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HH Lan 

Skrevet af Britta Ringgaard Jensen  

Nabastian, 10 år, fra Årre er med for første gang til 

HHLan i Helle hallen 10.-12. januar 2020. Stævnet star-

ter fredag kl. 18.00 og slutter søndag kl. 12.00. 3 dage 

med gaming og hygge. 

Han er afsted sammen med sin gode ven Noah fra klas-

sen, far Christian, storebror Nicklas og storesøsterens 

kæreste. 

Billetterne er ellers være svære at få - alle 288 billetter 

til stævnet er udsolgt. Drengene i familien har fået bil-

letterne i julegave og Christian tager selvfølgelig med 

kun for drengenes skyld, siger han og griner.  

"Det er bare rigtig hyggeligt og sjovt. Vi får lov at game 

for vildt og skal slet ikke tænke på andet. Det er så nemt 

for maden bliver lavet for os, så vi skal slet ikke lave no-

get andet end at spille", siger Nabastian. 

Familien har valgt at tilkøbe madbillet, hvor Helle Hallen 

sørger for buffet til måltiderne, og så er der jo bare at 

sætte sig til bordet. "Man skal bare lige huske tiden, så 

man når at få noget at spise, for tiden flyver afsted", 

siger Christian. 

Drengene har også været inde og svømme og far Christi-

an har lovet at holde øje med tiden, så de også kommer 

ind at svømme næste gang. Hallen ved siden af er åben 

under hele stævnet, så man kan komme ind og bevæge 

sig, og svømmehallen har åben 3 gange i løbet af stæv-

net. Hallen er mørklagt og lyset er dæmpet. Der er fuld 

koncentration når der spilles, men mellem spillene bli-

ver der hyggesnakket og udvekslet erfaringer. Med 300 

tændte PC'er er det er varmt i hallen, så indimellem er 

man nødt til at komme ud og få lidt frisk luft.  

Allan Duedal fra Årre er også afsted med sine 2 drenge 

Aske og Victor på 13 og 15 år. De har været med alle 5 

gange som stævnet har været afholdt. Foruden at spille 

selv, så er Allan og Victor i år også med i den frivillige 

bemanding som holder vagt under stævnet. Der bliver 

holdt øje med trafikken på nettet og om deltagerne 

overholder reglerne. "Men det er nu nemt for der er 

ingen ballade - alle opfører sig pænt", siger Victor. 

Allan har i år reserveret 14 plader til stævnet - så Aske 

og Victor kan sidde samlet sammen med kammerater-

ne. "For det er ikke bare det med at spille det kommer 

an på. Det er også det sociale. Drengene skal selv styre 

hvornår de spiser og sover, og det går ganske fint" for-

tæller Allan "- og ellers lærer de det. For til sådan et 

stævne over 3 dage, så er man nødt til også at få søvn 

og mad, ellers kører man helt død".  

 

 

 

Nabastian og Noah fra 3. Klasse 
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Flere af drengene fra Årre og Fåborg sidder således 

samlet og fem fra 7. klasse har dannet hold så de kan 

spille i CS:GO-turnering (Counter Strike). Under stævnet 

er der turneringer i forskellige spil. Der er ikke tale om 

pengepræmier - men sponsorede snack-kurve og så 

selvfølgelig æren.  

Jonas, som har været frivillig Crew siden opstart af 

stævnet i 2018, fortæller at stævnet tiltrækker unge fra 

hele landet. Der kommer bl.a. hold fra efterskoler, ung-

domsskoler og højskoler fra Nordjylland, Sjælland og 

Fyn. Der er ingen aldersgrænser - stævnet er for alle 

aldre. Man skal bare kunne tage vare på sig selv og op-

føre sig pænt - og det gør de. Der er en super god stem-

ning over hele weekenden. 

 

 

Anders, Magnus, Aksel, Andreas og Christian fra 
7.klasse er taget afsted sammen og har dannet hold, 

så de kan deltage i CS- turnering 

FAKTA 

HH LAN er et LAN og eSport event som holdes i Helle Hallen og arrangeres af en række frivillige. De startede i januar 2018 og holder 2 stævner 

om året. Dette stævne er det femte.  

Der er plads til 288 deltagere, og man kan deltage i konkurrencer som, CS:GO, PUBG og Minecraft. 

Til et LAN mødes mange mennesker, oftest unge, om en fælles interesse. Mange spil kræver, at man tænker taktisk og samarbejder. Deltager-

ne bruger tit meget tid på at snakke med andre deltagere og få nye bekendtskaber. 

Mange computerspil i dag spilles på højt plan, kaldet “eSport” og sammenlignes med elitesport. I Danmark har vi en af verdens bedste CS:GO 

hold "Astralis", som har vundet flere store internationale mesterskaber. 

Læs mere på deres hjemmeside www.hhlan.dk  

file:///C:/Users/lokal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DTHB5EBA/www.hhlan.dk
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Crossfit  
Udendørs sommer træning  

 

Opstart mandag d. 6. april kl. 19.30 

v. klubhuset i Årre 
 

Holdet træner udendørs  
hver mandag fra 19.30-20.30 indtil 24. august. 

Holdet er for både for øvede og begyndere. Øvelserne 
udføres individuelt og kan tilpasses den enkelte udøver.  

 
Kurt, Jesper, Ulla og Matilde instruerer og hjælper alle 

godt i gang med øvelserne. Første gang er en gratis prøve-
gang, så bare kom og vær med til at få sved på panden. 

 

 
 
 

Mvh Gymnastikudvalgt i Årre Boldklub  

 
 

MGP Dans 
 
 

Opstart tirsdag d. 7. april kl. 
16.30-17.30 

 

Gymnastiksalen v Årre skole 
 

Er du vild med at 
danse? 

 
Så kom og dans med os.  

 
Ida og Frida er klar til at lege og danse med  

alle danseglade børn. 
Første gang er en prøvegang. Herefter er der tilmel-

ding til holdet på hjemmesiden www.aarre-by.dk 
 

Vi afslutter med at fremvise hvad vi har lært  
til Sankt Hans aften i Årre den 23. juni. 

 
Mvh. Gymnastikudvalget i Årre Boldklub  

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

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSxZf1tufmAhU2wcQBHXgMBF8QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjbzdHxtufmAhVyzMQBHbWzA1sQjRx6BAgBEAQ%26ur
http://www.åbhundetræning.dk
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Gymnastikopvisning 

  

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 13.30  
i Helle Hallen hal 1. 

  
  

Udover vores egne lokale hold kommer 
Elevholdet fra Ågård Efterskole 

  
Følg os på facebook 

”Gymnastik i Fåborg VI, Agerbæk SF og Årre Boldklub” 
  

Mvh Gymnastikudvalgene 

VERA SØRENSEN FÅR DGI´S 50 ÅRS NÅL  

Skrevet af Søren Ibsen  (FVI) og    Anette Lyng Ørskov (Agerbæk SF) 

 
Fåborg Vrenderup Idrætsforening og Agerbæk SF har ind-
stillet Vera Sørensen til at modtage af DGI´s 50 års nål 
 
Vera Sørensen har i mere en 50 år ledet gymnastik. Man-
ge år i samarbejde med sin mand Søren. 
Vera var på Gymnastikhøjskole i Viborg i 1966-1967.Vera 
og Søren har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. I en 
periode var hun leder i Hunderup-Sejstrup. 
 
Vera var leder i Darum først i 70´erne.Dernæst startede 
hun og Søren diverse springhold op i Fåborg Vrenderup. 
Fra pålidelige kilder har vi hørt at de havde 5 springhold i 
Fåborg Vrenderup fra kl,17.00 til 22.00.i gymnastiksalen i Helle Hallen. Dengang havde man ikke meget mere en et springbræt og 
en rullemåtte at lave gymnastik på. 
 
