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PÅ TUR TIL HO 
Skrevet af  Rasmus Reinholt Kristensen 6. klasse Årre skole 
 

6 klasse fra Årre skole var 2 dage i Ho på cykel tur, da vi ikke kunne komme til Bornholm i år pga. af corona. 
 

Om torsdagen blev vi kørt til Ho hvor vores lære Åse har et sommerhus.  Vi startede ud med lidt regn, så vi ændrede lidt i planer-
ne. Så vi cyklede til Tirpitz. Det var rigtig godt. Vi gik rundt i små grupper og så alle tingene fra krigene . Bagefter dette tog vi til-
bage til sommerhuset og spiste madpakker og hyggede lidt.  Da det var spist cyklede vi til Skallingen. Det var cykle i alt det sand. 
Til sidst tog vi til sommerhuset og spiste mad,spillede fodbold og hyggede. Vi var trætte da vi så blev hentet af vores forældre. 
 

Fredag tog vi afsted igen kl.7.45. Vi mødtes i sommerhuset hvor vores cykler havde overnattet. Da cyklede vi til Blåvand fyr, først 
var drengenes oppe i fyret og så pigerne. Vi kunne se havet og Blåvand, man kunne se langt da vejret var rigtig godt. Cyklede vi 
indtil Blåvand hvor vi fik lov til at handle og hygge. Så tog vi i sommerhuset hvor vi fik kage. Derefter blevet vi hentet af vores 
forældre. 

 

Det var 2 rigtig gode dage. En hyggelig afslutning på 6 klasse inden vi rejser til Agerbæk i 7 klasse. Bornholm kommer vi så til i 7 
klasse. 

HVORDAN ER DET  
AT VÆRE I SKOLE IGEN? 
Skrevet af: Maria Isabella Koch 5. klasse Årre skole 

Da vi startede i skolen igen, var der helt 
anderledes. Der var god afstand imellem 
bordene og man skulle holde 2 meters 

afstand, hvor vi nu må være 1 meter fra hinanden. Vi skulle 
vaske fingre når vi startede timen og sluttede timen og når 
man kom i skole og inden man tog hjem. Man havde hver en 
gruppe med nogle af dem fra klassen, hvor man måtte være 
1 meters afstand til dem man var i gruppe med, og til andre 
skulle man holde 2 meter. Det skulle man på det tidspunkt, 
men nu må man være 1 meter fra hinanden. På et tidspunkt 
kom der en regel med, at efter man havde vasket fingre så 
skulle man tage håndcreme på, fordi at der var nogle der 
havde fået sår og røde hænder, fordi de vaskede så meget 
fingre. Når vi skulle spise, så var det udenfor det forgik. Vi 
skulle medbringe et tæppe, underlag eller hynde, så når man 
skulle spise, kunne man sidde ned på det. Vi havde normalt 

mange forskellige fag, men ligesom meget andet blev det 
ændret. Så vi kun havde 2 fag som var dansk og matematik. 
Nogle gange havde vi selvfølgelig nogle andre fag såsom 
billede-kunst. Vi havde få timer i forhold til normalt og det 
var faktisk rart ikke at skulle have 7 timer. Fordi sidst på da-
gen følte man sig altid træt, og man gad ikke at lave noget. 
Så jeg ville gerne beholde timerne som de er nu, bare med 
flere fag. Vores klasse blev delt op i 2 så vi blev lidt mindre i 
klassen. Vi havde også kun 2 lærere hele dagen. Normalt 
skulle vi være duks men her for tiden skal vi ikke lave dukse-
arbejde og det er rart ikke at skulle tørre borde af, feje og 
tømme skraldespande og så videre. Vi skal hvert frikvarter 
være udenfor hvor vi før hen skulle være udenfor i første 
frikvarter og så kunne vi selv bestemme.  

 

Skoledagen nu er meget forandret. Både på gode måder og 
på dårlige måder. Men håber at vi snart kan vende tilbage til 
en normal skoledag med alle fagene. Men måske stadig lidt 
kortere skoledag. Men det var alt om hvordan det er at gå i 
skole under Corona. 

ANDEN KLASSE PÅ TUR 
Skrevet af Elisabeth 2. klasse Årre skole 
 

Den 9 juni var vi på tur til vadehavet. Det var hele klassen samlet. 
Vi havde Anni og Susanne med og så tour guiden. Vi startede med at grave efter sandorme og børsteorme. Vi havde lavet tønder 
til at have det i. Og jeg fandt 3 hesterejer. Det var der flere der gjorde.  Vi ledte efter krabber under jordsten. Alle fandt en krab-
be, men 2 fandt en kinesisk krabbe. Den ser anderledes ud end andre krabber. 
Tour guiden var god til at fortælle om alt det vi fandt.  
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Jeg hedder Marie Brink, jeg er 18 år gammel 
og har en drøm om at blive guldsmed.  
 
Jeg laver smykker i min fritid på hobbyplan.  
Jeg synes der er en meget spændende fag da 
der altid er nye udfordringer og ikke to 
smykker laves på samme måde, når man 
laver det fra bunden som jeg gør. 
 
Det er et meget lille fag i Danmark og er der-
for også en rigtig svær uddannelse at kom-
me ind på, men jeg tror og håber på at det 
nok skal lykkedes mig en dag  
 
Jeg lærte at lave smykker da jeg gik eftersko-
le, jeg gik på Design- og Håndværkseftersko-
len i Skjern sommeren 2018 til sommeren 
2019  
Allerede inden jeg startede havde jeg en klar 
ide om at jeg gerne ville prøve kræfter med 
det at lave smykker i sølv. 
 
Jeg havde “smykker“ som linjefag det første 
halve år og blev så bidt af det at jeg igen 
havde det det sidste halve år.  
 
Det tog mig med storm og jeg blev kun mere 
og mere bidt af det med tiden, så bidt af det 
at jeg allerede i februar i mit efterskoleår var 
sikker på at det var det jeg gerne ville. 
 
Jeg havde en rigtig dygtig lærer som er hen-
de der har lært mig stort set alt hvad jeg 
kan.  
 
Jeg elsker at være kreativ og få nye ideer og 
det kommer mig også til gavn i smykkefaget. 
 
Jeg finder oftest min inspiration i det der er 
moderne at gå med inden for smykker og 
ellers bare hvad jeg ser, som jeg synes er en 
god ide som jeg kan udvikle videre på. 
 
Når ikke jeg er i gang med noget andet så 
sidder jeg stort set altid på mit eget lille 
værksted og afprøver nye sjove ting 
 
Mine smykker er oftest meget enkle og femi-
nine . På billederne kan der ses et lille ud-
pluk af de smykker jeg har lavet.  

JEG HAR EN DRØM 
Skrevet af Maria Brink 
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MIT HUNDELIV 
Skrevet af Laura Holck 13 år 
 

Mit navn er Laura og jeg har levet med hunde hele mit liv.  
Jeg var med på min første ud-
stilling kun få måneder gam-
mel, og da jeg var omkring de 5 
år begyndte jeg at deltage kon-
kurrencen ”barn og hund”. 
 

Det var der, min ”karriere” 
startede, i ”klubben for små 
selskabshunde”. Jeg kom med 
på udstillingerne for at gå 
”barn og hund” og mine foræl-
dre skulle udstille vores hunde i 
den ”rigtige” ring. Min mor har 
sin egen kennel hvor hun op-

drætter Lhasa Apso, så jeg har altid gået med en Lhasa. 
 

Da jeg stadig sad i 
barnevogn og var ca. 
et halvt år gammel, 
tog min mor den be-
slutning at hun ville 
have en ny hund fra 
en kennel i Holland.  
Min barndomsven, 
den lille skøre hund, 
Xivas.  
 

 

Det var ham jeg startede ALT med, han var den bedste hund 
til barn og hund han gjorde 
lige hvad der blev sagt, og 
lige så stille begyndte vi at 
vinde mere og mere sam-
men. Et år jeg aldrig vil 
glemme er 2013 hvor jeg 
for første gang vandt ”årets 
mest vindende barn og 
hund i kss” og det år blev vi 
også nr. 2 i en konkurrence 
der hedder ”gold cup”. Han 
bliver snart 14 år, og det 
samme gør jeg.  
 

Da jeg var omkring 7 år. 
fik vi vores første af-
ghanske mynde, som 
hedder Exodus, og ikke 
lang tid efter ham fik vi 
en mere som hedder 
Frida. Vi fik dem fra en 
opdrætter i Tyskland 
som hedder Stefan, og 
et par år efter vi fik Fri-
da, kom ”min” hund så 
Anna. Anna var den 
sødeste og frækkeste 

lille hund. Den lille trio kom selvfølgelig også med på udstil-
ling og Frida har vundet så meget over hele verden siden vi 
fik hende.  
 

Min mor købte en hund mere den her gang fra Sverige også 
en Lhasa hendes navn kom til at være Lilly, og hende fort-
satte jeg min juniorhandling karirre med. Når man fylder 10 
år rykker man nemlig op i juniorhandling, på nær i et par 
lande blandt andet Tyskland. Der måtte man starte når man 
var fyldt 9, og det gjorde Lilly og jeg så. Første gang nogen-
sinde at skulle være med til juniorhandling på en stor inter-
national udstilling. Jeg var så spændt men og alt gik godt, jeg 
blev 2ér på førstedagen og næste dag blev jeg nr. 1. så skulle 
jeg op og konkurrere mod en i den høje aldersgruppe, der 
tabte jeg så til den store. 
 

Vi har i hele min barndom rejst meget med vores hunde, og 
slået sommerferie sammen med en hundeudstilling et eller 
andet sted i Europa. Sidste år var vi i Italien - en go’ tur. Vo-
res hunde fik fine placeringer og jeg vandet reserve Best In 
Show med vores Lhasa hvalp Piper.  
 

I december fik jeg så chancen for at træne og passe en lille 
Whippet pige. Første udstilling blev vi anden bedste baby 
tæve, nu er hun så næsten 10 måneder gammel. Hunde er 

mig, og vil nok være det i rigtig mange år   
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FODBOLDSKOLE I NÆSBJERG UGE 27 
Skrevet af Valdemar Lykke Sørensen 
 

Jeg hedder Valdemar 
Lykke Sørensen og bor i 
Årre og er 11 år gam-
mel. Jeg har været på 
fodboldskole siden jeg 
var 6 år og hvert år 
synes jeg, det har væ-
ret en god oplevelse 
med masser af fodbold 
og leg. 
 
