VAKS program ses på kommunens hjemmeside senest en uge før skolernes vinter, sommer- og efterårsferie. 

http://www.vardekommune.dk/vaks 

ER DU VAKS I VINTERFERIEN? 

Skrevet af Britta Jensen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vardekommune.dk%2Fvaks&data=02%7C01%7C%7C96c02a2b18d54f92e3a708d66c175963%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815244873718697&sdata=19cTeVi8cVHHEovnYGz2JTbTG9AkO7nYkW9rbqrbw1A%3D
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Så er vi kommet i gang med 2019. I skrivende stund viser vejret sig 
fra den milde side men mon ikke vi kan forvente at der kommer frost 
og lidt sne. Det hører jo årstiden til. 
 
Vi kan se frem til et nyt år med de faste traditioner – fastelavn – 
fællesspisning – byfest - grillfest – find julemanden og julebanko. 
Arrangementer som gerne skal binde byen sammen og vise nye til-
flytter at vi kan have et godt sammenhold. 
 
JULEN 2018  
Vi sluttede 2018 af med 2 arrangementer og julebelysning. Nok en-
gang var en flok frivillige trådt til for at få jule pyntet vores by. Flot 
blev det med de traditionelle lyskæder   og flotte juletræer rundt i 
byen. Stor tak til den frivillige trop som altid er klar – også til at pille 
ned igen.  
 
Nu var byen jule pyntet og så skulle julemanden findes. Det blev en 
dejlig lørdag rundt i byen for at finde julestjerner og julemanden.  
Han blev fundet og så gik turen til Fåborghus hvor der var en slikpo-
se til børnene.  5 kl. fra Årre skole solgte varme æbleskiver og hjem-
mebagt kager. En hyggelig eftermiddag på trods af en stot politiakti-
on som dog var kørt da arrangementet startede. 
 

JULEBANKO på Fåborgkro blev en fin aften. 120 besøgende mødte 
op denne aften og håbede at få en præmie med hjem.  

 
Tak til vores sponsorer for flotte julekurve. 
 

Pe smed 
Varde skov og have service  
Min salon 
Hjortkær maskinfabrik 
SAT Nordic skilte 
Harsø 
Salon Fridkan 
Fåborg smede og vvs service 
Garagen 
Ejendomsmægler  VEST og Co 
Dansk port service  

 
 
 
 
 

CYKELSTI  
Sidst i december var der en julegave fra Varde kommune til Fåborg 
by. Vi kan ikke få armene ned over at vi nu får en cykelsti mere. DEJ-
LIGT. Der er blevet arbejdet på at få en cykelsti fra Fåborg 
(Fåborgvej) og ud til Tingvejen. Dette fik vi tilsagn om vil komme i 
2019/ 2020. En cykelsti som vil gøre det mere sikkert for alle cykli-
ster at komme ud til Tingvejen og videre til Årre. Tak til udvalget for 
plan og teknik for at prioritere cykelstien i vores område. 
 
BYFESTEN 2019  
Der arbejdes nu på at få planlagt årets byfest.  En arbejdsgruppe fra 
FVI og borgerforeningen er i gang. Det er altid spændende hvad det 
ender med. Der er faste arrangementer som er med hvert år men 
der bliver også plads til nye tiltag. Skulle man have nye ideer eller 
lyst til at hjælpe er man velkommen til at kontakte byfestudvalget. 
 Det er altid en udfordring at have byfesten i Maj måned. Der er 
helligdage og konfirmationer vi rammer ind i, men byfest det bliver 
det. 
 
FÅBORGHUS  
Der er ved at være mere gang i Fåborghus. 
Der er senior eftermiddag den sidste tirsdag i hver måned, hvor der 
spilles kort og andre spil. Medbring selv kaffe og kage. 
 
Der har også været en weekend med Lan-party for de unge. Der 
spilles computer i mange timer. 12 unge mennesker havde gode 
sjove timer sammen. Marije og Anders har en ny dato for Lan-party 
klar - se omtale andet sted i dette nummer af Lokal Nyt.  
Der er mulighed for at låne Fåborghus for en aften hvis man har lyst 
til at holde et tøj-party   - Tupperware eller andre party. Det skal dog 
være et offentligt arrangement for alle.   
 

OPSLAG – ANNONCERING  

Der er sat en info tavle op ved Spar butikken. Den er til alle opslag. 
Der er magneter til at fastgøre opslag med og man bedes selv tage 
opslaget ned når det ikke længere er gældende. Der  vil i løbet af 
foråret komme en lignende tavle ved Fåborghus . 
 
Tak til Bjarne for at lave disse fine info tavler. 
 
Vi vil også i fremtiden bruge vores Facebook side og hjemmeside til 
diverse meddelelser. Vi mener at komme ud til flere borger via disse 
sider. Man er da velkommen til at dele et opslag for at nå ud til flere.  
 
Vi går den lyse tid i møde, men det er stadig mørkt herude. For egen 
skyld og bilisters skyld så husk en refleksvest/jakke eller blot en re-
fleks. Det gælder om at blive set af alle også indenfor bygrænsen. 
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40 ÅRS JUBILÆUM 
30. MARTS 1979 – 30. MARTS 2019 

Midt i halvfjerdserne blev Ane Marie Nielsen (kaldet Ane Nielsen), som 
på det tidspunkt var bibliotekar i Fåborg, kontaktet af 
”Oplandsbibliotekaren” i Esbjerg. Man ønskede, at der blev indsamlet 
lokalhistoriske oplysninger. I første omgang gik ønsket hovedsageligt på 
billedmateriale. 
Ane gik i gang med at indsamle billeder og andet historisk materiale. I de 
første år blev det opbevaret i hendes eget hjem. Indsamlingerne og inte-
ressen for hendes arbejde greb om sig, og tanken om at oprette en Lo-
kalhistorisk Forening opstod.  
 

D. 30. marts 1979 var der stiftende generalforsamling for  
Lokalhistorisk Forening for Fåborg, 6800 Varde. 
 

Følgende er afskrift fra protokollen: 
Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Fåborg 6800 Varde. 
Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder i Fåborg, samt væk-

ke interesse for og udbrede kendskab til denne egn og dens historie. Arkivmate-
rialer opbevares på biblioteket. 

Foreningens arbejde selvfinansieres gennem medlemsbidrag og tilskud fra anden side. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes med mindst 8 dages varsel. Regnskabsåret er kalenderåret. 
Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

Formandens beretning 
Kassererens beretning 
Valg 
Fastsættelse af næste års kontingent 
Indkomne forslag 
Eventuelt 
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom, til be-

styrelsen 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, som selv konstituerer sig. Man vælges for 2 år ad gangen. Der er valg til 

bestyrelsen hvert år, skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Desuden vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant 
Til ændring af vedtægter kræves beslutning på generalforsamlingen med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede 
Ved opløsning af foreningen kræves beslutning herom med ¾ majoritet på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. 