Søren og Vera tog til nabo byen Agerbæk til opvisning med deres springhold og her fik man øjnene op for Veras lederegenskaber. 
Hun har stået i spidsen for voksen gymnastikken siden sidst i 70´erne. Hun har været leder for træningsholdet i Varde sammen 
med Else Marie Graversen. 
 
Hun har deltaget ved samtlige landsstævner siden 1966. I 1975 deltog Vera på et udtaget hold ved gymnastradaen i Berlin. Ved 
landsstævnet i 1976 i Esbjerg var hun instruktør på et børnehold som skulle være med til åbningen. 
 
I dag er hun leder af Glad Motion. Et hold for er Vera damer i alle aldre, hvor man får rørt alle muskler. 
Der er plads til alle og har man en skavank eller 2 altid klar til at give gode råd og vejlede. 
Hygge på højt plan samt kaffe og hjemmebag. 
 
Mange af instruktørerne i Helle Hallen i dag har gået til gymnastik ved Vera og Søren og øser ud af det de har lært. 
 
 Vera er en værdig modtager af DGI´s 50 års nål. 
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EN VESTJYSK ORIGINAL OG BONDESKIKKELSE 
Skrevet af Anna Marie Østergaard   

Dette er en skildring om den lokale original og bonde, Hans 
Peder Knud Kristian Karl Hansen Skov. Skildringen er et 
sammendrag af flere kilder, som har beskrevet ham. Dertil 
lidt overleveringer, fra nogle få, som erindrer ham. 
 
I slutningen af det forrige århundrede var Fåborg Sogn en 
udpræget hede egn. I Autrup, som er en del af det gamle 
Fåborg Sogn, var der på den tid 6 gårde. De hørte til de mere 
velstillede, da der til disse gårde hørte god jord. Derudover 
var der nogle husmænd, tættere på Fåborg by. Deres jorde 
var mere magre. De holdt gerne en ko eller to og nogle får. 
For at få økonomien til at hænge sammen, måtte de oftest 
have daglejerarbejde, ved siden af. På et af disse husmands-
brug, med ca. 30 tønder land, voksede Hans Peder Skov, 
som var født 20. maj 1864 op. Hans Peder var en velbegavet 
dreng. Han tog lærereksamen fra Jelling. Efter en vinters 
ophold på Askov Højskole, blev han lærer ved Knoldeflod 
Skole. Han fandt hurtigt ud af, at lærergerningen ikke var 
ham og rejste hjem i 1890, for at bistå forældrene med be-
driften. Da moderen ikke længere kunne klare husholdnin-
gen, flyttede søsteren Nora Skov hjem, for at pleje forældre-
ne og passe husholdningen. I 1911 overtog han ejendom-
men og levede der, indtil sin død d. 4. august 1937 
 
Hjemmet i Autrup: 
Den gamle gård lå lige nord for den nuværende Skovgård, på 
Autrupvej. Det lille lavloftede stuehus var bygget af hjemme-
brændte tegl, havde sprossevinduer og var stråtækt. 

Indgangen var brolagt med kampesten. De øvrige gulve var 
lerstampede og strøet med fint sand. Stuen tjente som op-
holdsrum og soveværelse. Langs den søndre væg stod et 
langbord, med fast bænk og et par stole på den anden side. 
Bordet var nærmest dækket af aviser og tidsskrifter. I mod-
satte side af stuen var der to alkover, med forhæng. Der var 
et lille køkken med åbent ildsted. På et tidspunkt fik Nora 
dog et brændekomfur bevilliget. Et lille rum imellem stuehus 
og stald fungerede som pulterrum og garderobe. 
 
HP Skovs påklædning: 
Hans Peder Skovvar klædt i en gammel laset grønbrun frak-
ke, der hist og her var stoppet, med garn i mange farver. 
Kasketten var gammel og slidt. Den øverste del var revet af 
og hang ned over det venstre øre. Bukserne var syet af 
hjemmevævet hørlærred. Han var altid iført to par. Det in-
derste par stumpede midt på skinnebenene og nåede ikke 
ned til strømperne. Det yderste par nåede til knæene. 
Strømperne var stoppet mange steder, med garn i alle regn-
buens farver. På fødderne havde han et par træ træsko. Han 
bar oftest, under venstre arm, rundt på et par kludesko. Hå-
ret og skægget var langt. Det havde han fra sin ungdom la-
det vokse. 
 
Asketikeren: 
Hans Peder Skov var en studeret mand. Måske hvad man 
dengang ville kalde overstuderet. Hans filosofi var, helt i tråd 
med læge Hindhedes, at folk levede alt for flot og usundt. 

Nora Skov foran ejendommen Autrupvej 5 år cirka 1930 
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Han forbød udskænkning af alkoholiske 
drikke i hjemmet, hvilket absolut ikke 
bekom faren vel. Han spiste aldrig hve-
debrød, småkager, lagkage eller andet 
sødt. Var han ude, hvor beværtningen 
bestod af førnævnte, bad han om et 
stykke rugbrød, med margarine. Til 
møder og lignende medbragte han selv 
et par skiver rugbrød, som han frem-
drog af lommen. 
 
Landmanden: 
Hans Peder Skov hørte nok ikke til 
iblandt de dygtigste landmænd. Der var 
så mange andre interesser, der tog 
hans tid. Ofte blev han drillet med, at 
hvis han fik lidt mere ud af sin jord, 
kunne han nok få råd til, at spise andet 
end rugbrød. Disse drillerier generede 
ham ikke. 
 
Interesser: 
Hans Peder Skov interesserede sig i høj 
grad for de bevægelser, der havde vær-
di for ungdommen. Det være sig lige 
fra boldspil og gymnastik til dilettant og 
foredrag. Ved et møde i Forsamlingshu-
set lærte han de unge, hvordan de 
skulle børste tænder. Han formanede 
de unge til at føre et sædeligt liv og 
afholde sig fra alt det, der kunne ned-
sætte deres menneskeværd, som to-
bak, kortspil om penge og alkohol. 
Afholdssagen var en af hans kæpheste. 
Efter hans mening var spiritus menne-
skenes største last og fare. Han undlod 
aldrig at gøre opmærksom på sin me-
ning, på dette felt. Kom nogen ufor-
skyldt i nød, var han aldrig bange for, at 
give en hjælpende hånd. 
Dyrenes ve og vel lå ham stærkt på 
sinde. Han var bestyrelsesmedlem for 
dyreværnsforeningen Svalen. Herfra 
modtog han skydevåben, til uddeling 
blandt omegnens slagtere, så de kunne 
aflive dyrene humant. Af samme årsag 
ville han kun levere dyr til Aabenraa 
svineslagteri, da de som de eneste, 
skød dyrene inden slagtning.  
Hans naturbeskyttelse bestod i, at han 
plantede læhegn, der hvor det var mu-
ligt. 
En anden af hans store interesser var 
andelsbevægelsen. Han var involveret i 
alt lige fra mejeriet, slagteriet, Brugsen 
og Foderstofforeningen. Også Hus-
mands- og Landboforeningen var han 
involveret i. I kraft af sine gode regne-
færdigheder, havde han mange poster, 
som regnskabsfører og revisor, i disse 
foreninger. 
I politisk henseende tilsluttede han sig 

partiet Venstre, men havde dog sine 
egne personlige meninger, som ikke 
altid var i tråd med partiet. Han var 
medlem af Den Sønderjyske Forening, 
hvis møder han ofte rejste ned til. Også 
økonomisk støttede han dem gerne. 
 