I år har vi haft Mads og 
Rasmus som trænere 
på mit hold. Vi var 8 
hold, som var delt op i 
forhold til alder. Jeg var 
på hold med nogen fra 

Næsbjerg, Varde, Grindsted, Roust og Årre. Hver dag træne-
de vi fra kl. 9 -15. Vi har bl.a. spillet Champions league, pil lus 
ud, Carsten, Japansk Quiz og Schulstad cup.  
Hver dag kunne man købe lækkert mad og man måtte få 2 
portioner. Jeg havde lommepenge med til at købe slik i cafe-
teriet.  
 

Om fredagen sluttede vi af med fodboldkamp mellem de æld-

ste deltagere og trænerne. Da jeg kom hjem fredag var jeg 
virkelig træt og trængte til at sidde foran computeren og 
slappe af. 
 

Det er fedt at være på fodboldskole, da man får nye kamme-
rater. Man lærer nogle nye fodbold skills, dyrker en masse 
motion og har det sjovt. Jeg skal helt klart på fodboldskole 
igen i 2021. 

SOMMERFERIE-AFSLUTNING I ÅB-HUNDETRÆNING 30. JUNI 2020 
Skrevet af Michelle Thorup 

Folk og hunde mødte talstærkt op, til nogle super hyggelige timer med både leg og fæl-
lesspisning, da ÅB-hundetræning havde sommerferie-afslutning. 
 

Humøret var højt, og der blev grinet en masse, da de kære kreative trænere havde fun-
det på 4 sjove opgaver, som vi skulle udføre i hold. Det bød på 2 quizzer, slalom mellem 
legetøj og godbidder, fællesbillede med udklædning, og nej det er ikke altid lige nemt at 
få folk til at stå stille og smile pænt. 
 

Den ene af de to quizzer, gik ud på at nævne rækkefølgen på de 7 klogeste hunderacer, 
der herskede bred uenighed på den sjove måde, da vores hold skulle liste de 7 hunde, 
den anden quiz havde en række spørgsmål som, hvornår er Scottie fra, hvilken hund er 
fedtmule, hvor gammel blev verdens ældste hund m.m. med dertilhørende 3 svar mulig-
heder.  
 

Efter underholdningen var der tændt op i grillen, og det duftede herligt af koteletter og 
pølser. Derudover var der nogen, som var kommet med salat, kartoffelsalat og pastasa-
lat. Efter maden var øst op, gik snakken lystigt i teltet, nok mest om vores 4 benede ven-
ner, men også andet blev drøftet.  
 

Endelig blev vinderholdet udnævnt, det blev desværre ikke vores hold som løb med sej-
ren, men feltet lå tæt, med 3 hold der fik 12 point og 1 hold der fik 14. 
 

 Til slut fik vi kaffe og kage, mad skal vi jo helst ikke gå ned på.  
Alt i alt en super hyggelig aften, som afspejler den træning der er i Årre. Der er plads til 
alle, stor som små, unge som ældre, om du vil ”hygge træne” eller er til mere konkur-
rence niveau.  
 

Så har du lyst til at se hvad vi laver under normal træning, så kik endelig ned til os, vi er 

til at finde på lysbanen om tirsdagen i tidsrummet 18-20. 
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I VESTERVANG HOLDER MAN FREDAGSMØDER 
Skrevet af Anne Skydt 
 

I Vestervang, i Fåborg, har vi siden den 27 marts holdt fre-
dags møde med drinks. Vi har mødtes i 2 dele. Halvdelen 
den ene ende og den anden i den anden ende.  
Sammen på afstand.  
Vi har siddet på hver vores fortov og skålet i sodavand, vin, 
øl eller en listig drink.  
Kl. 17.00 mødes vi og nogle fredage har vi været mange og 
andre fredage knap så mange, men vi hygger en drink tid og 
går hver til sit igen bagefter. 
Vi har i corona tiden set hinanden mere end normalt og det 
har været vildt hyggeligt. Nogle har jo været hjemsendt og 
andre har arbejdet, men har man haft mulighed for at del-
tage så gik man ud og var med.  
Sidst i maj og her i juni har det været sværere at kunne fin-
de tiden for nogle af os, men vi mødes stadig og er vejret 
dårligt trækker vi ind i en carport. 
Da Fåborg i uge 20 skulle have haft byfest, holdt vi det sam-
men hver for sig. Elisabeth Skydt foreslog vi grillede på ga-
den og den ene ende trak ind i en carport og her sad hver 
familie sammen. En hyggelig aften, med lidt regn og kolde 
drinks. 
En tradition er startet og Facebook gruppen Vestervang er 
god til at sørge for at alle er klar over at vi mødes.  
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Gymnastiksæson 2020/2021 

Vi glæder os til at se dig 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte gymnastikudvalget 

 

 

START UGE HOLD  STED  FORENING  

38 Forældre/barn  Tirsdag kl. 17.45-18.45   
HH hal 3  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  

38 Forældre/barn  Tirsdag kl. 16.30-17.30 Gymnastiksalen 
i Årre   

Årre Boldklub  

38 Puslingespring. 
3-5 år 

Onsdag kl. 17.00-18.00   
HH hal 3  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  

38 Troldemix  
3-5 år 

Torsdag kl. 16.45-17.45  
Gymnastiksalen i Årre  

Årre Boldklub  

38 Lillespring   
0.-2. klasse  

Onsdag kl. 17.00-18.15  
HH hal 1  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  
Årre Boldklub 
Starup Idrætsforening 

38 Mellemspring +  
Rytmepiger  
3.-5. klasse  

Onsdag kl. 18.00-19.15   
HH hal 3 

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  
Årre Boldklub 
Starup Idrætsforening 

38 Juniorspring og Rytme-
piger   
6. kl. og opefter  

Onsdag kl. 19.15-20.30   
HH hal 3 

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  
Årre Boldklub  
Starup Idrætsforening 
Næsbjerg/Rousthøje  
Nordenskov  

38 Cross fit   
(16+) (m/k)  

Mandag kl. 19.30-20.30 + 
Onsdag kl. 19.30-20.30  
Gymnastiksalen i Årre  

Årre Boldklub  

38 Motionsdamer  Mandag kl. 19.30-20.30   
HH gymnastiksal  

Fåborg Vrenderup I  

38 Motionsherrer  Tirsdag kl. 19.30-21.00   
HH gymnastiksal  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup I  

40 Glad motion  Tirsdag kl.20.00-21.30 
Gymnastiksal i Agerbæk 

Agerbæk SF  

Agerbæk SF  Anette Ørskov  6176 4257 

FVI  Søren Ibsen  2122 0173 

Årre Boldklub  Britta Jensen  2242 3338 

Starup IF Henriette Heesgaard 2464 9472 
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BADMINTON ÅRRE BOLDKLUB 
Skrevet af Peder Brogaard 

 
Årre Boldklub tilbyder badmintonspil både i Helle Hallen og i gymnastiksalen ved Årre Skole. 
Alt i alt er tilslutningen god, og næsten alle tider var i sidste sæson i brug.  
Erfaringsmæssigt er der dog hvert år hold, som stopper, og nye hold som starter, så spørg endelig om ledi-
ge tider, hvis du/I har lyst til at spille i den kommende sæson, som starter 1.9.2020. 
 

I sidste sæson havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til bl.a. 3 nye hold kvinder. Fælles for de 3 hold var, at de ikke tidligere 
havde spillet badminton (eller kun meget lidt), men nu havde fået lyst til at prøve det af. I parentes bemærket bestod det ene 
hold udelukkende af kvinder over 60 år. Det er aldrig for sent at gå i gang. Alle 3 hold gav udtryk for, at de havde det rigtig sjovt 
og var glade for træningstimerne hver uge.  
 
Skrevet bare til inspiration, hvis der skulle være andre, som har lyst til at spille, men bare ikke lige har fået gjort noget ved det.   
Henvendelse/spørgsmål kan rettes til: Peder Brogaard, mail: pederbrogaard@hotmail.com, tlf. 20442218. 
Nedenfor et lille skriv fra et af de nye hold. 
 
 

 ÅRRES NYE BADMINTONHOLD 
 

Lige en lille beretning fra Årres nyopstartede badminton (og latter) team. 
Vi startede op for nu godt et år siden. Vi startede to, men tænkte – at jo flere jo bedre, så vi endte op på 5 kvinder fra hver vores 
sociale kredse i Årre. Hvor det der samlede lige netop os var badmintonspillet. 5 faste spillere er måske et underligt antal, men 
man kan vist godt kalde sig fast mand eller kvinde, når man som afløser spiller hver gang. Nu skal vi selvfølgelig ikke glemme 
vores to andre afløsere (Vibeke og Sanne). Ja, for der er uden tvivl kamp om pladserne. 
Så fra single til dobbelt på kort tid. Dette gav absolut mere til spillet, men også til hyggen bagefter, som vi selvfølgelig vægter 
højt. 
Ikke os alle havde prøvet at spille før, og hvis vi havde – ja så var det nogle håndfulde år siden, at ketcheren sidst var blevet 
luftet. Så det har uden tvivl slidt nogle bolde op, og rammen på ketcheren er også blevet fuldt udnyttet med vores skarpe slag. 
Det har været med til at udløse en masse grin. Så måske er det på sin plads, at give en undskyldning til spillerne på banen ved 
siden af. Ja, for vi larmer vist lidt. Men vi er også overbeviste om, at smil smitter. 
Som sæsonen skred frem, blev vi langsomt bedre og bedre. I hvert fald hvis vi selv skal sige det. Duellerne blev længere, der blev 
kæmper mere og mere, hvilket gav kamp til stregen og ikke mindst sved på panden. Men trods nogle tætte kampe, som har givet 
både huller på bukserne og fjerbolde- og ketcheraftegninger på kroppen, så har hvert et nederlag og hver en sejr været med et 
smil på læben. 
Det er også blevet til en særdeles sjov, hyggelig og ikke at forglemme grinagtig julefrokost, hvor deltagerprocenten var 140 %. Vi 
startede selvfølgelig med badminton i vante omgivelser og derefter af sted til ølsmagning, tapas, sjove indslag og en masse grin 
hos Connie. 
Ikke kun ved selskabelige lejligheder er vi mødestabile. Nej, for vi har ikke en eneste gang aflyst – og dog, ja for sæsonen sluttede 
desværre 14 dage før tid på grund af sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men det klarede vi også – og så kan vi da kun glæde os 
endnu mere til den kommende sæson, som forhåbentlig bringer lige så mange fantastiske badmintondage med sig som denne. 
Vi er i hvert fald klar. 
 

Mange hilsner fra 
Lene, Connie, Yvonne, Susanne og Trine. 