En eventuel kassebeholdning anvendes i henhold til § 2. Arkivmateriale overdrages til kommunen, til opbevaring 
Disse vedtægter træder i kraft d. 30. marts 1979. 
Til bestyrelsen valgtes: Niels Ibsen, Vrenderup, Gunnar Bruun, Fåborg, Ane Nielsen, Fåborg, Anna Olesen, Fåborg, Hans Holm Nielsen, 

Fåborg. 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels 
Ibsen valgt til formand, Gunnar Bruun til næstformand, Anna Olesen 
til kasserer, Hans Holm Nielsen til sekretær og Ane Nielsen til ”At 
passe arkivet” 
På mødet blev man enige om, at rette henvendelse til kommunen, 
om tilskud til forskellige formål, blandt andet affotografering af bille-
der, som jo kostede en del. 
Fra Helle Kommune blev der bevilliget 1.000 kr.. Heraf skulle de 500 
kr. gå til etablering og de resterende 500 kr. var et driftstilskud, for 
året 1979. 
Springer vi frem til 1986, fremgår det af protokollen, at Arkivet fik 
følgende tilskud: 
Helle Kommune: 500 kr. Landboforeningen: 250 kr. Fåborg Borger-
forening: 500 kr. Skads Herreds Brandkasse:   3.000 kr.  Arkivet hav-
de det år et overskud på 3.879,28 kr. 
I dag afholder Varde Kommune udgifterne til husleje, lys og varme. 
Fra Skads Herreds Brandkasse modtager arkivet stadig et årligt legat. 
Medlemskontingentet er, som i 1979 den væsentligste indtægt. 
 

HJEMSTED FOR ARKIVET 
I 1979 fik arkivet lov til at benytte et lille rum på biblioteket. I 1985 
flyttede man ind i det gamle frysehus i Fåborg. 
I 1991 flyttede arkivet til det tidligere Varde Banks lokaler i missions-
huset. Fra 2003 til 2006 havde arkivet til huse på biblioteket. Der-

efter var der et midlertidigt ophold, i lokaler på Vrenderupvej 28. I 
eftersommeren 2008 flyttede Arkivet ind i gode og velegnede lokaler 
i Fåborghus. Arkivet har nu den fornødne plads og optimale opbeva-
ringsfaciliteter. Der er ca. 35 hyldemeter i et temperaturstyret lager-
lokale, med 2 brandsikre skabe. Et lokale, der er fyldt op med gamle 
protokoller, skøder, arkivalier og billedmateriale. I arbejdsrummet 
står der 3 PC´, 2 printere og et mødebord. Her er god plads til arkiv-
leder, bestyrelse og ikke mindst de gæster, der finder vej til arkivet. I 
1994 besluttede man, at holde åbent den første tirsdag, i hver må-
ned, fra kl. 14 til kl. 16. En beslutning der stadig holdes i hævd. I 
2009 blev der, i samarbejde med de øvrige arkiver, i det daværende 
Helle Kommune, udarbejdet nye vedtægter. Disse blev vedtaget, på 
generalforsamlingen, samme år. 
 
ARKIVLEDERE OG ARKIVMEDHJÆLPERE             
1979-1997:  Ane Nielsen. Arkivleder  
1992:             Gerda Dahl medhjælper   
1997-2004:  Gerda Dahl arkivlede 
1997:             Lis Jeppesen medhjælper   
2003:  Svend Håhr Kristensen medhjælper  
2004:           Svend Håhr Kristensen arkivleder 
2004:             Egon Falck tilknyttes 
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Til Revisorer valgtes: Villy Hansen, Fåborg, Peder Ringgaard Jessen, Vrenderup. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMÆND 
 

1979-1993:  Niels Ibsen 
1993-1994:  Hans Jørgensen 
1994-2012:  Hans Hansen 
2012-2017:  Jørgen Sidelmann 
2017-          :  Anna Marie Østergaard 
 
COMPUTERENS INDTOG 
I de første mange år klarede man sig, med papir og kuglepen, men 
efterhånden som arkivarbejdet og registreringerne udviklede sig, 
opstod behovet for anskaffelse af en computer. Den første compu-
ter blev indkøbt i 2003. Allerede i 2004 tog de første afsted på Arki-
bas kursus. I dag registreres alt i dette program. På den måde sikres, 
blandt andet de ca. 3.500 billeder, der er indscannet, for eftertiden. 
 

ILDSJÆLENE 
Vi skylder alle dem, ildsjælene, der utrætteligt igennem de 40 år, har 
gjort en stor indsats i arkivet, en stor tak. Uden dem ville arkivets 
formål ikke være opfyldt. Målet er igennem årene sat højere og 
højere. Vi kan alle være stolte over, at have det arkiv, vi har i dag. Et 
arkiv, som bugner af historier og lokale fortællinger.  
 

FÅBORG SOGNS HISTORIE 
I 1962 udkom bog nr. 1, om Fåborg Sogn. En gedigen beskrivelse af 
Fåborg og Agerbæk, udarbejdet af Kristian Kristensen, Agerbæk. I 
1983 fulgte bog n. 2. Den var udgivet af De lokalhistoriske forenin-
ger i Fåborg og Agerbæk. Senere opstod der et ønske om en opfølg-
ning, om byerne Fåborg og Vrenderup. Tredje bog, med titlen Få-
borg og Vrenderup´s byer i ord og billeder. Den blev udgivet af Lo-
kalhistorisk forening i Fåborg.. I 2012 udkom den fjerde bog. Fåborg 
Sogn, Oplysninger om Fåborg Sogn og omegn. Den blev udgivet af 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv. 
Det er fire fantastiske værker, som vil være med til at overlevere 
historien om vores egn, til eftertiden. Der er lagt et kæmpe arbejde 
i, at udarbejde kildemateriale og finde og tage billeder. I dag gør 
Hans Hansen et stort stykke arbejde for arkivet, idet han opsøger 
alle tilflyttere og gør opmærksom på bøgerne. 
 

/Anna Marie Østergaard 
 

FÅBORG ARKIV 40 ÅR 
I Borgen om Fåborg og Vrenderup byer (bind 3), har arkivets første 
arkivleder Ane Marie Nielsen skrevet om foreningen Fåborg og om-
egns lokalhistorisk tilblivelse. 
Ane Marie har udførligt skrevet om den svære begyndelse, det var i 
samarbejde med Esbjerg senere Varde museum. 
For en del år siden blev Sammenslutning Danske arkiver oprettet (i 
daglig tale kaldes SLA). 
Det var helt nødvendigt for arkivernes arbejde fremadrette. Vi blev 
en del af dette samarbejde. 
Da arkivernes arbejde begyndte, var det med kuglepen og skrivema-
skine, der blev skrevet på skemaer udleveret fra Varde museum. I 
dag foregår de på computer. 
Der bliver dog stadig skrevet med kuglepen, når vi får en aflevering, 
ellers bliver der i dag skrevet og registret på computer. 
Det er 14 år siden, arkivet begyndte med at registrer på computer i 
Arkibas. Det var som der før nævnt nødvendigt, at arkivet var med-
lem af SLA, for at arkivets materiale kunne blive registret i den 
landsdækkende Arkibas, så det kunne overføres til arkiv.dk, som alle 
kan søge på. 
Da arkivet havde 25 års jubilæum, var vi igen flyttet til biblioteket, 
det var i mellemtiden flyttet til Krosvinget 12, men skulle nu helt 
nedlægges. Vi skulle dele lokalet med dagpleje mødre/børn. Det var 
ikke helt ideelt, men det gik, når vi fik skrivebordene sat på en rigtig 
måde, med 2 computer som nu blev brugt flittigt. Der skulle også 
være plads til andet arbejde, nemt var det ikke. Det var ellers en 
meget travl tid, da det var da arkivet boede der, at vi begyndte at 
registre alt arkivets materiale i Arkibas. 
Det skulle senere vise sig, at det endte med, at vi næsten skulle 

sidde oven på hinanden, når vi var samlet alle mand. 
Arbejdets fordeling har ændres sig. Da arkivarbejdet begyndte, var 
det arkivlederen og måske en medhjælper, der tog sig af selve arkiv-
arbejdet. Bestyrelsen af foreningsarbejdet. Nu deltager alle, både 
bestyrelsen og arkivlederen i al forefaldende arbejde, det er sådan 
vi gør i Fåborg Arkiv, det er ikke sikkert, det er sådan det gøres på 
alle arkiver. 
Arkivet har god hjælp af Egon Falk, Esbjerg (gammel Fåborg dreng). 
Han vedlige holder arkivers isenkram. Har i mange år, fotograferet 
og registreret gravsteder på Fåborg kirkegård   
 