Det nøjsomme liv: 
På et tidspunkt satte skattemyndighe-
derne hans årlige forbrug til 2.500 kr. 
Det klagede han over og fik i første 
omgang ikke medhold. Først da han 
trådte frem for det høje råd, iført sit 
daglige tøj og nøje redegjorde for sine 
små indkomster og ligeså små leveom-
kostninger, fik han medhold. Der gik 
rygter om, at han kunne brødføde sig 
selv og Nora for 13 ører om dagen. 
 
Det gæstfri hjem: 
Hjemmet i Autrup var meget gæstfrit. 
Når naboernes børn kiggede ind, blev 
de ofte beværtet med et æble. Engang 
imellem fik de et stykke brød eller ka-
ge, med saftevand til. Før Nora fik sit 
komfur, smagte kagen lidt af røg, hvil-
ket vel var meget naturligt. Ved særlige 
lejligheder serverede Nora varm choko-
lade og ostemadder. 
 

Nora: 
Nora, som var en frisk pige, havde i 
sine unge år været tjenestepige i Hjer-
ting i Sønderjylland. Her havde hun 
været i nogle år, inden hun måtte 
hjem, for at passe forældrene. Hun 
talte altid med begejstring, om sin tid i 
Hjerting. 
Hun var en sand mester i at holde vin-
duskarmene bugnende af blomster. 
Men hendes opgaver bestod ikke ude-

lukkende af det huslige. Hun passede 
køerne med kærlig hånd. Var det 
”Bissevejr”, var de ikke ude. 
Nora holdt sig rask og rørig og gik til 
gymnastik, til hun var langt oppe i åre-
ne. Efter brorens død, flyttede hun 
sammen med veninden Karen Ravn, 
først i Fåborg og senere flyttede de 
sammen til Rodebæk. Nora døde i 
1953. 
 
Gravstedet: 
Hans Peder Skov ligger begravet, på 
Fåborg kirkegård, i gangen ud fra det 
vestlige dige. Stenen står ind i diget, 
med inskriptionen: Hans Peder Skov, 
Grænsefolkets ven.  
Inden sin død skulle han have udtrykt 
ønske om, at blive begravet i gangen, 
med ordene: Når jeg er død, er jeg ikke 
bedre værd, end at træde på. 
 

Efterskrift: 
I sin samtid var Hans Peder Skov en 
original. Han tænkte og gjorde ikke 
helt, hvad man forventede og hvad der 
var normen. Selvom man agtede ham, 
for mange af hans færdigheder, blev 
han ofte grinet ad. Havde han levet i 
dag, ville han sikkert have været en 
fremtrædende miljøaktivist og dyre-
værnsforkæmper, der levede op til 
målene, for sund kost og levevis, med 
genbrugstanken i højsædet. 
 
Kilder: En vestjydsk bondeskikkelse af 
Johs. Poulsen, Mågen 1953. Foredrag i 
Ungdomsforeningen af Ejner Sørensen, 
1926. Foredrag af Hans Sørensen. 
1985, Fåborg Arkiv. Mundtlige overle-
veringer. 
Læge Mikkel Hindhede var dansk læge 
og ernæringsforsker, 1862-1945. 
 

 

Hans og Nora Skov 1932 
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Mini Mix Nord, er et gymnastik hold, hvor du kommer afsted til mange opvisninger. For at kunne gå på holdet, skal du selv 
være gymnast eller træner i en gymnastikforening. Du skal være mellem 10-14 år. 
 
Vi træner 2 timer hver søndag fra kl. 15:00-17:00 ude i Helle hallen. Vi er forpligtet til at komme med mindre vi skal noget me-
get vigtigt. Ikke fødselsdage eller sådan noget. 
 
På Mini Mix Nord er der en holdmor Marianne og 6 trænere.  
Marianne sørge for, at vi altid har det godt, eller hvis du har slået dig, så kommer hun altid. Hun sørger også altid for at alt er i 
orden. Fx opvisningsdragter, træningstrøjer, osv.  
Trænerne sørger for at vi altid har noget at lave, kommer med sjove udfordringer, konkurrencer og stafetter. Og de er søde og 
sjove. Vi griner meget. 
 
Til gymnastik springer vi på trampoliner og airtracks. Hvor der så indimellem er små pauser, fordi der skal stilles nye ting op 
mm. Der bliver også lavet rytme serier. Det kan man få ekstra træning i, men jeg vil helst springe. 
Vi er ca. 30 på holdet. 
 
Vi har været ude på Ølgod efterskole at træne, fordi der ikke var plads i Helle Hallen pga Hats. Det var fedt at træningen så ikke 
bare blev aflyst, og så fik vi en times ekstra træning og spiste derude.  
 
Så havde vi også juleafslutning, hvor vi sprang, dansede, havde pakkeleg, fik æbleskiver og 2 guldkarameller. 
 
Jeg syntes det er sjovt og lærerigt at være på holdet. Du møder nye venner, du lærer en masse serier, samt fede spring. Og du 
hygger dig altid. 
 

MINI MIX NORD 
Skrevet af Camilla Hansen -  12 år 
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CYKELTUR TIL BÆKHEDE - ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING 
Skrevet af Peder Jepsen 

Årre Lokalhistorisk Forening Cykeltur til Bækhede søndag d. 4 
august 2019 
 
Ja, så har Årre lokalhistorisk arkiv igen inviteret på cykeltur, 
igen til et historisk arrangement i forbindelse med byfesten, 
turen går igen til den nu 114 år gamle Bækhede plantage, her 
er der meget historik at berette. Ved tidligere ture herud i 
plantagen har Svend Poulsen fortalt om jagt, og dyreliv og 
han har berettet om nutidig skovdrift, men i dag må vi klare 
os uden Svend, han valgte at stoppe i bestyrelsen ved sidste 
generalforsamling, efter 27 år og 25 år som formand, så her 
har han også levet op til sin borgerpligt. 
 
 Før jeg starter på den historiske del, vil jeg som opfølgning på 
tidligere, kort fortælle om det areal vi står foran, her stod 
skovens ældste grantræer 25 til 30 meter høje, de blev for 
halvandet år siden skovet og solgt til tømmer, og så her i for-
året blev der spadeplantet ti rækker lærk og resten sitka, 
planterne er endnu ikke særlig synlige, men om to til tre år vil 
der stå meterhøje træer, for at hjælpe dem godt i gang, hånd 
gøder vi dem om foråret, hver plante får 30 gram npk gød-
ning, hertil får vi hjælp af jægerne. Tilsyn med planterne de 
første år er vigtig, idet de små træer, kan angribes af biller 
som æder barken hvorefter planten dør, når det konstateres, 
skal der hurtigt sprøjtes med insekt middel.  
 
Men nu har jeg 
valgt at sætte Fo-
kus på arealet her, 
før der blev plan-
tet skov.  Havde vi 
stået lige nøjagtig 
her det samme 
sted, men for 120 
år siden, kunne vi 
skue ud over Mel-
lemheden som 
arealet, dengang 
blev kaldt. Vi ville 
herfra kunne skim-
te lave spredte 
bygninger, det var 
jo Hedegårde som 
hver især ved slid 
og nøjsomhed har 
skabt et hjem for 
en familie, det vi 
ser er lave strå-
tækte bygninger, 
de var sat på stensokkel, og muret op med håndlavede og 
vindtørrede ler sten, teglbrændte mursten var dengang ikke 
mulig idet teglværker her på egnen først kom frem i starten af 
1900 tallet, Sønderskov Teglværk solgte de første brændte 
mursten i 1915 og Måde teglværk startede i 1906, men herfra 
blev alle sten dog brugt til opbygning af Esbjerg. Heden var jo 
ikke kun ødemark, den blev brugt til flere formål, her kunne 
især får, men også kreaturer, finde sparsom føde. Dog skulle 
lyng og revlinger helst med få års interval afbrændes eller 
høstes for at skabe ny og bedre vækst. 
Hvad blev heden ellers dengang brugt til, ja her høstede bøn-

derne dengang tørvestrøelse i daglig tale ”mor” det brugte 
man til at strø bag dyrene, i stalden, herved fik man værdifuld 
gødning, som man havde så hårdt brug for, dengang var 
kunstgødning jo ikke hedebondens redskab, det kom senere 
efter hedens opdyrkning. 
 