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

er den 1. oktober2020 
 

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

Mail: lokalnyt@outlook.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Danske Seniorer 

Som medlem får pensionistbladet 10 gange om året og  kan delta-
ge  i alle vore arrangementer, som er omtalt i  folderen fra pensio-
nistforeningen. 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kontin-
gent: 100 kr. kan indbetales ved møderne. 

mailto:pederbrogaard@hotmail.com
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Jeg hedder Peter Guldager og er vokset op på et husmands-
sted på Årre Nørremark (Skovvej 3) som den ældste af Karoli-
ne og Frode Mortensens 3 børn.  

Vi havde alle en god barndom. Jeg slettede mit efternavn, 
Mortensen, da jeg blev student. Jeg fik ved navneændringen 
vores morfars navn. Min bror havde jo i forvejen samme navn 
som vores farfar, Jørgen Mortensen, som var vinterlærer i 
Årre i 42 år (1881-1923). Jeg er født i 1936 og kom i Årre skole 
i 1943. Jeg kom i skole kun 6 år gammel. Min nabo, Erling 
Laursen, var et år ældre end jeg, men mine forældre syntes, 
at jeg bare kunne følges med ham. Det var jo under krigen, så 
meget af tiden blev vi undervist hos Herman og Marie på går-
den neden for kirken (Tranbjergvej 2). Andre gik i den gamle 
skole (Tranbjergvej 5) på den anden side af vejen, hvor po-
sten boede. Da Hitler døde i slutningen af april 1945, var vi 
kommet tilbage på skolen, for jeg kan huske, at tyskerne hav-
de hængt et sørgebind om hans billede, der hængte for en-
den af den lange gang. Jeg kan også huske, at de tyske jager-
fly fløj under el-ledningerne på Tranbjergvej den 9. april 1940. 
Jeg var da kun 3 1/2 år, så måske har jeg fået fortalt historien 
så mange gange, at jeg selv tror at have oplevet det. Jeg me-
ner ikke, at beboerne i Årre havde problemer med forholdet 
til tyskerne. Modstandsfolkene havde efter krigen skaffet en 
liste over, hvem i landet, der var nazister. Den fik jeg senere 
fat i, men der var ingen fra Årre og omegn noteret på listen. 
Det var godt at se. Der var selvfølgelig folk, der havde nazisti-
ske holdninger. Vi havde en genbo, der ikke flagede 5. maj, 
men han havde jo også tabt krigen.   
Jeg har meget godt at sige om Årre skole. Vi lærte mere, end 
man gjorde i de fleste andre skoler, selvom vi om sommeren 
kun gik to formiddage om ugen, men om vinteren tog vi re-
vanche. Her gik vi hele dagen, 6 dage om ugen. I et par vinter-
måneder var det mørkt, når vi gik hjemmefra om morgenen 
og mørkt, når vi kom hjem sidst på eftermiddagen. Jeg fik 
rigtig øjnene op for kvaliteten, da Erling og jeg kom på Bram-
ming efterskole i 1950. Forstanderen, Bertel Nielsen, var godt 
klar over, at vi kom fra en skole, hvor man lærte noget, så han 
spurgte om de fag, vi havde. Vi fortalte, at vi havde meget 
dansk, regning, bibelhistorie og katekismus. Luthers katekis-
mus, det kunne han ikke få til passe med det indtryk, han 
havde af Årre skole. Jo, den lærte vi udenad. Jeg gik ved frk. 
Jespersen i de første tre år, lærer Jensen i de næste to og ved 

lærer Jacobsen de sidste to år. Lussingerne sad løse dengang. 
Jeg fik en, da Jacobsen troede det var mig, der snakkede i 
timen, hvad det ikke var. Jeg fik et slag i nakken, så hagen røg 
ned i tavlen, der splintredes. De næste dage skrev jeg på en 
stump, indtil Jacobsen købte en ny tavle til mig. Der stod 2,25 
kr. i hjørnet. Det havde åbenbart gjort indtryk på mine kam-
merater, for til vores 50-års skolejubilæum pegede flere på 
den plads, hvor jeg havde siddet, da jeg fik hovedet slået ned 
i tavlen. Den anden gang var i frikvarteret, hvor vi spillede 
fodbold, og jeg var målmand. Pludselig ser jeg lærer Jacobsen 
komme hen over skolegården. Jeg kommer i tanke om, at jeg 
var duks. Jeg skulle have ringet ind, så jeg fik en på kassen. 
Det var måden at løse problemerne på.  

Et andet problem dengang var de drenge, der arbejdede hos 
landmændene. De kom fra byerne og skulle både arbejde og 
gå i skole. En dag kom drengen, der arbejdede hos Karl Ø, 
over til min far og sagde: ”Frode, jeg er så glad, for i dag har 
jeg fået lært at dividere”. Han var 14 år. En anden gang siger 
lærer Jacobsen til en dreng, der kom fra Esbjerg: Du bliver her 
efter skoletid, så du kan få lært at gange og dividere. Så siger 
drengen: ”Hold kæft, dit fede svin”. Vi andre var ved at tabe 
både næse og mund, for vi havde aldrig hørt noget lignende i 
skolen og tænkte, hvad der nu ville ske. Han fik en ordentlig 
en på kassen, så han røg hen ad gulvet og fik at vide: Du bliver 
her!  
Jeg har haft stor gavn af at gå i Årre skole. Det var især dansk-
undervisningen, der har hjulpet mig på Handelshøjskolen og i 
de andre jobs, jeg har haft. Det at gå i en skole, hvor man 
lærte at skrive perfekt dansk, er ikke alle beskåret. Selvfølge-
ligt gjorde jeg også selv noget, men mulighederne var der i 
Årre skole. Så der var noget om det, forstander Bertel Nielsen 
sagde. 
Mine søskende og jeg var alle lyshårede, og lærer Jacobsen 
omtalte os engang som ”De tre lyse hoveder ude fra Frode og 
Karoline”. Beskedenhed er som bekendt en dyd, og havde vi 
nu i stedet været mørkhårede, ville han naturligvis ikke have 
brugt den formulering. 
Vores far lærte os at spille skak, og jeg spillede, fra jeg var ca. 
10 år til jeg blev konfirmeret, i Årre skakklub. 
I min barndom gik jeg meget til skydning i skytteforeningen i 

PETER GULDAGER 
Afskrift af video interview med Peter Guldager, 18. marts 2018. Interviewer Svend Mose Poulsen. 
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Bækhede Plantage, og jeg dyrkede derefter i nogle år terræn-
skydning. I den sportsgren lykkedes det mig to gange i 70’er-
ne at komme på landsholdet. Jeg erstattede senere tærræn-
skydningen med tennis og golf. Begge aktiviteter er dog nu 
lagt på hylden.    
Jeg sad ved siden af Erling hele min skoletid, og vi var også 
sammen efter skoletid. Den gang kunne man blive helt velha-
vende ved at samle krage- og skadeæg. Vi fik 25 øre pr. æg 
og 50 øre pr. unge nede ved Laurids Janderup. En dag havde 
vi været langt omkring og havde samlet ca. 150 æg. Vi skulle 
lige have de sidste i en skaderede højt oppe i et træ. Erling 
havde anbragt rygsækken, vi samlede æggene i, lige bag mig. 
Erling kravlede op i træet, og jeg fulgte ham med øjnene. Så 
trådte jeg et skridt tilbage, og hele vores formue var smadret. 
Det var lige før, at vores venskab blev sat på prøve. Dengang 
var der mange krager og skader. Jeg har set kragerne hakke 
øjnene ud på harekillinger, så de mistede orienteringen og 
derefter var et let bytte. . 
 I 1950 var jeg færdig i Årre skole og senere Bramming efter-
skole. Det sidste, jeg vil nævne om skolen og især lærer Ja-
cobsen, er, at han lod os, der ville regne noget mere, tage 
nogle kartotekskort, der stod i kasser henne bag døren. Det 
var regnestykker fra 2. real. Jeg regnede dem alle sammen. 
Jeg arbejdede i mosen vest for gården, hvor Oluf Høe grave-
de tørv i en højmose. Jeg kørte hesten, der trak slæbene med 
tørv. Jeg fik 12 kr. for en dags arbejde fra seks morgen til seks 
aften med en times pause midt på dagen, en halv times for-
middagspause og en halv times eftermiddagspause, i alt en 
10 timers arbejdsdag.  

Model foto 

 
Det foregik i sommerferierne. Jeg husker sommeren 1947, 
hvor der faldt meget lidt regn.  Dyrene på marken gik og ro-
dede i sand og støv, og der var intet at leve af. Jeg tjente me-
re i mosen, end min far gjorde ved at levere mælk. Præsterne 
Schmidt og Lilleør tømte de omkringliggende moser for tørv 
og tjente en god skilling. Om det var helt lovligt, ved jeg ikke; 
men de var jo præster, så der var ingen, der turde sige noget. 
Det sidste år fik jeg 15 kr. om dagen, mens de voksne fik 60 
kr. En daglejer fik kun 20 kr. for at læsse møg. 
Jeg var karl ved Alfred Hansen i tre år. Det første år fik jeg 
1.800 kr. om året. Det næste 2.900 kr. og det sidste 3.700 kr. 
Så blev jeg for dyr for Alfred, men han sørgede for, at jeg fik 
en plads i Tistrup hos en, som Alfred selv havde tjent hos. Her 
blev jeg kun i et år, for ejeren var bange for, at jeg blev ind-
kaldt til militæret, og så var det svært at få en ny, hvis det var 
udenfor almindelig skiftedag.  Her fik jeg 4.500 kr. for et år. 