/Svend Håhr Kristensen 
 
40 ÅRS JUBILÆUM I FÅBORG 
På arkivet har vi noget som næsten ingen andre arkiver kan fremvi-
se. Vi har gennem årene haft forskellige til at samle udklip fra aviser 
og tidsskrifter. De sidste mange år har vi været heldige at Grethe 
Søndergaard har villet foretage dette arbejde.  
Når jeg har været rundt på lokalarkiver i forbindelse med min 
slægtsforskning, har man noget lignende de forskellige steder, men 
her opbevarer man udklippene i kasser med årstal, hvilket betyder 
at man skal kunne gætte sig til hvornår en bestemt begivenhed er 
sket for at finde det man ønsker. 
Vi kan i vores datasystem søge i alle årgangene ved at indtaste navn, 
begivenhed eller lignende og straks få vist i hvilken årgang og på 
hvilken side i årgangsmappen oplysningen findes, Her kan man læse 
om begivenheden eller de omtalte personer, hvilket gør historien 
levende, idet der ofte er en fyldestgørende omtale af f. eks. Sølvbru-
deparret eller hvad man søger. Vores billedmateriale er godt, men 
mere statisk end omtalen, som virkelig siger noget om personen 
eller personerne. 
Vi har også lydoptagelser fra flere af byen og sognets beboere, hvor 
de fortæller om deres liv i sognet. Det er et område som vi sikkert vil 
se mere og mere i fremtiden, hvorfor vi vil gennemtænke hvorledes 
dette skal arrangeres. 
 

/Egon Falck 

 
 

BESTYRELSEN ANNO 2018 
Formand: Anna Marie Østergård  
Næstformand: Verner Puggård 
Kasserer: Børge Hansen    
Sekretær: Hans Karl Østergård  
Solveig Mikkelsen  
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GENERALFORSAMLING 
 

Fåborg borgerforening indkalder til generalfor-
samling torsdag d. 28. februar på Fåborg kro kl. 19 
  
Dagsorden ifølge vedtægterne  
 

Forslag sendes til formanden 5 dage før general-
forsamlingen  
 

Vel mødt  
Fåborg borgerforening   
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FORTIDENS VEJE – OG EN VEJ STRID 
Uddrag fra bogen Aarre Sogn 

Vort flade og fremkommelige sogn var allerede i oldtiden 

gennem-skåret af et forgrenet vejnet. En vej var i fortiden 

noget ganske andet end nutidens asfalterede veje. Den gik 

blot gennem landskabet uden om de værste bakker- og mo-

radser. Blev hjulsporene for dybe, kørte man ved siden af. 

Derfor bredte vejen sig i mange spor på hedestrækninger, 

men var ret smalle i dyrkede marker og enge. 

Mange hedeveje, der bestod af rækker af hjulspor, var fra 

gam-mel tid offentlige veje, og det var ikke altid så let at få 

dem nedlagt som sådanne, hvis nogen kunne bevise, at de 

blev brugt nu og da, f.eks. til transport af nogle læs tørv. Det 

var da bedst at gå stille med dørene, når der på tværs af spo-

rene blev opdyrket en hedelod. 

Veje og vejføringer kunne af og til føre til stridigheder, når 

der opstod uenighed om hævd på en vej. Som eksempel på 

en sådan strid gengives et afsnit af en artikel af M. A. Ebbe-

sen i årsskriftet »Fra Ribe amt«, 1946: 

»Stundom kunne to bylaug komme i konflikt med hinan-

den. Det skete f.eks. i 1745, da bymændene i Årre blev ueni-

ge med bymæn-dene i Gunderup angående de sidstnævntes 

kirkevej. Fra Gunderup førte to veje til Årre, men desuden 

førte en kirke sti tværs over Årrebøndernes vange, og den 

var den korteste. Gunderupmændene mente, at denne sti 

før havde været vej, hvorfor den måtte holdes i hævd som 

sådan. Striden havde formodentlig ligget og ulmet en tid, 

men den 18. juli 1745 brød den ud i lys lue. Nævnte dag skul-

le Ingvor Laursens hustru i Gunderup begraves, og da alle 

bymændene deltog i ligbegængelsen, vedtog man at køre ad 

kirkestien tværs igennem Årre bys rugmark. 

Så stor en frækhed kunne naturligvis ikke forblive ubesva-

ret af de Årre bønder. Den henvendte sig til deres herskab, 

godsejer Chr. Teilmann til Endrupholm. Teilmann lod sin ri-

defoged, Peder Fre-derichsen, befuldmægtige til at føre sa-

gen mod Gunderupmændene, og den 27. juli indstævnede 

han disse for Skads herredsting. 

Der afhørtes en del vidner for at få godtgjort, om stien 

måtte betragtes som en alm. gangsti eller som kørevej. Alle 

vidnerne var enige om, at der i de senere år kun var kørt på 

vejen undtagelsesvis, og aldrig når der var korn. Men brugen 

i tidligere tider var vidnerne ikke helt enige om. De udtalte så 

godt som alle, at stien nu var at anse for en gangsti, men at 

den muligvis i ældre tid havde været brugt som kørevej. Dog 

var der ikke hjulspor at se (hvad der natur-ligvis heller ikke 

kunne være, når vejen hvert år blev pløjet ind til gangsti). 

Ingen af vidnerne kunne huske, at vejen var aflyst ved kirke-

stævne eller på tinge. Et af vidnerne fremhævede, at ifølge 

Årre bys vedtægter måtte Årrebønderne ikke selv køre ad 

stien, når der var korn, og så kunne man selvfølgelig heller 

ikke tolerere, at Gunderupmændene gjorde det. 

Den næste retsdag vedr. denne sag var d. 17. august. Da 

blev der for retten oplæst en synsforretning, som var opta-

get af 4 uvildige mænd. 

For Gunderup grander mødte deres fuldmægtig, forpagter 

Hans Nielsen til Lindbjerg. Han forsøgte at gøre synsforretnin-

gen ugyldig, idet han påstod, at den var skrevet af anklage-

ren, Peder Frederichsen selv. Derefter bad Hans Nielsen om 
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tilladelse til at stille synsmændene nogle spørgsmål, da der 

ikke fra anklagedes side var indstævnet vidner. Trods den 

stærke protest fra Peder Frede-richsens side, blev tilladelsen 

givet. 

Under besvarelsen af disse spørgsmål blev det bl.a. oplyst, 

at der ved enderne af rugvangen, hvor stien førte ud og ind, 

var indkastet vej, og at den side af kirkegården, som stien 

førte til, kaldtes Gun-derup Kirkestætte. 