En stor rolle heden også bidrog med, var at give brændsel i 
form af hede tørv, det bestod af planterester af lyng, mos og 
revlinger, det blev skrællet af uden at få for meget sand med, 
når det var tørret, blev det kørt hjem og sat i stak, hede tør-
vene var dog et tarveligt brændsel, det gav ikke den samme 
gode varme som mosetørvene, så der skulle fyldes på oftere. 
Men det var ikke alle der havde adgang til mosen, det var en 
ret man så skulle købe sig adgang til, så derfor blev heden 
også udnyttet. 
Lyngen blev også brugt som brændsel til fremstilling af Jyde-
potter, a” svot potter, som de dengang blev kaldt, og hvis vi 
skuer i den retning, lå der en lille simpel en længet  gård, her 
boede en af egnens sidste pottekoner, Maren Meldhede blev 
hun kaldt, hun lavede også lyngris koste som hun solgte, da 
hun døde blev huset revet ned og den blev ikke genopbygget.  
 
 I Årre bogen er anført at den første hestetrukne græsslåma-
skine i 1905 blev købt i Årre, den har sikkert gjort stor gavn, 
også, til klipning af lyngarealer. Dog er det ikke anført hvilken 

af gårdene der 
havde indkøbt 
maskinen.  
Årre sogn var i 
1901 registreret 
med 41 gårde, 71 
huse og tre jordlø-
se huse, gårde var 
landbrug over 1. 
td. Hartkorn, mens 
huse var under 1. 
td. Hartkorn, hvad 
var så et hartkorn, 
det var oprindelig 
et mål for fæste-
bøndernes landgil-
de, men efter 
1662 og indtil 
1903 var det et 
udtryk skattevær-
dien af jord , idet 
skatter blev bereg-
net  i tønder hart-
korn efter jordens 

kvalitet, her blev anvendt en skala fra 2 til 24, således at der 
af den bedste jord gik 2 tønder land og af den ringeste gik 20 
tønder land til et hartkorn. Det betyder at på de dårlige jor-
der, skulle der altså et stort areal til at udgøre en tønder hart-
korn.  
 
Hvor blev heden af 
Til turen her har jeg ønsket at vores hyldest til heden skal 
udfyldes med en fællessang, sangen jeg har valgt er skrevet af 
en af vore store digtere, som også havde stor forkærlighed 
for heden, nemlig H.C. Andersen. I 1859 rejste han med heste 

Jagt i Bækhede plantage ca. 1950. 
n.f.v. 1.Nis Knudsen 2.Carl Ø.Jensen 3.Chr.Christensen 4.Sorte Mads 5.Peder Rasmussen. 
ø.f.v. 1.Sigvald Christensen 2.? 3.Svend Jensen 4.? 5.Olav Poulsen 6.? 7. Laurids J.Lauridsen 8.? 

9.Peder Vejsig. 
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dagvognen fra Randers til Viborg og her troede han næsten 
ikke sine egne øjne, da han fra dagvognen skuede ud over de 
vidtstrakte hede arealer, det var på denne rejse, at kimen 
blev lagt, til hans stadig højt elskede digt, Jylland mellem 
tvende have og det tredje vers som lyder, Heden ja man tror 
det næppe,/men kom selv bese den lidt,/lyngen er et 
pragtfuld tæppe,/blomster myldrer milevidt,/skynd dig kom! 
Om føje år,/ heden da som en kornmark står, den sidste linje 
af denne sang, heden som en kornmark står, var kloge ord fra 
en eventyr digter, for han vidste ikke, da han skrev disse lin-
jer, at Danmark 5 År senere i 1864 ville miste Slesvig og Hol-
sten, og at det var det der gav stødet til et gigantisk projekt 
Hedens opdyrkning. 
For en anden af vore store og berømte mænd udtalte den-
gang, ”Hvad udad tabes skal indad vindes”, det var store ord 
og de var udtalt af Dalgas, og med ham og Hedeselskabet, gik 
man for alvor i gang med at opdyrke heden og forvandle Jyl-
land, 120.000 hektar, blev sat under plov. 
 
I slutningen og starten af 1900 tallet var projektet lykkedes i 
en sådan grad, at der nu kun var 70.000 hektar hede tilbage 
og hvis ikke naturfredningsloven havde slået bremserne i var 
disse arealer nok også kommet under ploven. 
 
Uddrag af protokol Bækhede Plantage 
Og se, nu var det også dengang sådan at vi i Årre havde dygti-
ge og driftige mænd, som tog udfordringen op med heden. 
Og det er uddrag af den gamle protokol Bækhede Plantage, 
som kan fortælle om denne proces. 
 
I 1905 blev Bækhede Plantage stiftet, det var en håndfuld 
aktive borgere der besluttede at rydde hede arealet  Mellem-
heden som arealet vi nu står midt i, dengang hed, for derefter 
at plante skov, det tog en snes år at få tilplantet de ca. 150 
tdr land, aktionærerne tegnede sig for 30 kr. pr. aktie, for 
nogle en afdragsordning, at betale med 1.50 kr årlig, den jord 
der tilhørte en række gårde i Årre, blev betalt med jordaktier 
a. 20 kr. I dag har alle aktier en pålydende værdi på 1800 kr. 
pr. aktie. 
 
De personer der var med fra starten, og senere blev den før-
ste bestyrelse, var gårdejer Nis Knudsen, hans gård lå på 
Tranbjergvej 9. (Rasmus Jørgensens gård) Gårdejer Christian 
Sørensen, lå på  Vardevej 5. (gården er nedlagt, og ombygget 
af Jul og Margrete Larsen, parcellet ejes i dag af Tyge Nielsen) 
Jokum Hansen, Elmegade 20. (Annexgården,)  Andreas Han-

sens far, svend Erik Hansens bedstefar i dag Kenneth Hansen) 
gårdejer, Hans Jepsen, Skolegade 15.  (Lindegården i Skolega-
de ejes i dag af Jørgen Jepsen) og gårdejer, Peder Hansen, 
Tranbjergvej 2. ( Gården  Kirkely ejes i dag Bendix Hansen.) 
Det var disse stovte mænd der, der blev valgt som bestyrelse, 
og de gik hårdnakket i gang og var ophavsmænd for projek-
tet. 
 
Da arealet ca. 150 tønder land, anført i protokollen, og en 
beskeden startkapital ( i form af aktier )var samlet, allierede 
man sig med en plantør ved navn Nikolajsen fra Orten, sam-
men med ham fik man skrevet love og vedtægter, samt be-
sluttet, det skulle være et aktieselskab ved navn Bækhede 
Plantage i Årre sogn, Ribe amt, formålet er beskrevet som, at 
rydde og pløje heden ca. 150 tønder land og tilplante med eg, 
fyr og gran, samt bevare arealet som fredskov.  
 
Som det er beskrevet i den gamle protokol, påtog en af op-
havsmændene, Nis Knudsen sig at pløje Heden for 15 kr. pr. 
tønder land, det blev med en dertil ny købt undergrundsplov, 
det var en plov der samtidig med at pløje også løsnede jorden 
under plovfuren, ploven var hestetrukken af fire heste, for sit 
store arbejde med opdyrkningen, står Nis Knudsens navn 
nævnt i Kongenshus Mindepark ved Viborg, sammen med 
1200 andre hedeopdyrkere i Jylland. 
 