Så så jeg en annonce i avisen om en plads i Skads. Dagen in-
den jeg skulle til Skads, havde Erlings bror, Viggo, konfirmati-
on. Vi var inviteret; men Erling og jeg tog senere på aftenen 
til bal i Korskroen. Vi sad i krostuen og fik en sjus. Pludselig 
kommer der en flot pige med røde sko ind ad døren. Det var 
dog en ualmindelig dejlig pige, siger jeg til Erling. Da vi kom 
over i salen, dansede jeg et par gange med hende. Dagen 
efter skulle jeg til Skads for at forhandle løn. Da vi sad i stuen, 
kom pigen, der ikke længere var i røde sko, ind og skænkede 
kaffe. Hendes far kunne jo godt se, at vi kendte hinanden, 
men vi sagde jo, hvad sandt var, at vi bare begge havde væ-
ret til bal i Korskroen aftenen før.  
Så skulle vi jo til at forhandle løn. Jeg forlangte 5.500 kr. Det 
havde han aldrig givet før. Så skal møddingen være pløjet 
ned, før du går i seng, og du skal have kørekort, for ellers kan 
du ikke køre med traktor på Hovedvej 1. Det med at pløje, 
det var kun en dag. Det var jo maskinstationen, der spredte 
møget ud. Kørekort skulle jeg alligevel have, så det var også i 
orden. Så tilbød han mig 5.400 kr., som jo var 100 kr. mindre 
end det, jeg havde forlangt, men jeg slog til, og det er den 
bedste investering, jeg har foretaget. Et halvt år senere be-
gyndte Lis og jeg at komme sammen, og vi blev gift i 1965. Vi 
fik en datter i 1968 og en søn i 1972, og vi har 5 børnebørn. 
Lis døde desværre i 2008. 
Hvordan gik det til, at jeg forlod landbruget og begyndte at 
studere? Der skal vi over soldatertiden. Jeg blev indkaldt i 
1957 og skulle møde ved Livgarden; men der var indkaldt for 
mange, så vi var nogle, der blev overført til 1. Regiment i Fa-
rum. I kompagniet skulle der være to talsmænd, og da ingen 
kendte hinanden, skulle kaptajnen udvælge to personer de 
første to måneder. Han valgte en skolelærer og mig ud fra de 
prøver, vi havde lavet. Der var kun småting at tage sig af. En 
aften, hvor jeg sad i kostforplejningen sammen med et par af 
mine kammerater, skulle jeg op og hente desserten, som var 
sødsuppe, og jeg gik intetanende forbi en person, som jeg 
aldrig havde vekslet et ord med. Jeg ved ikke, om han var 
misundelig på mig, fordi jeg var blevet talsmand. I hvert fald 
stak han et ben ud, så jeg faldt, så lang jeg var. Han sagde: 
”Jeg venter på dig udenfor”. Han stod ganske rigtigt uden for 
og slog mig straks med en knytnæve i mit venstre øje. Han 
forsøgte derefter at sparke mig i skridtet. Da det ikke lykke-
des, prøvede han at skubbe mig ned ad en kældertrappe. 
Endelig holdt han op.  
Dagen efter mødte jeg kaptajnen, som spurgte, hvorfor jeg så 
sådan ud. Jeg fortalte, hvad der var sket. Han sagde, jeg skul-
le have gennembanket ham, der overfaldt mig, men jeg sva-
rede, at jeg ikke kommer fra et miljø, hvor vi banker hinan-
den; men snakker os til rette. Samme dag blev han fjernet fra 
kompagniet. Få dage senere blev jeg indkaldt til retten i Hille-
rød. Kaptajnen havde rejst en sag om vold. Voldsmanden 
blev idømt 6 ugers fængsel og senere indkaldt igen til nye 16 
måneder et andet sted uden at få godskrevet den tid i hæ-
ren, som var forløbet. 
Det var det rene held, at jeg endte med at blive student. Den 
sidste uge, inden jeg i april 1958 i Jægerspris sluttede som 
soldat, gik jeg op på biblioteket for at finde ud af, hvad jeg nu 
skulle lave. Jeg havde planer om at forlade landbruget, men 
vidste ikke hvordan. På biblioteket sad en, der hed Søren, fra 
vores kompagni. Han spurgte: ”Hvorfor er du ikke student”? 
Jeg sagde, at jeg var vokset op 20 km. fra Esbjerg, og ingen 
fra Årre gik dengang på gymnasium i Esbjerg. Han forklarede 
mig, at jeg kunne få en studentereksamen i løbet af 2 år på 



11 

 

Københavns Studenterkursus, som var beliggende ved det, 
der nu hedder Israels Plads. Mødet med Søren blev ret afgø-
rende for mig, for jeg besluttede at følge hans råd og melde 
mig til kurset.  Jeg havde sparet 13.000 kr. op i den tid, jeg 
havde arbejdet i landbruget, så jeg havde råd til et værelse og 
penge til at betale kurset. Jeg fik et værelse i Gentofte og cyk-
lede ind til kurset. Undervisningen varede fra kl.8.30 til kl. 13 
seks dage om ugen. Når jeg kom hjem til min bopæl, fik jeg 
lidt frokost og tog derefter en lille lur. Derefter læste jeg hver 
dag i 6 timer. Efter 10 mdr. på kurset bestod jeg studenterek-
samen, selvom flere sagde, at det var umuligt. Jeg tabte sene-
re forbindelsen til Søren, men da jeg vidste, at han var læge, 
fandt min bror Sørens adresse. I 2019 aflagde jeg et hyggeligt 
besøg hos ham og hans kone i Vestsjælland.        
Så blev jeg optaget på Universitetet for at læse statskund-
skab, og i 1965 var jeg cand. polit. Mine 13.000 kr. var for 
længst brugt, og jeg havde i stedet en gæld på 13.000 kr.  Det 
var jo før, der var noget, som hed SU. Man kunne søge nogle 
få private legater, og i det ansøgningsskema, jeg skulle udfyl-
de, var det første spørgsmål: ”Søger De Regensbeneficiet? Jeg 
anede ikke, hvad det var, men satte et kryds i rubrikken. Det 
næste spørgsmål var: ”Søger De Kommunitetet”? Jeg anede 
heller ikke, hvad det var, men satte også kryds her. Det viste 
sig senere, at Regensbeneficiet var retten til at bo gratis på 
Regensen, som er et kollegium, der ligger 5 minutter fra Uni-
versitetet. Kommunitetet var et legat oprettet i 1569, som gav 
legatmodtageren 150 kr. om måneden. Jeg boede på Regen-
sen i 4 år (1961-1965). Jeg underviste enkelte studerende i 
borgerlig ret og nationaløkonomi, og det var med til at be-

grænse min studiegæld. 
Det var ikke noget problem at få arbejde. Jeg fik ansættelse 
på Handelshøjskolen i Århus, hvor jeg underviste i national-
økonomi og skrev artikler om bl.a. landbrug, pension og skat. 
På Handelshøjskolen kunne man arbejde, til man var 70 år, 
men jeg fik ekstra tre år som ekstern lektor.  
Jeg har været formand for bestyrelsen for Handelsvidenska-
belig Boghandel ved Handelshøjskolen, og jeg blev engang 
valgt til dirigent ved en banks lokale generalforsamling. Det 
medførte senere, at jeg kom ind i bestyrelsen for en investe-
ringsforening, som banken netop havde stiftet. Da Unibank 
blev dannet ved en fusion af tre pengeinstitutter, blev jeg i 
1991 formand for bestyrelsen for Uni Invest. Ved en yderlige-
re fusion blev Unibank til Nordea Bank og Uni Invest til Nor-
dea Invest, som udviklede sig til på et tidspunkt at blive Dan-
marks største investeringsforening. Da jeg gik af som formand 
pga. alder i 2006, forvaltede Nordea Invest 154 mia. kr.  
Jeg har som formand rejst en del til møder, så min rejselyst i 
dag er behersket. Jeg nyder i stedet min pensionisttilværelse.  
 
Dette interview er langt længere end det skriftlige; men jeg 
har især lagt vægt på at få det med, der handler om vores 
egn, Vil man høre det interessante interview i hele sin læng-
de, så henvend jer til Årre Arkiv. 
 
Svend Mose Poulsen. 
 

SANKT HANS 2020 I AVTRUP 
Skrevet af Rita Ventzelsen  
 

En gammel tradition holdes i hævd trods Coro-
na. Traditionen går helt tilbage til min opvækst i 
Janderup, nærmere bestemt Janderup mark, 
hvor alle naboerne fejrede det i fællesskab. Vi 
var ofte samlet 30-40 mennesker, både børn og 
voksne. Jeg husker det som virkelig hyggelige 
aftener, der var altid arrangeret lege for børne-
ne, såsom spark dåse eller måske rundbold 

Da der skete et generationsskifte, over nogle år, 
ebbede dette stille ud. I min familie ændrede vi 
traditionen til at, den nærmeste familie var 
samlet, både yngre og ældre, skiftene steder. 
Skønner det er ca 25-30 år siden vi startede 
traditionen i familien op. Siden omkring ca 2005 
har vi holdt Skt. Hans i Avtrup. Der er både store 
og små med, i år var den yngste 4 mdr. og den 
ældste 90år.  Skønt at man stadig kan samles 
om traditioner. 
I år var det en sportig heks der blev sendt afsted 
til Bloksbjerg 
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ET UNDERLIGT FORÅR 
Corona virusset har vendt op og ned på mange ting, og vi har 
skullet vænne os til nye måder at agere på overfor hinanden, 
og især på den måde vi har skullet håndtere hverdagens 
opgaver på i foreningsarbejdet og rent privat. 
Men heldigvis åbner samfundet sig stille og roligt, og flere og 
flere kommer i gang med nogle af de opgaver, som desværre 
ikke har kunnet lade sig udføre under nedlukningen, her 
tænkes specielt på forsamlingsforbuddet som har betydet at 
vi har måttet aflyse flere af de traditionsrige arrangementer 
bl.a. den årlige Sct. Hans fest – affaldsindsamlingsdagen, og 
ikke mindst aflysningen af den årlige byfest gør ondt, men 
nu glæder vi os til indvielsen af ”Byens rum ” og den årlige 
Høst & frivillighedsfest senere på sommeren og efteråret. 
 

NU BYGGES DER HUSE 
Byggeriet er nu kommet godt i gang på det nye udstyknings-
område på ”Lindegårdsparken” og der er gang i salget af 
byggegrunde, inden længe vil der for alvor være gang i det 
helt store byggeri og med den beliggenhed som disse grunde 
udgør, vil der helt sikkert blive rift om at købe og bygge sig 
et hus på området, som ligger bynært og tæt på det nye Bør-
necenter, samt ”Byens rum” og Larsens skov. 
 

ÅRRE ER KOMMET PÅ PLAKATEN 
En fantastisk idé er blevet til virkelighed – Årre by er kom-
met på plakaten, en plakat som er blevet modtaget med 
enorm interesse og solgt til flere borgere fra både by og 
land. 
Idéen og motiverne til plakaterne er blevet skabt af søstrene 
Nana Larsen og Anja Wichmann, som har stået for alt arbej-
det med både at sikre trykningen og salget af plakaterne. 
Overskuddet fra salget vil blive anvendt til et nyt legered-
skab udført i træ, og som vil blive stillet op, på legepladsen 
på Vænget, en opgave som tømreren allerede er blevet sat 
gang med, og som vi er sikker på vil bringe glæde blandt 
børnene på legepladsen. 
 