Der holdtes nu en lang række retsmøder, uden at man 

kom til noget resultat. Hans Nielsen søgte ved vidner at bevi-

se, at der havde været kørevej, både når der var græsmark, 

og når der var korn, mens Peder Frederichsen fremførte ek-

sempler på, at Gunderup by-mænd havde kørt ad de rigtige 

veje med ligfølger og bryllupsskærer. Et vigtigt vidne var An-

ders Hansen fra Grimstrup, der havde været kusk, både for 

pastor Arensberg og den nuværende sognepræst, pastor Fri-

is. Han havde til alle tider kørt uhindret ad den omdispu-

terede vej, og præsten havde haft sin egen hestestald ved 

Gunderup kirkestætte (det var dog før hans tid). Pastor Friis 

selv ville ikke deltage i striden og frasagde sig ansvar for, hvad 

hans fæster i Årre foretog sig i denne sag. 

Den ene gang efter den anden udsættes retsmøderne. 

Hver af parterne søger at diskvalificere den anden parts vid-

ner. Til sidst ser det ud til, at Peder Frederichsen vil afskræk-

ke Gunderupmændene ved at lade udgifterne løbe op. Helt 

fair er hans fremgangsmåde ikke, thi de fleste af de vidner, 

han fremførte, var bønder, der til daglig stod under hans 

kommando. Hen imod slutningen af året fandt han det nød-

vendigt at få foretaget en nøjagtig opmåling af vejene ved 

kyndige mænd. Denne opmåling faldt ud som følger: 

 

A. Den søndre vejs længde ................. 59 reeb 22 alen1 

B. Den nordre vejs længde .................. 61 reeb 43 alen 

C. Den omdisputerede stis længde ..... 51 reeb 46½ alen 

Forskellen mellem stiens længde og den søndre vejs læng-

de er altså 7 reeb 25 ½ alen (375 ½ alen) og mellem stiens 

længde og den nordre vejs længde 9 reeb 46½ alen (496½ 

alen).2 

Denne opmåling, der blev foretaget af birkedommer ved Tvis 

klosters birk, Christen Haae fra Rosensteen, oplæstes i retten 

den 25. januar 1746. Samme dag gjorde Peder Frederichsen 

fordring på, at omkostningerne, 15 rdl. 1 mark 10 sk., skulle 

pålægges Gunderup bymænd tillige med 14 rdl. 38 sk. i andre 

omkostninger vedr. sagen. Det ser ud til, at det har gjort ind-

tryk på de anklagede, thi Hans Nielsen udtaler nu, at han har 

hørt, at godsejer Teilmann vil føre sagen igennem til Højeste-

ret, om det skulle koste 400-500 rdl., og tilføjer med et hjer-

tesuk: »Hvad kan det da hjælpe disse fattige Gunderup bys 

beboere at forsvare deres sag mod så mægtig og rig en mand, 

der forudsiger dem ødelæggelse. De må da hellere vige for 

magten, efterdi de er fattige«. 

Dommen lod nu ikke vente længe på sig. Den blev afsagt 

d. 1.marts 1746 og faldt ikke ud til Gunderupmændenes for-

del. Ganske vist blev de fri for tiltale ang. vold, og sagens om-

kostninger ophæ-vedes, men for fremtiden måtte de køre ad 

de to veje gennem Årre by til kirke. 

Af denne sag ses det, at der blev lagt stor vægt på, om en 

vej var holdt i hævd. Der var vist ingen tvivl om, at der en-

gang havde været kørevej, hvor Gunderupmændenes kirkesti 

gik. Men da der ikke kunne skaffes gyldige vidner på, at vejen 

også i nyere tid var blevet brugt som kørevej, blev den ned-

lagt«. 

 

 
I) I reeb = 50 alen. 1 alen = ca. 63 cm. 
2) Altså henholdsvis ca. 235 og ca. 310 meter 
 

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 KRO SIGER TAK 
 
Torsdag d. 1/11 -2018 havde vi 15 års jubilæum på Årre Kro, i den forbindelse afholdt vi d. 2/11 reception sammen med Årre 
Invest A/S. Hvor vi stod for maden og Årre Invest A/S stod for drikkevarerne.  
 
Vi vil gerne sige tak for det store fremmøde og alle gaverne ikke mindst. Vi er virkelige taknemmelige for, at så mange menne-
sker havde lyst til, at fejre os og det var skønt, at se folk havde lyst til, at blive til sneen faldt, vi forærede 110 stk. julebryg væk.  
Vi vil gerne takke Årre Invest A/S for et herligt samarbejde igennem de sidste 15 år og vi ser frem til de næste, forhåbentlig, 
mange år. Vi vil gerne Takke byens borgere for at støtte op om os, det er dejligt at I bliver ved med at komme her selv efter så 
mange år. Vi vil også gerne Takke vores altid friske personale, der ikke er bange for at give en hånd med når det kniber. Vi vil 
gerne takke vores samarbejdspartnere og leverandører for godt samarbejde. Så alt i alt vil vi bare sige TAK.  
 
Betina og Kim Sandén  

http://www.åbhundetræning.dk
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VERDENS FLOTTESTE BØRNEHAVE 
Skrevet af Linda Schmidt Jensen 

Hej Alle sammen – en lille hilsen fra alle os i Verdens flotteste børne-
have! 
 
Så fik vi endelig vores nye børnehave og hvor er vi altså bare glade 
for den. 

Mandag d. 26. november kl. 6.00 åbnede Årre Børnecenters nye 
børnehave og det blev en rigtig dejlig dag for både små og store. 
Hele dagen udforskede vi hver en centimeter og rørte ved alle vores 
nye møbler og legetøj. Og vi voksne måtte konstatere at den lyd-
dæmpning der er blevet etableret i vores børnehave – den VIRKER. 
Dog måtte vi vente med at udforske vores nye legeplads, men hvad 
gør det når vi stadig havde den gode gamle legeplads som sagtens 
kunne bruges. Dagen efter var legepladsen dog også brugbar – om 
end noget smadret, men de nye flotte legeredskaber blev taget i 
brug og leget med.  

Her leger Mads og Alvin med Lego i vores nye børnehave. 
 
 

Helene og Anton indtager det nye bevægelsesrum med alle de nye 
flotte puder. 
 
Nu er hverdagen så ved at indfinde sig og vi juler og hygger os rigtig 
meget. Alle hemmelighederne havde vi lavet i november i den gamle 
børnehave, så vi har ikke haft julestress her. Vi klipper, klistrer, spi-
ser pebernødder og synger julesange og nyder december – ligesom 
det er meningen når man er barn. 
 
Vores fine juletræ. 

Her på falderebet vil jeg gerne lige sige tak til alle de forældre, der 

har hjulpet os i forbindelse med flytningen. Vi havde ganske simpelt-

hen ikke klaret det uden jer. TAK! 
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FÆLLESFOREDRAG I HELLE-HALLEN torsdag den 7. marts kl. 19.00 

PALMESØNDAG. KONCERT I ÅRRE KIRKE KL. 14.00 

 
Sanger Troels Pedersen og pianist Julia Tabakova.  
 
Koncert med danske sange og påskesalmer. En hyggelig eftermiddag også med fællessang. Denne 
eftermiddag synges også nye melodier fra Kirkesangbogen. 
 