  Plantning af de første 27.000 nåletræer påtog Just Pedersen 
sig til en pris på 1.50 kr. pr. 1000 træer, det har været en 
yderst beskeden timeløn. Han havde gården, som vi kender 
som Thomas Thomsens gård, på Tranbjergvej .  Dog er flere 
personer nævnt ved navn som deltagere i plantningen, idet 
forløbet tog flere år. Just Pedersen, var også aktiv når der 
skulle graves brønd, idet han med en pilekvist kunne vise 
vand. 
 
Afslutning 
Jeg skal nu til at sætte punktum for det historiske tilbageblik, 

kaffen venter jo i festteltet, Men i den gamle protokol er der 

et hav af beretninger, om de udfordringer der var dengang 

ved skovdrift, så der er nok af sjove og interessante ting til en 

ny cykeltur, på et senere tidspunkt. Men tak for jeres op-

mærksomhed, vi håber i har nydt turen herud, og jeg vil så be 

jer om at vi i fællesskab synger den omdelte sang Jylland mel-

lem tvende have.    
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Nyt år med nye og spændende udfordringer 
Bestyrelsen i Borgerforeningen bringer hermed en hil-
sen med ønsket om et Godt Nytår til alle og samtidigt 
udtrykke en stor tak til alle vore private og offentlige 
samarbejdspartnere, samt til alle de frivillige som året 
igennem har ydet en fantastisk indsats, både i bestyrel-
ser og udvalg samt i vore forskellige ad- hoc grupper og 
arbejdsgrupper i forbindelse med vore store og små 
projekter i byen. 
 
 ”Mangfoldighedens Hus” 
Som omtalt i sidste nummer af bladet har vi kort før jul 
afholdt et indledende møde omkring en fordeling af 
arealet i bygningen med ejeren, især omkring indret-
ningen af dette projekt i det tidligere kommunekontor, 
så inden længe vil et hold af frivillige mødes for drøfte 
de nærmere detaljer og samtidigt skulle vi gerne få 
nedsat en arbejdsgruppe som vi hjælpe med projektet 
fremadrettet. 
Idéen er at der skal indrettes et området i bygningen 
hvor man kan udføre kreative tiltag, samt et sted ind-
rettet med et arbejdende værksted med fokus på bæ-
redygtighed, 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 unge og voksne mennesker. 
 
Orientering fra ”Trafikgruppen” 
Desværre er der i skrivende stund ikke så meget nyt at 
fortælle omkring dette emne, idet vi fortsat afventer 
nogle konkrete udspil fra Vejdirektoratet via Varde 
kommune, men tilbagemeldingen herpå ved en hen-
vendelse i slutningen af oktober måned sidste år, lyder 
på at man arbejder på sagen, og at man forventer at 
cykelstien står færdig inden sommerferien 2020.  
 
Sangaftenen blev atter en succes 
Den traditionelle ”Sangaften” med Helge Teglgård ble-
vet afholdt på Årre Kro d. 10 oktober hvor ca. 50 perso-
ner mødte op, og hvor sangstemmerne i den grad blev 
rørt, og hvor man sammen nyder en god kop kaffe med 
kage og samtidigt får sig en god snak – en rigtig hygge-
aften. 
Dette arrangement et baseret på et samarbejde mel-
lem Menighedsrådene i Årre og Fåborg samt Årre Bold-
klub og Årre Borgerforening, og i år bliver sangaftenen 
afholdt d.8. oktober så sæt allerede nu et kryds i kalen-
deren. 
 
 
 

Bankospil på Kroen 
Både Mortens aften banko og julebanko spillet på Årre 
Kro tiltrak rigtig mange voksne og børn som sammen 
hyggede sig nogle timer, og hvor mange kunne gå hjem 
med nogle gode gevinster begge aftner. Disse banko-
spil aftner er blevet en god tradition som vil blive gen-
nemført igen i år så hold øje med tidspunkterne når de 
senere på året bliver meldt ud i bladet og på hjemmesi-
den samt på infoskærmen i Brugsen. 
 
Juletræsfesten 
Juletræsfesten blev afviklet søndag d. 1. dec. og som 
altid blev det en festdag for børnene og for hele famili-
en, så denne festdag vil også finde sted igen til jul, så 
også her skal man lige holde øje med udmeldingen 
sidst på året når juletræsudvalget melder datoen ud. 

”Kunstgruppen” 
Vores lokale kunstgruppe har i forbindelse med julen 
fået fremstillet nogle flotte og dekorative juletræer 
som har prydet indfaldsvejene til byen, men de er nu 
pakket ned og vil blive gemt til det atter bliver jul igen, 
så nu venter vi spændt på hvad gruppen finder på af 
spændende ting når det bliver forår, men kreative det 
er de, især også når man ser alle de flotte sten som er 
blevet dekoreret og som man støder på når man bevæ-
ger sig rundt i byen, så lad blot fantasien blomstre i 
”Den Blomstrende Landsby – Årre.” 
 
”Mobil Pay” 
Vi har i slutningen af sidste år fået oprettet en ”Mobil 
pay” ordning, og håber at vore medlemmer fremad-
rettet vil anvende denne mulighed når der skal betales 
kontingent og betaling for snerydningen.  
Det er en ordning som både er nem og som sparer vo-
res forening for nogle udgifter til girokort og som bety-
der at vi kan anvende de sparede midler til andre gode 
formål til glæde for vore medlemmer. 
 
 
                                                                                                                                                                       Fortsættes næste side 
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”Byens Rum” 
Med dette projekt får vi skabt et nyt og spændende 
”Fyrtårn” i byen og i kommunen, et projekt som i den 
grad begynder at vise sit udtryk dag for dag når man ser 
hvordan arbejdet nu for alvor skrider fremad, især efter 
at vi har fået plantet bøgehækken hele vejen rundt om-
kring arealet.  
 
Glæden var stor da vi kort før jul kunne åbne op for bru-
gen af Street området med skater og – pumptrack ba-
nen, og hold nu helt op, hver dag har børnene boltret 
sig med kørsel på banerne fra tidlig morgen og til sen 
aften, ja sågar blev der kørt med pandelygter på til efter 
midnat en enkelt aften, så det er jo bare fantastisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hvis vejret tillader det vil der blive plantet træer og an-
lagt ”grønne områder” og samtidigt vil det videre entre-
prenør og anlægsarbejde blive igangsat og videreført, 
og opbygningen med de øvrige faciliteter vil blive udført 
løbende gennem hele foråret så det er bare super dej-
ligt. 
 
Også her vil der blive brug for et antal frivillige som vil 
hjælpe til ved forskellige opgaver når skal der plantes 
blomster og træer, udlægges muld og flis samt planeres 
og sås græs og mange andre spændende opgaver som 
venter på at blive udført. 
 