LEGEPLADSEN BLIVER OPDATERET 
Et af de opgaver som skulle være gennemført i foråret, men 
som desværre er blevet udskudt på grund af Covid - 19 ud-
bruddet, var den årlige gennemgang med kantklipning, fjer-
nelse af ukrudt og opfyldning med nyt faldsand på pladsen. 
Det vil nu blive gennemført i løbet af sommeren, og i den 
forbindelse vil det nye legeredskab blive opstillet på lege-
pladsen. 
Til gengæld har vi fået gennemført de faste kontroller af 
legeredskaberne således at sikkerheden er i orden på plad-
sen, der er blevet sat nyt gummi på kæderne til gyngerne, 
der beskytter børnenes fingre når de benytter gyngestativet. 
 

MEDLEMSKONTINGENTET 
Vi har en udfordring med hensyn til vores medlemskontin-
gent, idet vi oplever at flere og flere af vores medlemmer 
desværre ”Glemmer” at betale til tiden, det er vi naturligvis 

meget kede af, det er især blevet et problem efter at vi i år 
ikke har kunnet udsende girokortet, sammen med aktivitets- 
programmet på grund af flere aflysninger, men håber at fle-
re vil hjælpe med at få betalt kontingentet efter at vi nu har 
fået tilknyttet et MobilPay nr. som er 114227. 
Især i år er det vigtigt, idet vi ikke vil modtage det sædvanli-
ge overskud fra byfesten som vi normalt deler mellem Bor-
gerforeningen og Boldklubben og som bruges og gavner i 
lokalområdet. 
Uden det årlige kontingent vil det være umuligt for bestyrel-
sen at igangsætte og udføre alle de positive aktiviteter samt 
arrangementer og projekter som bliver udført året igennem, 
og som vi ved at rigtig mange sætter stor pris på. 
 

TRÆERNE ER BLEVET ”STUDSET” 
Træerne langs Vardevej ud for Larsens skov, har fået den 
helt store tur med grenklipperen således at grenene ikke 
generer hverken cyklister eller andre der færdes på denne 
strækning, ligeledes er træerne på skovstien blevet klippet, 
og hvis alt går efter planen, har vi et ønske om at få set på 
forholdene på ”Kirkestien” langs Tranbjergvej. 
Her vil vi gerne have fjernet de to hække ind mod marken og 
i stedet for få sået græs, idet begge hække er ved at brede 
sig så voldsomt og ikke længere pynter på strækningen. 
Samtidigt vil vi se på muligheden for at få løftet ”kronen” på 
de store træer, ved at klippe de nederste grene af, således 
der kan komme mere lys ind på strækningen, og samtidigt 
minimere nedfaldet af grene og blade på stien. 
 

BLOMSTERBEDENE OG OASEN 
Når man bevæger sig rundt i byen, er det både for byens 
borgere og for de gæster der kommer til byen, en fornøjelse 
at se at alle vores blomsterbede langs vores indfaldsveje og 
rundt omkring i byen, der bare strutter med de skønneste 
blomster og buske, ikke mindst en gåtur på ”Oasen” er en 
fryd for øjet, her kan man sætte sig og bare nyde det smuk-
keste blomsterflor i Den Blomstrende Landsby. 
 

BYENS RUM 
Nu skrider arbejdet for alvor fremad, man kan næste følge 
udviklingen dag for dag – og ikke mindst de nye og store 
blomsterbede fremstår fantastisk flot på området, græsset 
gror og bænkene er blevet monteret på betonrækkerne og 
inden længe vil opbygningen af siddetrappen være på plads 
sammen med bænken omkring det store træ midt på plad-
sen. 
Regnvandsbedet omkring cykelskuret er just blevet færdig, 
og inden længe vil der være plantet de skønneste vandplan-
ter i bedene og herefter henstår der nu at få etableret belys-
ningen på området, en opgave som der pt. arbejdes på og 
som vil stå færdig til indvielsen. 
Det fantastiske gode vejr i juni måned har betydet at både 
træer og buske og blomster trives rigtig godt og børnene er i 
fuld gang fra morgen til sen aften på ”Street området”, hvor 
de suser afsted på både skaterrampen og 
”Pumptrackbanen”. 
 
Vi vil allerede nu bede jer sætte et X i kalenderen til fredag 
d. 28. aug. 2020, hvor indvielsen officielt vil finde sted – nær-
mere program følger via opslag, op på hjemmesiden samt på 
Facebook. 
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DE FRIVILLIGE FORTJENER STOR ROS 
Ser man på alt det arbejde der bliver udført af frivillige i byen 
bliver man både stolt og glad, især det store arbejde som 
byens blomsterpiger udfører på Oasen – i blomsterbedene 
samt på ”Byens rum” og som er med til at gøre en forskel for 
os alle. 
Ligeledes bliver man glad når man ser alle de frivillige som i 
den grad har hjulpet til og knoklet på projektet ”Byens rum” 
igennem rigtig lang tid med alle de praktiske opgaver, og som 
nu for alvor viser værdien af arbejdet, når man bevæger sig 
rundt på området.  
”Styregruppen” bag projektet, fortjener også et stort skulder-
klap for deres frivillige indsats igennem hele perioden, hvor 
der er blevet afviklet et stort antal møder og mange timer i 

dette arbejde, men heldigvis kan vi se frem til datoen for af-
slutningen og indvielsen, og herefter skulle der blive mindre 
arbejde for styregruppen fremadrettet. 
Ud over disse opgaver er der rigtig mange som hjælper til året 
rundt med store og små opgaver forskellige steder i byen, 
som slet ikke kunne lade sig gøre at udføre hvis ikke den store 
frivillighed var fremherskende mellem land og by i Årre. 
Så fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for den store op-
bakning fra alle jer frivillige, som stiller op hver gang man 
spørger om hjælp til forskellige opgaver i byen. 
 
Vi vil ønske jer alle en god sommer. 
Med venlig hilsen – Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

BAGGRUND FOR ÅRRE PLAKATEN 
Skrevet af Anja Wichmann 
 

Ideen kom faktisk for nogle år siden 
Da både Nana og jeg er tilflytter, syntes vi det kunne være sjovt, at lave 
en Årre plakat, da det på det tidspunkt var meget moderne med diverse 
by plakater, og vi nu begge havde startet et nyt kapitel i Årre. 
 

Nana fik kontakt til Martin Rahr, som også havde lavet noget for en an-
den lille landsby. Og i samarbejde med ham, gik vi i gang med at designe 
plakaten. 
 

Vi var begge enige om, at der godt måtte være lidt fyld på, det vil sige, at 
vi ville gerne man kan pege og sige, det er madpakke huset, og er det 
ikke dronningen der sidder der ved Kvist (i den gule stol, fra hendes be-
søg i 2016).  
 

Da vi ligger den på Facebook, var der også flere der spottede, at der kun 
var 3 blomster på byskiltet, og det skulle selvfølgelig rettes til 5, vigtig 
detalje. 
 

I Årre er der rigtig mange ildsjæle, og det er ligeså meget deres fortjene-
ste, det er jo deres værker der er på plakaten. Oasen, tribunen, byens 
rum osv.  
 

Vi syntes den er blevet rigtig god, og vi har solgt 140 plakater, det er 20 
mere end målet, så tak for det. Overskuddet går til borgerforeningen.  
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Menighedsrådsvalg 

Der er menighedsrådsvalg den 15. september 
Menighedsrådsvalget kommer til at foregå på en ny måde i forhold til tidligere. 
Inden valget er der et orienteringsmøde, som skulle have været afholdt i maj måned, men som på grund af 
covid-19 er blevet udskudt og som finder sted for Fåborg Sogn i Fåborghus 18. august kl. 19.00 og for Årre 
Sogn på kirkegården/i kirken 18. august kl. 19.00. 
På orienteringsmødet skal der orienteres om, hvad menighedsrådene har arbejdet med i valgperioden og 
hvilke planer, der ligger for de kommende år. Der skal endvidere gennemgås, hvordan valget skal foregå, 
hvem der genopstiller og hvor mange nye kandidater, der er behov for. 
 
Det kan være svært at rekruttere nye kandidater. Skal man være en jævnlig kirkegænger eller være religiøs 
for at sidde i menighedsrådet? Dertil kan svares NEJ.  
At være menighedsrådsmedlem er et frivilligt arbejde i vore sogne, et arbejde der er nødvendigt, hvis vi vil 
have en kirke, hvor vi kan få vore børn døbt og konfirmeret og hvor vi kan blive bisat og begravet. 

          Fortsættes s.19. 
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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 

   

KONFIRMATION 19. SEPTEMBER 
Konfirmationen i år blev som bekendt udsat, men nu konfirmeres de den 19. september. Pga. Covid-19 
deles Årre i 2 hold og tidspunkterne bliver således: Årre 9.00. - Fåborg 10.00 og Årre 11.00.  
Der er begrænset plads i kirkerne og derfor er der kun adgang for konfirmanderne og deres indbudte fa-
milier. 
Hilsen menighedsrådene. 
 
LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende tider: Den 12. september kl. 10.00 i Fåborg kirke. Den 14. 
november kl. 10.00 i Årre kirke. 
 
HØSTGUDSTJENESTER 
Ved høstgudstjenesterne søndag 27. september i Fåborg kirke kl.10.30 og i Årre kirke kl. 9.00 fejres hø-
stens velsignelser. Kirkerummet vil være pyntet, der synges høstsalmer og der er ekstra musik.  
 
ALLE HELGEN GUDSTJENESTE 
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 1. november i Fåborg og Årre kirker (se tidspunkt i gudstjenesteli-
sten). Vi mindes de døde i årets løb ved at deres navne nævnes fra prædikestolen og der tændes et lys 
for hver af de afdøde.  
 
ELEVER SYNGER I ÅRRE OG I RIBE 
Igen i år inviteres 3.-6. klasse i Årre skole 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. Nærmere oplysning om tidspunkt fås hos skolen. 
 