Alle er velkomne. 
 
 
 
 

BYFESTGUDSTJENESTE I PRÆSTEPLANTAGEN 

 
Igen i år vil Fåborgs byfestgudstjeneste holdes i præsteplantagen ved Tingvejen, hvis biskoppen og vejret tillader det. Det sker 
den 12. maj kl. 13.00. Er vejret for dårligt, benytter vi kirken. 
 
Gudstjenesten vil forløbe som de tidligere år i madpakkehuset, hvor Marije og Svenne medvirker sammen med Kristian Nøhr.  
Efter gudstjenesten er der hjemmebag og kaffe. 
 
Alle er velkomne! 

Den sidste nadver v/Klaus Wivel 

  

I dette skræmmende og gribende foredrag tager Klaus Wivel afsæt i sin bog Den sidste 
nadver - en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden. I foredraget såvel som 
i bogen tager Klaus Wivel os med på en rejse fra Vestbredden og Gaza, videre til Egypten 
og derefter Libanon, før den slutter i Irak, hvor også de barske forhold i Syrien bliver be-
skrevet gennem personlige øjenvidneberetninger. Klaus Wivel giver en stemme til de 
kristne der er tilbage i Mellemøsten og som dagligt må leve i frygt for overgreb og forføl-
gelse - de Mellemøst-kristne familier er klemt inde mellem israelerne på den ene side og 
de fundamentalistiske islamister på den anden.  
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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 
Følgende dage har præsten fri: Fra 25. februar til 4. marts, samt fra 4. til 10. april. Embedet varetages af sognepræst Søren Pe-
dersen tlf. 75196703 sop@km.dk. Præsten har i øvrigt fri alle mandage. 

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

KONFIRMANDERNES GUDSTJENESTE 
Søndag 24. februar i Årre kirke kl. 10.30. Konfirmanderne medvirker i gudstjenesten og der er kaffe mv. bagefter i kirken. 
 

AFSLUTNING MED MINIKONFIRMANDER 
Minikonfirmanderne, dvs. elever fra 3. klasse, har 
været igennem et længere forløb med undervisning 
i Årre kirke. Nu afsluttes forløbet med en børneven-
lig gudstjeneste i Fåborg kirke søndag den 10. marts 
kl. 9.00.  
 
Alle er velkomne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÆLLES GUDSTJENESTER FOR ALLE SOGNE I GL. HELLE PÅ DE ”SMÅ” HELLIGDAGE 
afholdes 2. påskedag i Rousthøje kirke kl. 10.30, Bededag i Øse kirke kl. 9.30,  
samt Kristi Himmelfartsdag i Fåborg kirke kl. 10.30 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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Den 12. december 2018 gik 4. klasse Lucia i Årre Kirke og skolens to kor sang julesan-
ge. Det var meget stemningsfyldt med først de hvidklædte piger og bagefter drenge-
ne i blå kapper, alle med lys i hænderne og luciabruden med krone på hovedet. Man 
kunne se på alle børnene, at de var spændte, for det var en stor opgave at synge i en 
kirke, hvor alle bænkene var fuldt besatte med forældre og bedsteforældre, som 
med kærlighed og stolthed lyttede til deres børn og børnebørn. 
Det er forhåbentlig et arrangement, der kan udvikle sig til en tradition i et samarbej-
de mellem skolen og kirken 

 
 

Undertegnede var på studieorlov i Sydslesvig i tre måneder 
fra september til november 2018 og det var en spændende 
oplevelse. Sydslesvig er fuld at historiske minder om forhol-
det mellem det danske og det tyske op gennem tiderne.  
En gang gik grænsen mellem de to kulturer ved Dannevirke, 
en forsvarsvold mod indvandring fra syd. Dannevirke er 30 
km lang og blev bygget i årene fra ca. 450 til 1200. Den stræk-
ker sig i forlængelse af fjorden Slien mod vest ind i landet. 
Nær Slesvig ligger Dannevirke Museum, som er et besøg 
værd. 

 

Ved landsbyen Idstedt (dansk Isted) lige nord for Slesvig fandt 
i år 1850 det største slag i Nordens historie sted mellem 
27.000 slesvig-holstenske soldater mod 37.000 danske. Dan-
mark vandt en foreløbig sejr, der dog endte i nederlag i 1864. 
Ved Idstedt er der et lille museum og man kan gå rundt på de 
marker, hvor soldaterne slog hinanden ihjel. 

Lige ved Slesvig ligger Haithabu (Hedeby) som i tidlig vikinge-
tid var nordens største handelscenter. I Slesvig er man meget 
stolt af at have hørt til vikingekulturen, og det ser man mange 
steder i bybilledet, som her på gågaden. 

 
 
Michael B.W. Bergerud 

FRA STUDIEORLOV I SYDSLESVIG 
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GUDSTJENESTER 

      

      

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

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 13. marts (ved Charlotte Locht), den 24. april (ved Michael Bergerud), den 8. maj (ved Charlotte 
Locht). 

KOLLEKTER:  
Påskedag til KFUM/K i Danmark.  

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

24. februar Seksagesima Ingen 10.30 KG * Konfirmandernes gudstjene-
ste 

03. marts   Ingen Ingen   

10. marts 1. s. i fasten 09.00 Ingen Minikonfirmander 

17. marts 2. s. i fasten 10.30 09.00 Matt 15,21-28 

24. marts 3. s. i fasten 09.00 * 10.30 Luk 11,14-28 

31. marts Midfaste 10.30 09.00 * Joh 6,1-15 

07. april   Ingen Ingen   

14. april Palmesøndag 09.00 10.30 Matt 21,1-9 

14. april Palmesøndag   14.00 Koncert 

18. april Skærtorsdag 10.30 09.00 A Matt 26,17-30 

19. april Langfredag 09.00 Ingen Liturgisk gudstjeneste 

21. april Påskedag 09.00 Kol. 10.30 Kol Mark 16,1-8 

22. april 2. påskedag Henvisning til Rousthøje 
kirke kl 10.30 

Henvisning til Rousthøje 
kirke kl 10.30 

Fælles for kirkerne i Gl. Helle 

28. april 1. s. e. påske 10.30 09.00 Joh 20,19-31 

05. maj 2. s. e. påske 11.00 09.15 Konfirmation 

12. maj 3. s. e. påske 13.00 FGP 10.30 Joh 16,16-22 

17. maj Bededag Henvisning til Øse kirke 
kl 9.30 

Henvisning til Øse kirke 
kl 9.30 

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 Himmelfart 10.30 * Henvisning til Fåborg 
kirke 

Fælles for kirkerne i Gl. Helle 

A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. Kol = Kollekt. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. KG= Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste 
og alle er velkomne. Der er kaffe og sodavand i våbenhuset bagefter. FGP = Friluftsgudstjeneste i Præsteplantagen.  
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Søndag den 2. december starter et nyt kirkeår - Det er derfor 
tid til at se tilbage på menighedsrådets arbejde i det år, der 
snart er gået. 
 
Jeg vil starte på økonomisiden. Når man ser tilbage på de se-
neste års regnskaber, så ligner de lidt hinanden. Der er som 
regel en lille fremskrivning af de bevilgede midler. Vi plejer at 
kunne få pengene til at slå til – endda med overskud. Bud-
gettet for 2018 er på 960.000 kr. Fremover vil vi nok opleve, 
at de bevilgede midler bliver mindre.  
 