Har man lyst til at give en hånd med er man velkommen 
til at kontakte os i bestyrelsen, vi sidder klar ved telefo-
nen så bare ring til os, vores tlf. nummer finder du an-
det sted i bladet under foreninger. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

KOMMENDE AKTIVITETER I ÅRRE 
 
Generalforsamlingen i Årre Borgerforening  
Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.30 på Årre Kro 
 
Generalforsamlingen i Årre Invest A/S og i Årre Kro Venner  
Onsdag d. 26. marts 2020 kl. 19.00 på Årre Kro 
 
Sangaftenen  
Torsdag 8. okt. 2020 kl. 19.00 på Årre Kro 
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GENFORENINGSJUBILÆUM 2020 
FOREDRAG 26. MARTS I HELLE HALLEN KL. 19.00 
Menighedsrådene i den tidligere Helle kommune har i anledning af 100 året for 
genforeningen i 1920, inviteret Præst i Sydslesvig. Preben K. Mogensen til at holde 
foredraget: ”Genforeningen set af en sønderjyde”.  
Preben K. Mogensen, der er født i Bevtoft, fortæller: ”Genforeningen er en af de 
store begivenheder i Danmarkshistorien. Sådan blev den allerede oplevet af samti-
den, som et sagn fra gamle dage, og et nærmere blik på, hvordan og hvorfor har 
langt mere end museal interesse. For en sønderjyde med bedstemoderens fortællinger fra dengang i levende erin-
dring er det en personlig sag. Det får så sin særlige vinkling, når det danske mindretal i Sydslesvig er levet dagligdag.” 
Pris for kaffe: 60 kr. som betales ved indgangen. 
Med venlig hilsen  
menighedsrådene i Øse, Næsbjerg, Fåborg, Årre, Agerbæk, Vester Starup, Grimstrup og Rousthøje. 
 

FOLKEMØDET ”GRÆNSEN” MED GUDSTJENESTE I RIBE DOMKIRKE 
I dagene 21.-14. maj fejres 100-året for Genforeningen med et folkemøde kaldet ”Grænsen”, der finder sted i Ribe. 
På Kristi Himmelfartsdag den  21. maj henvises kirkegængere derfor til Ribe Domkirke, hvor der holdes åbningsguds-
tjeneste kl. 15.00 i forbindelse med fejringen.  
Folketingets formand Henrik Dam Kristensen starter festlighederne med en tale på domkirkepladsen allerede kl. 
13.30. Derefter er der en række arrangementer alle dage med udstillinger, fortællinger og musik, der belyser grænse-
landet og Genforeningen historisk og aktuelt. For nærmere program se www.folkemødeiribe.dk 

http://www.folkemødeiribe.dk
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KIRKELIG VEJVISER: FÅBORG SOGN ÅRRE SOGN 

Sognepræst Menighedsrådsformand Menighedsrådsformand 

Michael Bye Walus Bergerud, 
Fåborgvej 15 
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 36 83 78 
fbb@km.dk 

Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 
Tlf. 30 66 01 97 
ka.andersen@mail.dk 

Jens Jessen, Rønneallé 1 
Tlf. 75 19 22 07 Mobil: 40 27 88 37 
vj@hmnet.dk 

      
Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

Michael B.W. Bergerud (ansv.) 
Jens Jessen 
Kis Andersen 

Henning Kristensen,  
Præstebrovej 24 
Graverhuset: 75 19 51 41  
Mobil: 23 28 51 87 
faaborgk@mail.dk 

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

      
Kirkens hjemmeside: Kirkeværge: Kirkeværge: 

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

Villy Pilgaard, Vestervang 6 
Tlf. 75 19 50 61 Mobil: 40 89 50 61 
vp@garagen-faaborg.dk 

Thyge Nielsen, Vardevej 5 
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24 
thni@varde.dk 

   

 

PRÆSTEN HAR FRI 
Følgende dage har præsten fri: Fra 5. til 8. marts, samt 16.-17. maj. Embedet 
varetages af sognepræst Søren Pedersen tlf 75196703 sop@km.dk – den 16. 
maj dog af sognepræst Charlotte Locht, tlf 75191090 cloc@km.dk. Præsten 
har ellers fri alle mandage. 

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hæn-
de senest 2. april 2020 

GRANDÆKNING PÅ KIRKEGÅRDENE 
I forbindelse med vinterdækningen i efteråret 2019 har 
der været lidt debat om, hvornår man skulle være fær-
dig. Der står ingen steder skrevet, at vinterdækningen 
skal være færdig til et bestemt tidspunkt. 
Det har været kutyme, at alle nye grave er dækket in-
den Allehelgensdag, det var de også i år. Det har også 
været kutyme, at man var færdig med resten til 1. søn-
dag i advent - det var vi ikke i år. Det er der flere forkla-
ringer på. Efterdønninger fra arbejdet med nye fliser og 
graverhus i Fåborg og ny graver i Årre. Derudover har 
arbejdstilsynet sagt, at graverne ikke må lægge gran 
direkte; men skal stå indendørs og lave vinterdæknin-
gen på net eller plader. Det er ny teknik, som også skal  

 
læres. Selvfølgelig vil vi gerne være færdige, så pårøren-
de kan komme og lægge deres vinterkranse i god tid 
inden jul; men vi kan ikke garantere, at alt er færdig til 
en bestemt dag. 
Der har også været lidt utilfredshed med at sommer-
blomsterne fik lov at stå. Vi skal også til at være mere 
bæredygtige på kirkegårdene. Derfor vil vi bl.a. forsøge 
at nedmulde sommerblomster i stedet for at køre dem 
ud og bagefter køre ny jord ind.  
Jeg håber at rigtig mange har givet sig tid til at gå en tur 
på kirkegårdene og se resultatet af gravernes anstren-
gelser - det er rigtig flot arbejde. 
 
Thyge Nielsen, kirkeværge på Årre kirkegård. 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 
 
12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal menigheds-
rådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for 
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
 
15. september 2020: Valgforsamling 
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.  
 
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i 
gang for det nye hold. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
mailto:cloc@km.dk
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KONCERT I ÅRRE KIRKE med Sanne Mikkelsen og Ronnie Flyvbjerg Olesen.  
Palmesøndag den 5. april kl. 14.00. 
 
Palmesøndag gæster de to venner, Ronnie og Sanne, Årre kirke med en lille koncert. Sanne er født og op-
vokset i Årre, hvor hun også vendte tilbage til for ti år siden og startede sin frisørsalon. Ronnie bor til dag-
ligt i Filskov med sin kone og to børn. Ronnie lever af musikken og mange kender ham fra orkestret Ne-
ighbours og Mariehaven i Ansager.  
Det er tyve år siden Sanne og Ronnie mødte hinanden første gang. Det var i bandet Universe fra Grind-
sted. Siden er det blevet til mange musikalske oplevelser sammen. De sidste otte år har været ekstraordi-
nære. Her har de to turneret Danmark tyndt sammen med Birthe Kjær. Birthe Kjærs band hedder “Feel 
Good Band” og Ronnie fungerer som kapelmester/pianist og Sanne som korsanger.  
Repertoiret som de to vil spille og synge i Årre kirke vil være både fra ind og udland og brede sig ud over 
forskellige genre og ikke mindst dejlige klaverstykker.  
Kom med til en iørefaldende musikalsk eftermiddag med de to lokalkendte vestjyder. 

 
Kom og syng med! 
Alsangsstævne i anledning af 75-året for Danmarks befrielse 
Lørdag den 25. april 2020 inviterer menighedsrådene i Varde provsti til et stort                                                                                                            
Alsangsstævne i Tambours Have, på Bredmosevej ved Øse, hvor vi synger fra Højskolesangbogen fra kl. 
10.00 til klokken 18.00.  
Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere og musikken står et udvalg af menighedsråde-
nes dygtige organister for.  
Undervejs vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og noget at spise.  
 
 

KONFIRMANDERNES GUDSTJENESTE 
Søndag 23. februar i Årre kirke kl. 10.30. Konfirmanderne medvirker i gudstjenesten. 
 

AFSLUTNING MED MINIKONFIRMANDER 
Minikonfirmanderne, dvs. elever fra 3. klasse, har været igennem et forløb med undervisning i Årre kirke. 
Nu afsluttes forløbet med en børnevenlig gudstjeneste i Fåborg kirke søndag den 1. marts kl. 10.30.  
Alle er velkomne. 
 