PRÆSTEN HAR FRI 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 21.-25. oktober samt 12.-13. december. Embedet varetages 21.-25. 
oktober af sognepræst Søren Pedersen, tlf 75196703 sop@km.dk. Embedet varetages 12.-13. december 
af sognepræst Charlotte Locht, tlf 75191090 cloc@km.dk. Præsten har desuden fri alle mandage. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
mailto:cloc@km.dk
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Fortsættelse fra side 17 

Arbejdet er lidt anderledes end i en foreningsbestyrelse, idet der er helt faste regler og procedurer for 
hvad menighedsrådet kan og skal. Det kan synes uoverskueligt at finde ud af som nyt menighedsrådsmed-
lem, men det er lærerigt og giver indblik i mange problematikker og sider af samfundet. 
Både i Fåborg og Årre er det små menighedsråd, hvor man hjælper hinanden med arbejdet. Men opgaver-
ne er alligevel lidt uddelegeret.  
Kirkeværgen (en gammel betegnelse) har ansvar for bygninger og kirkegård. Kontaktpersonen varetager 
opgaver angående de ansatte, for menighedsrådet er arbejdsgiver. Heldigvis er der i provstiet ansat en 
personalekonsulent, som man kan trække på. Kassereren har ansvar for regnskabet, men også her er der 
hjælp, idet begge menighedsråd får regnskabet ført på et regnskabskontor fælles for flere sogne. 
Som formand har man mange forskellige opgaver. Man er den, der leder menighedsrådet i dets arbejde 
og skal sørge for, at beslutninger bliver udført. Formanden er også menighedsrådets ansigt udadtil i for-
hold til provsti, stift og andre samarbejdspartnere.  
De kompetencer man udvikler som formand, kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor mennesker 
arbejder sammen. 
Men det kan jo være omvendt, at man fra sit arbejdsliv har nogle erfaringer og en viden, som det kunne 
være spændende at bruge i et menighedsråd. 
Mød op til orienteringsmødet og hør mere om, hvordan menighedsrådene arbejder. 
De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og inden da har de konstitueret sig og valgt, hvem der 
skal varetage de forskellige poster. 
Selve menighedsrådsvalget foregår, som vi kender det fra foreningslivets generalforsamlinger. Tidligere 
skulle der laves en opstillingsliste og hvis der kom flere lister, blev der valg. Det er ændret nu til en valg-
forsamling, som foregår overalt i landet den 15. september. Forhåbentlig vil der være en række kandida-
ter, vi kan stemme på, og forhåbentlig er der en del, der vil møde op for at stemme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGAFTEN MED HELGE TEGLGÅRD.  
Onsdag den 7. oktober kl. 19.00. 
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. 

Menighedsrådsvalg i Årre Sogn     

Orienteringsmøde 18. august kl. 19.00 På kirkegården/i kirken 

Valgforsamling 15. september kl. 19.00 På Årre kro 

      

Menighedsrådsvalg i Fåborg Sogn     

Orienteringsmøde 18. august kl. 19.00 I Fåborghus 

Valgforsamling 15. september kl. 19.00 I Fåborghus 
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GUDSTJENESTER 

 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Udsat indtil videre pga. corona. Vi afventer nye regler. 

KOLLEKTER:  
Ved høstgudstjenesterne den 27. september samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

SP = Søren Pedersen. CL = Charlotte Locht. TH = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have.  
** På grund af coronakrisen med begrænsede pladser i kirken deles konfirmanderne fra Årre i 2 hold. Der vil kun være adgang 
for inviterede. Se nærmere andetsteds her i Kirkenyt.  

16. august 10. søn. e. Trin. Ingen 09.00 SP Matt 11,16-24 

23. august 11. søn. e. Trin. 09.00 CL Ingen Luk 7,36-50 

30. august 12. søn. e. Trin. 14.00 TH 14.00 TH Tambours Have 

06. september 13. søn. e. Trin. Ingen 09.00 Matt 20,20-28 

13. september 14. søn. e. Trin. 09.00 10.30 Joh 5,1-15 

19. september Lørdag   09.00 ** Konfirmation 

19. september Lørdag 10.00 **   Konfirmation 

19. september Lørdag   11.00 ** Konfirmation 

20. september 15. søn. e. Trin Ingen Ingen   

27. september 16. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Høstgudstjeneste 

04. oktober 17. søn. e. Trin. 09.00 10.30 Mark 2,14-22 

11. oktober 18. søn. e. Trin. Ingen 10.30 Joh 15,1-11 

18. oktober 19. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Joh 1,35-51 

25. oktober 20. søn. e. Trin. 09.00 SP Ingen Matt 21,28-44 

01. november Alle Helgen 14.00 15.30 Matt 5,1-12 

08. november 22. søn. e. Trin. 09.00 10.30 Matt 18,1-14 

15. november 23. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Mark 12,38-44 

22. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

09.00 10.30 Matt 11,25-30 

29. november 1. søndag i ad-
vent 

10.30 09.00 Matt 21,1-9 
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”Idræt om dagen” kan byde på overraskelser. I vinter modtog 
Arkivet ad den vej, Ingrid Nielsens erindringer, i form af en 
erindringsbog. der beskriver hendes liv, helt fra barndom-
men, i form af tekst og billeder. Bogen er på 90 sider. Denne 
artikel er et uddrag af bogen. 
Ingrid blev født i 1942, i Darum, hvor hendes forældre Ida og 
Valdemar Hansen, havde et husmandssted, på 11 tdr. land og 
3 køer, købt i 1927. Ingrid var efternøler, med 3 ældre søsken-
de.  
Familiens indtægt blev suppleret ved, at faderen deltog i 
etablering af diget, hvor han lagde hest til. Ejendommen var 
velholdt. Til pinse fremstod den altid nykalket. Som halvstor 
pige, var det Ingrids opgave, at kalke det nederste stykke. 
Trods hårde og nøjsomme tider, havde faderen godt styr på 
pengesagerne. Under et længere sygehusophold, hvor han 
var indlagt med lungebetændelse, samlede naboerne ind til 
terminen. Dette var dog ikke nødvendigt, da pengene var der 
og lå i hans aflåste skuffe i skrivebordet. 
Ingrid tjente 25 ører om ugen, ved at flytte og hente de 3 kø-
er. For det meste gik de til godter. 
Dagligvareindkøbene foretog faderen i Brugsen, medbringen-
de moderens dosmerseddel. Noget af betalingen fik de i form 
af æg. De varer han havde glemt, blev Ingrid efterfølgende 
sendt afsted efter. 
Gik bølgerne lidt højt imellem forældrene, trøstede Ingrid sig 
ved hunden og en lille kalv. 
Hendes skolegang foregik de første 3 år på Pogeskolen i 
Daru,. De sidste 4 år gik hun i den stråtækte. De 2,5 km. hver 
vej, tilbagelagde hun på gåben. Hun havde 2 lærere. Den ene 
af den slukkede ofte sin tørst, i baglokalet hos købmanden. 
Nabopigen Marie (Rie) blev Ingrids bedste veninde. De fulgtes 
altid ad, også da de skulle ud og tjene. Da Ingrid var 13 år, fik 
hun, trods moderens protester, en knallert. 
Om sin konfirmation husker hun, At de havde familien til mid-
dag. Bordet med den hvide papirs dug, var pyntet med røde 
Alpevioler, som moderen selv havde drevet frem. Senere blev 
naboerne inviteret til kaffe. Gaverne bestod af en cykel, en 
grøn taske, en underkjole, smykker og lidt penge. Hun var 
glad for dyr, ikke mindst kaniner. Hun havde, trods faderens 
protester, fået 2 kaniner forærende. De to blev til mange. 
nogle blev slagtet, men de fleste solgt. Det gav til både konfir-
mationskjole og –sko. Hun havde nabokonen med, da der 
skulle købes smart andendagstøj. 
Efter konfirmationen kom hun i huset, hos sin storesøster og 
dennes mand, i Sønderjylland. Rie kom i huset hos bageren, i 
samme by. De to havde det sjovt, sammen med de andre 
lokale unge.  
Efter 1 ½ å år fik hun plads på en større gård, i Abterp. Der var 
en karl Peter, som hun blev gode venner med. Peter rejste 
senere til Norge, for at arbejde. Juleaften skulle hun arbejde, 
men havde fri juledag, hvor hun tog hjem. Først med tog, 
hvor hun havde knallerten med, og på knallert fra stationen 
og hjem. Men knallerten strejkede, så hun måtte trække hele 
vejen. Spisetiderne på gården var meget præcise. Hvis hun 
var heldig, hjalp karlene med opvasken, så hun kunne holde 
lidt tidligere fri. Konen Marie fik Ingrid med på et vævekursus, 
Det havde hun meget glæde af. Sidst på sommeren kom der 
en karl (Bent), som Ingrid var noget betaget af, men da hun 

havde en kæreste, blev der ikke noget ud af det. 
Til november rejste hun og Rie til Randers, hvor de fik plads 
på Vangs Hotel. Om aftenen sneg de sig ud, og festede på 
Maxim. 
Til jul fik Ingrid brev fra Bent om, at de manglede en pige, på 
den gård, hvor han tjente, i Norge. Bent skulle hjem til sine 
forældres sølvbryllup. Da han tog tilbage til Norge, havde han 
Ingrid med. Hun blev hurtigt klar over, at det skulle være de 
to. Gårdejerparret Morris Nordrum og hans danske kone Elna 
havde en lille pige på 3 år Valborg. 
I starten var de svære at forstå, men så hjalp Bent til. Da de 
ankom i april, var der stadig sne. Det var et flot syn. Gården 
var stort set selvforsynende, selv brændevinen brændte de. 
Inden det sidste brød blev spis, kunne det godt være lidt lang-
håret, så blev det bare vasket og derefter spist.  Der hørte 2 
skovheste til gården. Dem fik de unge lov til at låne, hvis de 
skulle på udflugt. 
På en tur op på sætere, sammen med Bent og hans ven Peter, 
faldt Ingrid og kom til skade med den ene fod. Falck kom og 
hentede dem, i en Land Rover. Heldigvis var foden ikke bræk-
ket, men forstuvningen tog sin tid. Om sommeren gik fårene 
på sæteren. Til vinter blev de samlet og drevet hjem. Da Bent 
skulle drive dem hjem, ville han en vej og fårene en anden. 
Han skulle nok have ladet fårene bestemme, da de kom ud på 
en længere omvej. 
Da Ingrid og Bent tog tilbage til Danmark, havde Bent fået 
plads, som fodermester, hos Henry Jensen, i Darum. 
De havde besluttet sig for at blive gift. Da Ingrid kun var 18 år, 
måtte de løse kongebrev. De blev viet 10. december 1960. 
Ingrid var i en blå kjole, med en lille bolero. Da de knælede 
ved alteret, sås prisskiltet på Bents nye sko tydeligt. Bryllups-
festen blev holdt hos Ingrids forældre. 