Vi kan se tilbage på et år med en del aktivitet i menighedsrå-
det. Rigtig mange positive ting, der er værd at glæde sig over 
og frydes ved. Jeg synes så også at året har budt på flere ne-
gative hændelser.  Så lad os starte med dem, og få det ryddet 
af vejen. Så det er det positive, vi går hjem med. 
 
I foråret var der overenskomstforhandlinger på det offentlige 
område, og det var tæt på at kirkens område blev berørt. 
Lockout varsel var berammet 7.5. og vi havde konfirmation 
6.5. Konflikten endte som bekendt med forlig. 
 
Henover sommeren var vi plaget af indbrud og tyveri i kirken. 
Af tre omgange var tyven/tyvene på spil, og til sidst lykkedes 
det at komme ind i kirken. Firende sig ned af en loftslem. Al 
kirkesølv blev stjålet, deriblandt alterkalk og disk fra 1667. 
Senere blev gerningsmanden fundet og dermed også koster-
ne fra mange kirker i omegnen. Vi fik alt vores tilbage – und-
tagen vores indsamlingsbøsse. Det var en træls periode, der 
blev i øvrigt også ødelagt en del på vores indgangsdør. Vi har 
efterfølgende fået værdiskab sat op i kirken, og håber nu på, 
at vores værdier er i sikkerhed. En af vore medarbejdere er 
endnu utryg ved at komme som den første til kirken på bag-
grund af indbruddene. Så disse ugerninger har ført meget 
negativt af sig. 
 
Vi har i nogen tid arbejdet med at få udvidet eller nybygget 
vores graverfaciliteter. Jeg nævnte det også sidste år. Provsti-
et har bevilget en del penge og også givet grønt lys til vore 
skitser. Dog vil de gerne have vores projekt set efter i sømme-
ne af stiftet og nationalmuseet, kgl. Bygningsinspektør og 
kirkegårdskonsulent på en såkaldt konsulentrunde. Vi syntes 
jo at vore tegninger tog fin højde for vore behov og ønsker. 
Og vi har været meget mådeholdende økonomisk. Altså på 
god vestjysk maner. Vores projekt fik en hård medfart på mø-
det, og planerne pure afvist, så vi nu er slået tilbage til nul. Vi 
havde ikke tænkt fint og dyrt nok for de høje herrer og damer 
i deres betroede stillinger, hvis fornemmeste opgaver man 
kunne fristes til at tro, er at lytte efter egne interesser og me-
ninger. Vi har imidlertid besluttet os for at tage endnu en om-
gang med og mod ”systemet”, og det første møde er beram-
met inden jul.  
 
Og så endelig til det positive – det er trods alt det, der fylder. 
Vi har i det forgangne år investeret i højttaleranlæg i kirken, 
som nu efter startproblemer virker. Køleanlæg i vores nyre-
staurerede kapel – det mangler vi dog at få prøvet af.  
 

Vi har langt om længe, tror vi selv, fået løst problemet med at 
besætte gravermedhjælper stillingen. Idet vi deler med Få-
borg, så det bliver en fuldtidsstilling. 
 
Vi afholdte i juni vores studietur med et besøg på hospice i 
Esbjerg. Et dejligt og tankevækkende besøg med foredrag af 
stedets dedikerede leder Ragnhild Rabjerg. 
 
Vi har haft flaget hejst til hver gudstjeneste, der er en beslut-
ning, der gælder året ud. Vi skal beslutte, om det skal fort-
sætte. 
 
Koncerten Palmesøndag blev en uforglemmelig oplevelse 
med flot flot sang af Tarja og Tøger. 
 
Vores præst Michael har 3 måneders orlov. Han er tilbage 1. 
december. I hans sted har vi haft Katrine Gaub som vikar. Hun 
fik en lidt kedelig start med sygdom, men derefter har hun 
været i gang. Vores indtryk af Katrine har været meget posi-
tiv. Og vi har set hende som en dygtig præst med gode bud-
skaber. Og så ved jeg, at konfirmanderne er glade ved hende. 
Hun har haft et fast embede, men er nu fast vikar, mest vel på 
grund af bopælspligten. Jeg håber på, at når vi nu om føje år 
skal have ny præst, at hun vil søge stillingen. Jeg vil sagtens 
kunne acceptere en præst, der ikke ville være herværende, 
men nærværende.  
 
Vi er her i Årre privilegerede. Vi har et utroligt dygtigt perso-
nale. Det skal vi huske at påskønne og kommentere. 
 
Mange sogne går over til lørdags-konfirmation. Det skal vi i 
Fåborg/Årre pastorat drøfte i det nye år. Mange familiefor-
hold ændrer sig meget i disse år. Flere hold forældre og end-
nu flere bedsteforældre til konfirmanden – ofte langsvejs fra 
– gør at det giver god mening, at afholde konfirmationen om 
lørdagen. 
Måske skal vi også senere drøfte om vi skal åbne op for bar-
nedåb om lørdagen.  
Det var hvad jeg i år har valgt at berette om. Der skal nok væ-
re noget, jeg har glemt, det må jeg så huske til næste år. 
Vi vil byde på kaffe i våbenhuset og jeg vil ønske godt kirke-

nytår. 

BERETNING MENIGHEDSMØDE 18.11.18 
Jens Jessen 
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KONKURRENCE—VIND GAVEKORT 
Fåborg Vrenderup IF  

Efter gentagende opfordringer har vi i bestyrelsen for Fåborg 
Vrenderup IF besluttet os for at få noget gjort ved indgangs par-
tiet til Fåborg Stadion. 
 
Vi har derfor valgt at udskrive en konkurrence blandt læserne af 
Lokal Nyt. 
 
Kriteriet for det nye indgangs parti er: 

• Det skal mures op. Evt. pudses og males. 

• Der skal være en åbning på 5m (Den nuværende er 3m) 

• Der er kun 1.25m i hver side til søjler/tårn. 

• Konstruktionen må ikke være højere end 1,6m og 1m dyb. 
 
Der må gerne stilles forslag til udsmykning af søjlerne der illu-
strere hvad stadionet bruges til. 
 

For at kunne nå at færdiggøre partiet inden vores byfest i uge 20, skal forslag være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 4 
marts. Derefter vil et byggeudvalg sætte sig sammen og udvælge et vinder projekt. Præmien til den heldige/dygtige vinder, er et 
gavekort til Onkel Jørgens vinhandel på 500kr. 
 
Vi håber at man vil deltage i vores lille konkurrence, da det ellers bliver bestyrelsen selv der kommer til at udforme udseendet på 
det nye indgangsparti. 
 
Alle forslag sendes på mail til: a.vind@bbsyd.dk 
 
Hvis man bygger en model i LEGO, træ eller et andet materiale, kan disse afleveres på  Kløvervang 8 i Fåborg. 

mailto:a.vind@bbsyd.dk
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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   
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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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NYT FRA DEN BLOMSTRENDE LANDSBY  
 

ET NYT ÅR – MED MASSER AF MULIG-
HEDER OG OPGAVER 
Med denne indledning vil vi fra besty-
relsen i Årre Borgerforening ønske alle 
vore læsere og annoncører et Godt 
Nytår. Samtidigt vil vi udtrykke ønsket 
om at 2019 bliver et godt år med mas-
ser af nye udfordringer, nye opgaver og 
især nye muligheder for at styrke og 
fremme det gode samarbejde som der 
er mellem vore borgere, vore forenin-
ger - og institutioner samt virksomhe-
der indenfor både det private og 
offentlige område. 
 