BYFESTGUDSTJENESTE I PRÆSTEPLANTAGEN 
Igen i år vil Fåborgs byfestgudstjeneste holdes i præsteplantagen ved Tingvejen. Det sker den 10. maj kl. 
13.00.  
Marije og hendes søn medvirker med deres instrumenter og er med til at gøre gudstjenesten festlig.  
Er det regnvejr, flyttes gudstjenesten til kirken. 
Alle er velkomne! 
 

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for barnedåb lørdag den 18. april kl. 10.00 i Årre kirke. Kontakt præsten på 75195041 
eller fbb@km.dk 

mailto:fbb@km.dk
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GUDSTJENESTER 

 

      

      

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 11. marts (ved Charlotte Locht), den 15. april (ved Michael Bergerud), den 13. maj (ved Char-
lotte Locht) 

KOLLEKTER:  
Påskedag til KFUM/K i Danmark  

*Kirkekaffe efter gudstjenesten. Kol = Kollekt. A = Altergang på andre tidspunkter end kl. 10.30. KG= Konfirmanderne har lavet en 
gudstjeneste med kaffe og sodavand i våbenhuset bagefter, og alle er velkomne. ** Koncert. Se inde i bladet. 
***Friluftsgudstjeneste i præsteplantagen. **** Fejring af 100-året for Genforeningen. Se inde i bladet.  

16. februar Seksagesima 10.30 09.00* Mark 4,26-32 

23. februar Fastelavn Henvisning til Årre 10.30 KG 
Konfirmandernes gudstjene-
ste 

01. marts 1. søn. i fasten 10.30 Henvisning til Fåborg Minikonfirmand- afslutning 

08. marts 2. søn. i fasten Ingen Ingen   

15. marts 3. søn. i fasten 09.00 10.30 Joh 8,42-51 

22. marts Midfaste 10.30 09.00 * Joh 6,24-35 

29. marts Mariæ bebudelse 09.00 *+  10.30 Luk 1,46-55 

05. april Palmesøndag 09.00 14.00 ** Mark 14,3-9 

09. april Skærtorsdag 10.30 09.00 A Joh 13,1-15 

10. april Langfredag Henvisning til Årre 09.00 Fælles liturgisk gudstjeneste 

12. april Påskedag 09.00 A Kol 10.30 Kol Matt 28,1-8 

13. april 2. påskedag 09.00 Henvisning til Fåborg Joh 20,1-18 

19. april 1. s.e. påske 10.30 09.00 * Joh 21,15-19 

26. april 2. s.e. påske 09.00 10.30 Joh 10,22-30 

03. maj 3. s.e. påske 09.15 11.00 Konfirmation 

08. maj Bededag Henvisning til Årre 09.00 Matt 7,7-14 

10. maj 4. s.e. påske 13.00*** 10.30 Joh 8,28-36 

17. maj 5. s.e. påske Ingen Ingen   

21. maj Kristi Himmelfart 
Henvisning til Ribe Dom-
kirke **** 

Henvisning til Ribe Dom-
kirke **** 

Fejring af 100-året for Gen-
foreningen 

24. maj 6. s.e. påske 10.30 09.00 * Joh 17,20-26 

31. maj Pinsedag 09.00 10.30 Joh 14,15-21 
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BERETNING FRA MENIGHEDSMØDE - ÅRRE MENIGHEDSRÅD 
Skrevet af Jens Jessen 
 
Beretning menighedsmøde 10/11 2019 
Der er nok mange der i sjov vil mene at  året består af 16 måneder. Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, Septem-
ber, Oktober, November, November, November, November, November, December. Men snart er denne mørke måned overstå-
et, og så er det:  
 
1. december -  Første søndag i advent – første dag i det nye kirkeår 
Det er tid til at gøre status for det kirkeår der snart er gået. 
 
I marts modtog vi opsigelse fra graver Tina Brix. Vi har været glade for Tina. Vi har samtidig stor respekt for hendes beslutning 
om at starte uddannelse på politiskolen. Tak til Tina for årene ved Årre Kirke. Det betød at vi stod uden graver i en periode. Thy-
ge tog over som kirketjener, mens vi benyttede vikar på kirkegården. 
 
Tak til Thyge for hjælpen i den periode. 
 
Vi har fået ansat ny graver – Gitte Hansen Bruun. Gitte bor i Grimstrup og er uddannet landmand. Vi ser allerede nu Gitte som et 
perfekt match, og vi glæder os over samarbejdet. 
 
Vi har på et fællesmøde med Fåborg Menighedsråd vedtaget, at åbne op for barnedåb om lørdagen 1 gang i kvartalet, hvis der er 
ønske om dette og skiftevis mellem Fåborg og Årre Kirke. 
 
Ligeledes enedes vi om, at fra 2022 går vi over til konfirmation om lørdagen. Dagen er fastsat til lørdagen før første søndag i maj. 
Dvs. 1. gang lørdag 30. april 2022. 
 
På samme møde drøftedes også præstegårdens fremtid, når Michael går på pension. 
Vi enedes om ikke at renovere præstegården og lade det være op til ny præst selv at vælge, hvor i pastoratet vedkommende vil 
bo. 
 
På samme møde enedes vi om at afholde flg. fælles arrangementer: 

Salmesangaften i januar på skift i de 2 kirker 
Koncert i Årre kirke palmesøndag 
Koncert i Fåborg kirke i september 
Fællessang på Årre Kro i oktober v/Helge Telggaard 
 

Arrangementet i forbindelse med byfesten står vi selv for. Det er et arrangement, jeg personlig er glad for. Ja dels fordi jeg selv 
står for indholdet (så vi synger kun nogle sange, jeg kan lide), dels også fordi det er et godt kulturelt bidrag til sognet og byfesten. 
Det skal siges, at uden Kristian og Tøgers bidrag, så ville vi være dårligt kørende, idet de kan om nogen løfte niveauet.  
 
Koncerten i september i Fåborg, hvor Anja Mølleskov & Jacob Jensen spillede Kim Larsen var en stor succes: Kirken var fyldt til 
sidste plads. 
 
Palmesøndag i Årre var, som altid, en rigtig god oplevelse med sang og musik, denne gang af tenor Troels Pedersen og pianist 
Julia Tabakova. 
 
Sammen med Fåborg Menighedsråd og personale fra begge kirker, afholder vi hvert år en studietur. 
I år gik turen til Carl Nielsen museum i Nr. Lyndelse på Fyn. For første gang i mange år, valgte vi at transportere os i bus. En god 
tur, hvor vi undervejs blev rystet godt sammen, med sang og snak. Vi blev hjertelig modtaget af museets leder Ida-Marie Vorre. 
Ida-Marie har , som nogen sikkert vil kunne nikke genkendende til, beriget os med sang og foredrag til koncerten palmesøndag 
2017. desuden besøgte vi byens kirke, og på hjemvejen spiste vi på Årup Kro. 
 
Vi har i Varde Provsti  sammen med Grene Provsti fået ansat en personalekonsulent. Det var i øvrigt et af de første punkter, vi 
drøftede da jeg kom i menighedsrådet for 7 år siden. Hele det område med personale ansættelser, kontraktforhold, løn m.m. er 
for vigtig et område at lade ’amatører’ tage sig af. 
 
Vi har lige fået kirken kalket. Vi kalker efter behov, det mener vi selv at kunne styre. 
 