INGRID NIELSENS ERINDRINGER 
Skrevet af: Svend Håhr Kristensen og Anna Marie Østergaard Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
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Til Bents arbejde hørte en lille primitiv ejendom. Her indrette-
de de sig. De tidligere beboere havde ladet en glødepære 
sidde. Den har Ingrid stadig. Hun tog nu ud sammen med en 
kogekone, både til private fester og til fester, på kroen. Alt 
blev lavet fra bunden. Ofte kunne en arbejdsdag være på 18 
timer. Tillige gjorde hun rent på skolen, arbejdede lidt på me-
jeriet, plantede marehalm ved Vesterhavet og arbejdede på 
nabogården 2 dage om ugen.  
I 1961 købte de ejendommen, for 80.000 kr. Der var 35 tdr. 
land til og der fulgte 10 køer plus opdræt og 6 grisesøer med. 
Bent fortsatte som fodermester hos Henry, indtil han begynd-
te at køre mælk. Til dette formål var der indkøbt en ny Dexta 
traktor og en stor gummivogn.  
Efter 4 års ægteskab, blev de i 1964 forældre til Anni. I 1965 
fik de Helle. De blev begge døbt i Darum Kirke. De havde fan-
tastiske naboer og børnene mange legekammerater.  
Stuehuset blev renoveret og de forpagtede præstegårdens 
jorde. Når Bent kørte mælk, måtte Ingrid røgte færdigt. Så var 
pigerne med i stalden. Engang fik Anni lågen op, ind til en 
griseso. Heldigvis gjorde den hende ikke noget. Engang stille-
de hun sig midt på staldbroen, da køerne skulle drives ud. Det 
gik heldigvis også godt. 
Da mejeriet i Darum lukkede, fik Bent arbejde på sildeoliefa-
brikken i Esbjerg. Nu måtte Ingrid passe dyrene, røgte og mal-
ke, ja sågar køre med den gamle Aktiv mejetærsker, som de 
havde købt. Når Bent kom hjem fra sildeoliefabrikken, trak 
han straks i arbejdstøjet og sled på gården. 
Etablering af den nye motortrafikvej Bramming – Esbjerg 
medførte en stor ændring for Ingrid og Bent. Vejen skulle 
føres midt igennem deres jord. Ingrids verden brast. De så sig 
nødsaget til at sælge og forlade Darum, som de holdt så me-
get af. De kiggede efter en anden ejendom og valget faldt på 
Heagervej 23. En rødstensejendom, med 42 tdr. land, 14 kø-
er, opdræt, 7 søer og en gammel schæfer. De overtog 1. no-
vember 1968. Asta og Chr. Hansen, de tidligere ejere, hjalp 
dem godt tilrette. Børnene kom til at gå i skole i Nordenskov. 
Nordenskov blev deres by. 
Noget af det første, de gik i gang med, var at renovere stue-
huset. Ingrid gik i gang med at tage kørekort. Dette blev dog 
sat i bero, da hun atter var gravid. I den forbindelse udtalte 
læge Johansen, på sin bramfri facon, at hun lignede en sund 
stærk jysk hoppe. Tina blev født i november 1969. først på 
året 1970 gjorde hun sit kørekort færdigt. Der var meget sne, 
da hun skulle op til teori. De var 4 i skolebilen. På grund af 
den megen sne, skred bilen ud og de endte i grøften. En last-
bil kom dem til undsætning og trak dem op.  Ingrid bestod. 
Kørekortet kostede 2.800 kr. svarende til prisen på en fede-
kalv. De avlede roer, som skulle hakkes, så dagene kunne bli-
ve lange. 
I 1970 byggede de til huset, så pigerne kunne få hver deres 
værelse. Badeværelset blev udvidet og der blev plads til en 
vaskemaskine. 
I efteråret 1971 blev de ringet op, af smeden i Darum. Ingrids 
far var faldet om. Det var alvorligt. Børnene blev afleveret hos 
naboerne og de hastede til Darum. Ingrids far havde prøvet at 
starte traktoren, med håndsving, og nu lå han foran den og 
var død.. Bent havde en gammel aftale med sin svigerfar om, 
at når denne var død, skulle han tage sig af tegnebogen, som 
viste sig, at indeholde en del kontanter. Faderens død tog 
hårdt på Ingrids mor. Efter at Ingrid og Bent havde haft hende 
boende et stykke tid, søgte de og fik en plejehjemsplads til 
hende, på Solgården i Bramming. Her livede hun lidt op. Hun 

døde i 1973, 73 år gammel. 
I Fåborg Sogn 4 er der et billede af gården på Heagervej 23. 

På dette tidspunkt var avlsbygningerne allerede udvidet flere 
gange. Det meste havde de, med hjælp fra Bents far, selv 
bygget. 
I 1989 blev der bygget løsdriftsstald, hvilket viste, at de var 
foregangsmænd. Til dette arbejde havde de håndværkere.  
Desværre fik de ikke glæde af den nye stald, i ret mange år. 
Bent blev alvorligt sy, og de måtte afhænde gården i 1995. 
Det var tungt at skulle forlade Bakkegården, som var deres 
livsværk.  
I stedet købte de Vrenderupvej 43. Ligeledes en landbrugs-
ejendom. Her byggede de nyt stuehus og året efter byggede 
de en havestue til. 
Nu skulle den tredje alder nydes. Heldigvis blomstrede Bent 
op. Desværre varede det ikke ved. I 1997 begyndte det at gå 
den forkerte vej. PÅ dette tidspunkt begyndte Ingrid at skrive 
i sin erindringsbog. 
Hun skrev om, hvordan Bent havde det, hvem der havde væ-
ret på besøg og ikke mindst, hvordan børn og børnebørn var 
til opmuntring, for både Bent og hende. Sommeren gik. Bent 
røg ud og ind af sygehuset. Han var dog mest hjemme. Men 
det gik kun ned ad bakke. Bent døde 16. november 1997. 
Hans største ønske var, at få lov til at dø hjemme. Dette ønske 
blev opfyldt. Den dag, hvor han kunne være fyldt 59 år, blev 
han begravet og stedt til hvile på Øse Kirkegård. Mange fulgte 
ham, på den sidste rejse. Til mindesamværet holdt deres yng-
ste datter Tina en rørende tale. 
Ingrid bor stadig på ejendommen Vrenderupvej 43 i Vrende-
rup. 
 

Kilder: Ingrid Nielsens erindringsbog og Bog 4 

FÅBORG OG OMEGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 
Efter lang tids nedlukning, på grund af Covid19, forventer vi, 
at vi igen kan slå dørene op fra tirsdag d. 1. september. 
Det bliver naturligvis efter de gældende hygiejne- og af-
standsregler. 
 
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver måned kl. 14-16, 
eller efter aftale. 
Venlig hilsen  
Arkivleder og bestyrelse 
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TIL SALG eller forpagtning med forkøbsret på rimelige vilkår 
 

Faaborg Kro, som er en af Danmarks ældste og bedst bevarede kroer sælges inkl. hyggelig privat beboel-
se på 68 m2 og lejlighed i anneks bygning på 60m2 til udlejning + garage + stor grund + hjemmeside + in-
ventar kr.1.600.000,-  Der er potentiale for at øge omsætningen. 

    

Kroen er i 2018 godkendt af rigsarkivet som KONGEKRONEKRO (tidligere KGL. privilegeret) pga. kroens 

unikke historie fra 1708 og er løbende flot vedligeholdt overalt og kan drives videre fra dag 1. forhør nær-

mere på tlf.7519 5016, det er helt uforpligtende.  

 

Kroen vil selvfølgelig blive drevet videre indtil et evt. salg/forpagtning, så du kan trygt booke din næste 
fest på Faaborg Kro. 

 

FÅ LEDIGE KONFIRMATIONS DATOER.  

 

Se mere på vores flotte nye hjemmeside www.faaborg-kro.dk 

 

Mvh Marlene &  Uwe Schober 

Krosvinget 1, Fåborg, DK 6818 Årre  -  Tlf. +45 7519 5016  -  faaborg@faaborg-kro.dk  -  www.faaborg-kro.dk 

 

http://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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NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 
Skrevet af Martin Kristensen - formand  

Som nyvalgt formand for Borgerforeningen havde jeg nok 
håbet på en stille opstart, da der i sagens natur er mange nye 
ting, som man sammen med bestyrelsen skal sætte sig ind i. 
Jeg havde dog ikke i min vildeste fantasi troet / overvejet et 
forår / sommer som denne.  
Dog skal der mere end en virus kaldet Covid 19 til at slå Få-
borg Borgerforening ud af kurs. Mødeaktiviteterne er så småt 
startet op, og vi arbejder stadig på nye tiltag, som vi håber og 
tror på, at alle i Fåborg sogn kan nyde godt af. 
 

SIDEN SIDST 
Byfest (Sammen hver for sig) og Sankt Hans 
Som allerede nævnt i sidste Lokal Nyt, var Borgerforeningen 
og Idrætsforeningen pga. den daværende situation nødsaget 
til at aflyse byfesten.  
 

Byfesten blev dog gennemført i en helt anden form end el-
lers. Borgerforeningen fik en venlig henvendelse med en ide 
om at afholde byfest sammen hver for sig. Det betød i prak-
sis, at vi gav mulighed for at 
købe byfestposer indehol-
dende Vin, Fåborg Byfest-
pølser, Slik, Sodavand samt 
brød, til afhentning i Få-
borghus. Det var SUCCES. 
80 kg pølser fik vi ekspede-
ret ud af døren. Tak til jer 
som altid bakker op. Tak for 
den gode ide, det de ideer, 
som vi bliver bedre af.   

 

Det blev desværre også til en aflysning af Sankt Hans. Og 
hvorfor så det? I Borgerforeningen turde vi simpelthen ikke 
tage chancen og gennemføre Sankt Hans, da vi altid mødes 
med stor opbakning til vore arrangementer. Derfor troede vi 
ikke på, at vi kunne holde os indenfor det tilladelige antal 
personer. Vi vender derfor stærkt tilbage næste år. 
 

NÆRBOKS 
Lad pakkerne komme til dig!  
Borgerforeningen har længe haft et 
ønske om at give alle mulighed for at 
kunne få sine pakker sendt direkte til 
Fåborg. I samarbejde med Nærboks er 
der derfor blevet opstillet en sådan 
under halvtaget ved siden af hjerte-
starteren. Vi håber at I vil gøre brug af 
muligheden. Læs evt. om brugen på 
hjemmesiden: www.postnord.dk/vores
-loesninger/naerboks 
 

PULJE TIL LANDSBYFORNYELSE 
Fåborg Borgerforening har via sin ansøgning til Puljen for 
Landsbyfornyelse modtaget 10.000 kr. til forskønnelse af vore 
helleanlæg. Ideen er, at der i samarbejde med kommunen 
bliver lagt pigsten i helleanlæggene på Vrenderupvej og Få-
borgvej Vest, så det sikre en ensartet og pæn velkomst til 
byen. Tak til kommunen for støtten. 
 

FÅBORGHOLDET 
Så er vi i gang igen. Så næste gang i går på stadion eller gen-
nem byen, må i gerne sende en venlig tanke til Holdet. Jeg 

ved ikke hvad vi skulle gøre uden jer.  Men men men….. Der 
er jo plads til flere. Tirsdag klokken 10 ved Fåborghus.  
De siger, at de hygger sig. 
 