DET NYE ”BØRNECENTER” ER TAGET I 
BRUG 
Glæden var stor da man kunne tage 
det nye ”Børnecenter” i brug og for 
børnene og de voksne blev det en fest-
dag, og man kan som borger glæde sig 
over det flotte resultat der er opnået 
med dette byggeri. Ligeledes er det en 
stor glæde at se at renoverings og om-
bygningsarbejdet på skolebygningerne 
skrider fremad, et bliver med garanti 
godt for både børnene og de ansatte 
på skolen. 
Samtidigt er man nu i fuld gang med at 
nedbryde de gamle skole- og Børneha-
vebygninger, og når du som læser sid-
der med dette blad i hånden skulle 
arbejdet med nedbrydningen gerne 
være afsluttet. 
 
NYE BYGGEGRUNDE PÅ 
”LINDEGÅRDSPARKEN” 
Da man modtog budskabet om at Var-
de Kommune havde igangsat bygge-
modningen af de 16 parcelhusgrunde 
på ”Lindegårdsparken” blev armene 
hævet op over hovedet af bare glæde, 
og i skrivende stund et arbejdet i fuld 
gang med arbejdet og kort før jul blev 
grundende sat til salg, rygterne siger at 
der er en meget positiv interesse for 
disse grunde, og det kan man god for-
stå når man ser på beliggenheden, som 
er lige op ad det nye Børnecenter i by-
en. Vi håber at disse grunde ret hurtigt 
vil blive solgt, for i borgerforeningen er 
vi klar til at byde nye borgere velkom-
men til ”Den Blomstrende landsby” – 
Årre. 

”BYENS RUM” 
Arbejdsgruppen bag dette projekt ar-
bejder på højtryk for at skaffe de øko-
nomiske midler til dette fantastiske 
projekt i byen, plangrundlaget og teg-
ningerne er på plads, og det betyder at 
vi har fået gennembearbejdet placerin-
gen af de forskellige faciliteter som skal 
danne grundlaget for et område med 
masser af forskelligartede muligheder 
for aktiviteter for mennesker i alle al-
dre. (Se tegningerne på hjemmesiden – 
www.aarre-by.dk) 
 
Arbejdsgruppen har kort før jul afsendt 
en ansøgning til Realdania under puljen 
til ”Underværker” så nu gælder det om 
at krydse fingre og håbe på et positivt 
svar på vores ansøgningen. 
Ligeledes skal vi inden længe i en dialog 
med Varde Kommune om overdragel-
sen af arealet til dette formål, idet eta-
pe 1 ud af de 3 etaper skal være etable-
ret inden udgangen af 2019. Hele pro-
jektet skal gerne kunne afsluttes inden 
udgangen af 2020, eller allersenest i 
andet halvår 2021. 
Når vi skal i gang med selve arbejdet 
får vi brug for masser af ”Frivillige hæn-
der”, så vi håber at vi som tidligere kan 
bevise at når vi løfter i flok i Årre, så 
skaber vi resultater. 
Når aftalen med kommunen er på 
plads, vil arbejdsgruppen under Borger-
foreningen og Boldklubben holde et 
informationsmøde hvor planerne vil 
blive fremlagt og drøftet, således at alle 
har mulighed for at byde ind på opga-
verne, meget af arbejdet vil blive op-
delt i Ad- Hoc opgaver således at man 
ikke skal binde sig for en længere peri-
ode ad gangen igennem byggefasen. 
 
MANGFOLDIGHEDENS HUS 
Vore Udviklingsplaner under ”De Blom-
strende Landsbyer” er som tidligere 
omtalt blevet godkendt i efteråret 2018 
i udvalget for Plan & Teknik, det betød 
af vi med denne godkendelse kunne 
ansøge om penge på lige fod med øvri-
ge byer som arbejder med udviklings-
planer i og sammen med Varde Kom-
mune. 
Derfor valgte vi at satse på at vores 
ansøgning til indretningen af 
”Mangfoldighedens Hus” kunne brin-
ges til behandling i udvalget i nov. mdr. 
2018, men desværre opnåede vi ikke et 
resultat i denne omgang, idet ansøg-
ningen ikke var endt hvor den skulle, 
idet den var placeret under udvalget 
for Erhverv og Økonomi og ikke under 

puljen til Udviklingsprojekter. 
Det betyder at vi i 2019 skal have frem-
sendt vores ønske om midler til etable-
ringen af et Forenings- og aktivitetshus 
i bymidten. Idéen er at det skal være et 
projekt som skal skabes i et tæt samar-
bejde mellem alle byens og området 
foreninger. Det skal være et sted hvor 
man kan mødes og udføre kreative 
tiltag, et sted med et arbejdende værk-
sted 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 voksne. 
 
FORSKØNNELSE AF INDFALDSVEJENE 
OG BYMIDTEN 
Som omtalt tidligere arbejdes der fort-
sat på planerne om at forskønne vore 
indfaldsveje samt skabe en forskønnel-
se af torvet i bymidten. I den forbindel-
se ansøgte vi om et mindre tilskud un-
der udviklingspuljen i Varde Kommune 
som blev bevilget, det har betydet at vi 
har kunnet opsætte nogle nye og flotte 
blomsterkummer ved vore indfaldsveje 
til byen. 
Disse blomsterkummer vil løbende 
blive tilplantet med smukke forårs og 
sommerblomster på lige fod med vore 
øvrige blomsterbede i byen. 
I løbet af foråret vil se på muligheden 
for at forskønne området ved busstop-
pestedet i midtbyen. 
 
HASTIGHEDSØGNINGEN  
PÅ TINGVEJEN 
Trafikministeriet har nu valgt at øge 
hastigheden på Tingvejen, og hold nu 
op - sikke et syn, aldrig havde man vel 
forestillet sig at Tingvejen skulle indhyl-
les i så meget autoværn som der er 
blevet opsat fra Roust og helt frem til 
vejen mod Fåborg. Ikke nok med det, 
har vi nu 3 forskellige hastigheder at 
forholde os til på denne strækning, 
men det mest utrolige er, at netop der 
hvor cykelstien med de bløde trafikan-
ter og gående befinder sig, som er 
strækningen fra Tunnellen og frem til 
Bryndumsager, ja her – har man und-
ladt at opsætte et autoværn, hvad er 
begrundelsen herfor. Dette spørgsmål 
vil vi nu stille Vejdirektoratet, idet vi 
har nedsat en mindre arbejdsgruppe 
med repræsentanter for Udviklingsrå-
det i Helle Øst og Borgerforeningen i 
Fåborg og Årre.  
Arbejdsgruppen ønsker at invitere re-
præsentanter fra Vejdirektoratet til et 
møde hvor vi ønsker at drøfte den 

http://www.aarre-by.dk
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fremtidige sikring af trafikken på Ting-
vejen med etableringen af kanalise-
ringsanlæg med venstresvingsbaner 
ved Trehøjevej og ved ind og udkørslen 
ved Siggårdsvej samt ved Kirsebær-
vænget.  
Samtidigt ønsker vi fortsat et få etable-
ret en forlængelsen af cykelstien fra 
Bryndumsager og frem til Korskroen. 
Ligeledes har vi udtrykt ønsket om at få 
gennemført en ulykkesstatistik som 
kan dokumentere antallet af alvorlige 
uheld på Tingvejen igennem de sidste 5 
-10 år. Vi har heldigvis fået en massiv 
opbakning Årre Skole og Varde Kom-
mune, samt fra Trafik & Borgergruppen 
i Roust. 
I forbindelse med et ”Trafikmøde” som 
blev afholdt kort før jul mellem Borger-
foreningerne i Årre og Fåborg og Udvik-

lingsrådet og med deltagelse af for-
mand for Plan og Teknik Preben Friis – 
Hauge fra Varde Kommune, drøftede 
vil ligeledes muligheden for at få opsat 
nogle busskure på strategiske steder 
langs Tingvejen således at skolebørne-
ne og andre kan opholde sig i sikkerhed 
medens de venter på bussen. Preben 
Friis- Hauge var positiv overfor idéen, 
så vi skal snarest muligt havde udpeget 
placeringerne således at han kan tage 
en drøftelse med Regionen som er dem 
som har ansvaret for busdriften. 
 
ÅRETS JULEGAVE 
EN GLÆDELIG NYHED 
I ugen op til jul modtog vi det glade 
budskab at et flertal i Udvalget for Plan 
og Teknik havde besluttet at fremrykke 
etableringen af cykelstien fra Tingvejen 

og til Fåborg. En beslutning som skabte 
stor glæde, idet etableringen allerede 
vil blive gennemført i år (2019) og ikke 
mindst var glæden stor blandt foræl-
drene til skolebørnene, som nu får mu-
lighed for at cykle til og fra skole. 
Dog skal vi være opmærksomme på at 
kommunen får skabt en sikring af over-
kørslen i et samarbejde med Vejdirek-
toratet, således at man sikkert kan 
krydse Tingvejen for cyklister i alle al-
dre. 
  
Med venlig hilsen og Godt Nytår. 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

LUCIA OPTOG 
Skrevet af Lise og Metha 4. klasse  

 

Den 12. december gik vi Lucia optog i kirken. Det var den første gang 

vi gik Lucia. Vi skulle mødes 16.40 for vi skulle gøre klar inden 

der kom folk. Vi var alle nervøse. Der var en der kom fra avisen og tog 

billeder af os. Han var mere interesseret i Lucia end Steffen. Vi var de 

første på skolen der gik med falske lys, fordi man ikke må gå med 

levende lys. Lucia kronen var af plastik, fordi der ikke kunne sidde 

falske lys i den med gran. Da vi kom op til Alteret fortalte vi en legen-

de om Lucia. Vi gik også på skolen og på Hybenbo. På Hybenbo skulle 

vi også synge nogle sange. Det var julesange. Rækkefølgen vi gik i var. 

Først gik Lise, så Metha, Maria, Anna, Victoria, Eva, Nethe, Julie, Dia-

na, Emilie og så Laura. Det var vores Lucia.  

 

LUCIA OPTOG - STEFFEN DRENGENE 
Skrevet af Oliver og Mikkel T.  4. klasse 

 
Drengene fra 4. klasse har gået luciaoptog i år. Her er deres oplevel-
ser. 
Først gik pigerne Luciaoptog og efter dem kom Steffen drengene i 
deres blå kapper. Her er hvordan Oliver og Mikkel oplevede lucia-
optoget.  
Først gik vi i kirken det var meget spændene. Da vi gik ind der var der 
mange mennesker. Det var også mega sjovt. Og da vi var færdig så 
skulle vi op på skolen og holde en fest. Det var kun 4. klasse og fami-
lier fra 4. klasse. Dagen efter gik vi på skolen og det var også spænde-
ne og det gik godt. Så gik vi i børnehaven det var ikke så spændene, 
men det gik mega godt. Vi lavede også Lucia brød og vi delte dem ud 
til børnehaven og skolen. Så gik vi op til Hybenbo.  Det gik også mega 
godt. 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 



30 

 

 

 

  

 

 

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. 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv  
 

40 ÅRS JUBILÆUM 
 
Lørdag d. 30 marts er det 40 år siden Fåborg og Omegns Lo-
kalhistoriske Arkiv havde sin spæde begyndelse. 
 
Siden har arkivet udviklet sig og fået et solidt fundament, 
takket være ildsjæle, som i 1979 startede arbejdet. 
 
Dette skal selvfølgelig fejres. Derfor indbyder vi alle interes-
serede til: 

 

ÅBENT HUS I FÅBORGHUS  
LØRDAG D. 30 MARTS KL. 10-12 

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

er den 2. april 2019 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv  
afholder generalforsamling  

 
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19 

i Fåborghus 
 

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægter 
 

Efter generalforsamlingen vil Marlene Schober fortælle om 
Fåborg Kro, dens lange historie og det at være Kgl. Privilege-
ret Kro.  

GYMNASTIK I HELLE HALLEN 
Skrevet af Søren Ibsen 
 

Der er fuld fart over gymnastikken i Helle Hallen. Alle holde-
ne er godt besat. Lige nu er vi ved at gøre klar til den årlige 
weekendtur for de 2 ældste hold. Tur og tur… Det hele hol-
des i ”hjemme” i Helle Hallen. Det er dejligt nemt for de der 
kommer og hjælper nogen timer og de giver mulighed for at 
de børn, som ikke er glad for at sove ude kan tage hjem om 
natten. 
Som noget nyt i år, er Juniorholdet (6.kl - ?) lagt sammen 
med holdet fra Næsbjerg og Nordenskov. Vi har som alle 
andre også svært ved at holde på de unge mennesker i den 
alder, og derfor giver et samarbejde god mening. Holdet træ-
ner i vores træningstid om onsdagen og sammenholdet med 
vores andre hold er dermed bevaret. Det tidligere hold fra 
Næsbjerg og Nordenskov trænede også i Helle Hallen, så de 
har kun flyttet træningsdag. Det fungerer rigtig fint. 
Opvisningsprogrammet begynder også at tage form. Vi får 

besøg af Dejbjerglund Efterskole. Dem har vi ikke haft før, så 

det glæder vi os meget til. Lokalopvisningen er i år Søndag d. 

10 marts kl 13.30. Weekenden efter er der områdeopvisning 

i Oksbøl. 
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Højtlæsning hver torsdag kl.10.00 
ved Anne Marie Søndergaard 

 

Alle er velkomne 

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

 

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

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

VENNEKREDSEN HYBENBO—PROGRAM FOR 2019 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          75192380 
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         75192529 
Sekretær:   Peder Brogård              pederbrogaard@hotmail.dk     20442218  
medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234   
mail: aarrelokal@hotmail.com     web-adr.: www.aarrelokalhistorie.dk 

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

Årre Borgerforening 

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

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

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

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

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

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

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Marius Hansen                      88177576 24407510 
Næstfor.: Peder Marius Jensen   21970601 
Kasserer: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Jørgen S. Christensen              75192282 29417336  

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

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

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

  Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
Torben Kirkegård                                                                     30425179 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Arvid Ryttergård                                                                       40415220 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Michelle Thorup 30260469 
Lars Jacobsen                                                                           23672753 
Kasserer: Ole Buhl 23612159                           Vennekredsen Hybenbo 

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

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

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

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

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

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

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

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