CYKELSTIEN 
For at en cykelsti kan blive flad og klar til at cykle på, opstår 
der nogle gang lidt bump på vejen. Kommunen har igangsat 
processen med at få de nødvendige tilladelser og godkendel-
ser. Vi venter i spænding og håber på, at vi inden længe kan 
afsløre en forventet indvielsesdato.  
 

HVAD LAVER BORGERFORENINGEN UNDER COVID 19? 
Velkommen til alle som vælger Fåborg til 
Borgerforeningen ønsker et fokuspunkt, som omhandler en 
god velkomst til alle, som vælger Fåborg og omegn til. 
Vi ønsker som forening at være en større del af det at føle sig 
velkommen når man kommer hertil. Dermed ikke sagt, at det 
vi gjorde var forkert, der er bare nogle ting, som vi ønsker at 
gøre bedre. Herunder fornyelse af velkomstfolder samt en 
god velkomst for ALLE. 
 

Og sidder du derfor med en god ide til hvad vi kan gøre bed-
re, så hører vi gerne fra dig. Du kan evt. kontakte Anne på 
2279 1840. 
 

VIGTIGE DATOER 
 

Grillaften 
Fredag den 21. august afholder vi vores årlige grillaften. I år 
arrangeres denne i samarbejde med Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening og vi kan love jer, at det bliver hyggeligt. 
Nærmere oplysninger herom kommer senere, men sæt et 
kæmpe X. 
 

Konfirmationer 
Den 19. september hejser vi flaget for årets konfirmander. 
Stort tillykke herfra.  
 

Vinsmagning 
Den 30. oktober afholder Fåborg Kro i samarbejde med Onkel 
Jørgen Vinsmagning. 
 

Kreahygge 
Der vil i løbet af efteråret blive afholdt kreahygge i Fåborghus. 
Indhold og udformning vil blive offentliggjort på Facebook, 
Hjemmesiden samt infotavlerne. 
 

Jul i Fåborg 
Nu vil jeg ikke stresse folk med at skrive om jul allerede i au-
gust MEN: 
Årets julefrokost samt find julemanden afholdes på Fåborg 
Kro den 28-11-2020 med sponsorat fra Vejrup Andel  
Årets julebanko afholdes ligeledes på Fåborg Kro den 9-12-
2020. 
 

God sommer 
Til sidst er kun at ønske alle en god sommer, og vi håber på at 
se jer alle, til efterårets arrangementer. 
Vi glæder os til at se jer. 
 

På vegne af Fåborg Borgerforening - Martin 

https://www.postnord.dk/vores-loesninger/naerboks
https://www.postnord.dk/vores-loesninger/naerboks
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ENDELIG PÅ SOMMERLEJR IGEN 
Skrevet af Charlotte Thorøe, ulveleder 
 

Den 27/6-1/7 var bævere og ulve fra 
KFUM-spejderne i Grimstrup/Årre-
gruppen på sommerlejr på Terp spej-
dercenter v. Bramming. 

 

6 ledere og 15 spejdere oplevede 5 dage fyldt med sjove og 
spændende oplevelser. Sommerlejren bød på leg, læring og 
fællesskab. 
Om lørdagen blev der lavet tørklæderinge der lignede for-
skellige dyr fra den danske og afrikanske natur, en del lavede 
egen tegning af et valgt dyr. 
Søndag morgen var vi til gudstjeneste i Vester Nykirke, hvor 
præst Uffe Vestergaard holdt en  prædiken for os som også 
var i børnehøjde, og da han bagefter nævnte, at han var glad 
for at få besøg af spejderne, kunne man tydeligt se, at alle 
børnene voksede 10 cm.  

 

Om eftermiddagen blev der malet billeder på de lærredsryg-
sække som vores bestyrelsesformand havde syet til os.  
 

Mandag var store natur dag med Å-vandring sammen med 
Ingrid. Så naturvandring i skoven, hvor vi satte insekt fælder 
ud, kiggede på naturen, lyttede til fuglene og studerede træ-
er og blade. Senere var der smuglerløb. Der skulle smugles 
små poser med kartoffelmel og flormelis fra dealeren på den 
ene side af hyttepladsen og over på den anden side til køber-
ne. Undervejs kunne de blive stoppet til visitation af politiet 
(lederne). Børnene duperede os totalt med deres evner til at 
skjule deres varer. Det lykkedes os selvfølgelig at tage nogle 
børn med varer på sig, men der var også nogle, vi aldrig fandt 
noget som helst på. Børnene var ellevilde over denne leg.  
 

Tirsdag var hikedag/vandretur. Regnvejr gav en nervepirren-
de start på dagen. Kunne vi gennemføre programmet. Men --
--selvom vejrudsigten ikke var for god, besluttede vi at gen-
nemføre turen. Vejrudsigten blev bedre. De største vandrede 
til Bramming, når det regnede, kunne man stå i læ v. buske 

og træer. De yngste blev kørt derind i bil og mødtes med de 
store i et skur ved en af børnehaverne, hvor vi nød den smur-
te madpakke.  
Derefter besøg på Egnsmuseet hvor Charlotte havde forbe-
redt et lille løb, som gav indblik i de mange spændende ting, 
der er i museet. Så en tur til anlægget m. legeplads – og alle 
havde fortjent at få en is.  
 

Onsdag var hjemrejsedag, så formiddagen gik med at pakke 
vores ting sammen og rydde op og vi nåede på besøg på går-
den, hvor der er samlet mange gamle spejdermaterialer, vi 
kunne gå på opdagelse i og tid til at lege med megaspil uden-

for, men denne gang var vi ikke helt så heldige med vejret. Vi 
blev fanget i en kæmpe regnbyge, og kom alle våde hjem. 
Efter at vi havde skiftet tøj, sad vi indenfor og hyggede med 
spil og leg.  
 

Hver aften var der lejrbål med sang, sketchs, konkurrencer og 
historiefortælling. Hver morgen har vi haft morgensamling i Å
-kirken v. Ingrid. 
Vi har selvfølgelig skulle forholde os til Covid-19. Men Terp-
hytten var perfekt at være i, alle børn sov i enkelt køjer, hvor 
der enten var en skillevæg imellem eller også lå de tæer mod 
tæer. Alt mad blev håndteret af Ingrid og 3 af hendes børne-
børn. Spejderne blev jævnligt bedt om at vaske hænder og 
gjort opmærksom på at holde afstand.  
 

Onsdag aften sluttede med indendørs ” lejrbål” sammen med 
forældre og søskende. Udover diverse underholdning var der 
uddeling af mærker, lederne fik hver overrakt en købmands-
kurv fra forældrene.  
 
Stor tak for det. 
Denne sommerlejr var den første gruppesommerlejr Grim-
strup/Årre-gruppen har været på i 10 år, derfor tillader vi os 
at fortælle, at vi i 2020 ENDELIG har været på sommerlejr 
igen.  Og det blev en god oplevelse. 
 

ÅB Hundetræning 
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 
 
Agility kl. 18.00-19.30   Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Rally lydighed kl. 18.00-19.30    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/Søren tlf. 22 97 79 80 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.åbhundetræning.dk
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    Nyt hold opstart 14. september 2020  
 

    
 

Træning mandag og onsdag fra kl. 19.30-20.30 
 
Holdet er for både mænd og kvinder fra 16 år og opefter. 
 
Kurt, Jesper, Ulla og Matilde tilrettelægger programmet og 
instruerer i hvordan øvelserne udføres korrekt og hvordan 
der kan op- eller nedjusteres på sværhedsgraden.  
 
Alle er velkomne, også selvom man ingen erfaring har i 
træningsformen forinden.  
 
Fællesskabet vægtes højt, men selvom man træner på hol-
det, udfører man øvelserne individuelt. Det betyder at der 
er plads til både nybegynder og erfarne på samme hold. 
Der er træning 2 x ugentligt, men man bestemmer selv om 
man kommer én eller to gange.  
 
Det anbefales at man har egen måtte med jvf. Corona ret-
ningslinjerne. Men ellers har klubben måtter til udlån, som 
skal sprittes af efter brug.  
 

KOM og PRØV  
 

- Første gang er gratis - du møder bare op i gymnastiksalen 

ved Årre skole ☺ 

IDRÆT OM DAGEN 
i Helle Hallen 

starter 
Onsdag den 2. september kl. 9.00-11.30 

og fortsætter indtil den 16. december 
Bestyrelsen 

 

GYMNASTIK 
  
Gymnastik i FVI, ÅB og ASF 
udvider samarbejdet med 
Starup idrætsforening om-
kring Lille spring, mellem 
spring + rytmepiger,  og juni-
or spring og Rytmepiger. 
  
Hver forening har fortsat 
deres egne børnehold og voksenhold, men det giver god 
mening at samarbejde omkring børnene i skolealderen. 
Mange børn kender hinanden fra skoleregi i forvejen, da 
Agerbæk og Starup børneby er under samme ledelse.  
  
Vi glæder os til samarbejdet med SIF.  
  
Mvh. Gymnastik-udvalgene 
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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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 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:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Elsebeth Hansen  h-kjaer@hotmail.dk                30347715    
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.:     Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
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.:            Anne Keller             
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.: Tove Christensen              75192310 24627121 
Kasserer: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Peder Marius Jensen   21970601  

                     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:        Ingrid Hauge                               
Næstformand:  Britta Julius   
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
                             Gurli Nielsen  21705244 
                             Erling Christensen                                           23469581 

  Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Anne Skydt                                                                       40975849 
Britta R. Jensen                                                                         22423338 
Michelle Thorup 30260469 
Lars Jacobsen                                                                           23672753 
Kasserer: Ole Buhl 23612159 

                          Vennekredsen Hybenbo 
Formand                Jytte Jørgensen                                       75192056 
Næstformand                   Lissy Marie Mathiasen                           21701020 
Kasserer                            Åse Friis                                                     40210143 
                                             Asta Fink Nielsen                                     29464923 
                                             Jens Birk                                                    60914489 
                                             Helle Poulsen                                           20560891 
                                             Knud Lykke                                               75192337 
Beboerrepræsentant       Mary Møller                                             51962931 
Medarb. repræsentant    Gerda Christensen                                  30285716 

                          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   
Best.medlem:   Sara  Petersen sarapetersen1989@hotmail.com  60858225 
Best.medlem:   Poul Erik Jensen               poul.erik@bbsyd.dk                               21367046 
Kasserer:                    Ingrid S. Simonsen   iss@hjorkaer.dk                                        40888092 
Hjemmeside:         www.grimstrup.gruppesite.dk 

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 

 