Vi har fået en ny indsamlingsbøsse hængt op, da den gamle blev stjålet under indbruddene i fjor. 
Ellers vil man ved selvsyn se, at kirkegården er under forandring. Langsomt retter vi os ind på den langtidsplan der foreligger for 
kirkegården. 
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Beretning menighedsmøde  fortsat 

 
Projektet omkring ny graverhus, ja det er jo blevet en langstrakt og besværlig sag at arbejde med. Vi føler virkelig et stort behov 
for bedre forhold, både over for graveren, der jo lider hver dag med de ringe og ulovlige forhold, men også overfor menigheden 
og menighedsrådet, der så at sige er hjemløse. Vi holder vores møder på kroen, det er rigtig fint, men vi mangler et sted til opbe-
varing – kontorfaciliteter – mødeaktivitet. 
 
Vi står overfor et nyt spændende kirkeår. 2020 indeholder mange begivenheder, som kirken vil markere og fejre. 
100 året for genforeningen hvor Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark, vil blive fejret i Kristi Himmelfartsdagene med et 
stort opsat (og sikkert også dyrt) arrangement  i Ribe med domkirken og alle Ribes faciliteter som centrum. Jeg kan kun herfra 
opfordre til at deltage. 
 
75 året for Danmarks befrielse synes at blive forbigået i Genforeningens skygge. Jeg spurgte derfor i provsti-regi, om ikke der 
kunne bevilges penge til markering af denne begivenhed, som jeg umiddelbart ser som mere nærværende end Genforeningen. 
Vi sidder nu et lille udvalg, 4 formænd 3 præster der med et lille tilskud fra provstiet, er ved at planlægge et alsangsprojekt lør-
dag den 25. april i Tambours Have. Jeg tror på et godt og spændende arrangement. 
Fejring og markering af disse begivenheder er i mine øjne vigtige. Vi kan til stadighed lære af og blive klogere på, at demokrati 
ikke er en selvfølge. Det er noget vi som mennesker for evigt skal arbejde med.  
 
Seneste markering var i går (lørdag 9.11) hvor det var 30 året for Berlin-murens fald. Det er noget de fleste af os kan huske, og vi 
kan vel alle huske, de gribende billeder og beretninger, der fulgte i kølvandet af murens fald. 
 
2020 er også valgår i kirkeligt regi. Der er valg til menighedsrådet. Os der sidder i rådet synes det er meget vigtigt, at man enga-
gerer sig i menighedsrådets arbejde. Vi håber på, at mange vil medvirke til at vi får valgt et menighedsråd, der vil arbejde aktivt 
for at fremme kirkelivet i sognet. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke vort dygtige personale, og ligeledes sige tak til de øvrige medlemmer af menighedsrådet. 
Nytåret fejrer vi med champagne & kransekage, kirkenytåret fejrer vi med kaffe i våbenhuset, som jeg gerne vil invitere på.  

 
 
 
 
 

Generalforsamling 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv  
afholder generalforsamling, i henhold til vedtægterne 

 

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.30  

i Fåborghus 
 

Forslag til dagsorden skal være arkivet i hænde senest d. 20. februar 
 

Efter generalforsamlingen vil Inga og Søren Nielsen fortælle om deres fanta-
stiske tur til Kenya og give et indblik i landets natur og kultur 

 

Med venlig hilsen 
Arkivleder og bestyrelse 
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Søndagsmiddag hjemmelavet suppe, oksekød/
flæskesteg & fløderand/is 178,- 
 

3 retters menu på fra kun 198,- 
 

Helaftens arrangement inkl. drikkevarer 495,- 
 

Wienerschnitzel af kalve inderlår m/tilbehør 175,- 
 

Stjerneskud/pariserbøf/burgermenu  
af skotsk højlands kvæg fra Holme Ådal 95,- 

Krosvinget 1, Fåborg, DK 6818 Årre  -  Tlf. +45 7519 5016  -  faaborg@faaborg-kro.dk  -  www.faaborg-kro.dk 
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING 
Skrevet af Ulla Sørensen - formand  

Vi har nu taget hul på et nyt år. Vi kan se frem til 
mange gode aktiviteter i byen sammen med venner 
og naboer samt familien.  
 

Vi kan se til bage på et år som også er gået med 
gode arrangementer og hyggelige timer sammen.  
 

Julen i Fåborg  
Julemåneden i Fåborg starter med at julemanden 
skal findes. I år var denne dag også første gang 
hvor byen var inviteret til julefrokost på Fåborg kro.   
40 børn og voksne travede en tur rundt i Fåborg 
med leg og dans og fandt til sidst julemanden. 

KL 12 var der mødt 100 børn og voksne op til en 
hyggelig julefrokost på Fåborg kro. Fåborg kro hav-
de sammensat en dejlig julefrokost og det blev en 
hyggelig eftermiddag for alle. Da vi havde fået et 
flot beløb fra Vejrup Foderstof Og Ok kunne vi lave 
denne julefrokost til en særdeles billig pris. 

Julebanko hører også december måned til. Onsdag 
d. 4 november var der tid til årets julebanko. Cirka 
105 deltog denne aften med flotte præmier og 
flotte julesponsor kurve.  
 

Stor tak til de lokale sponsorer for flotte kurve. 
 

Cykelsti  
Som før omtalt får vi en cykelsti langs Fåborgvej og 
ud til Tingvejen. Vi ser frem til at de går i gang med 
etableringen af den. Denne skal sikre en sikker sko-
levej for skolebørn til Årre og alle andre. Det bliver 
nu muligt at tage cykelsti  fra Starup gennem Ager-
bæk og Fåborg til Tingvejen . 
Cykelstien vil blive etableret i løbet af foråret og vi 
ser frem til en indvielse i foråret. 
 
 Vi er som sagt startet på et nyt år og der venter os 
mange sjove gode arrangementer sammen. Faste-
lavn – byfesten – sankthans – grillaften – fælles-
spisninger og mange andre aktiviteter. 
 

Borgerforening og FVI er altid åben for nye forslag 
til aktiviteter, så kontakt dem gerne.  
 

Fåborghus kan også bruges til en aktivitet som ek-
sempelvis en strikkeaften, en blomsteraften, eller 
en aften med foredrag osv. Dog skal aktiviteten væ-
re offentlig, så alle kan deltage. 
Kontakt gerne borgerforeningen hvis der er interes-
se for at arrangere en aktivitets aften.  
 

Generalforsamling 
Der er generalforsamling i borgerforeningen tors-
dag den 27. februar kl. 19 på Fåborg kro. Mød op 
og hør hvad der sker sig i Fåborg. 
 

Mange hilsen  
Fåborg borgerforening  
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NRUI JULESTÆVNE 26. TIL 30. DECEMBER 2019 
Skrevet af MichelleMichelle Thorup  

 

 

Helle 2 vandt C-rækken 
Fra venstre: Tobias (Nordenskov), Magnus 
(Fåborg), Isak (Årre), Kristian (Agerbæk) og 
Nicklas (Rousthøje) 

Helle 1 vandt B-rækken 
Fra venstre: Anders (Årre), Ramin (Starup), 
Mads (Nordenskov), Mathias (Årre) og Markus 
(Næsbjerg) 

U7 spillede 4 kampe og der var en pokal til alle. Holdet bestod af set fra venstre Mikkel (Årre), 
Mila(Næsbjerg), Villum(Årre), Alvin(Årre) og Mads(Årre) 

U15 drenge vandt C-rækken. Holdet bestod af set fra venstre 
Mads (Fåborg), Oscar(Starup), Alex(Årre), Oliver(Årre), Alexan-
der(Næsbjerg). Oliver blev finalens spiller. 

5 dage med fodbold i Helle Hallen, hvor masser af lokale fod-
boldglade børn og voksne deltog. 
 

Den 29. december havde U14 tre hold tilmeldt: 
 
• Helle 1 vandt B-rækken 
• Helle 2 vandt C-rækken 
• Helle 3 blev slået ud i kvartfinalen i C-rækken. 
  Dette hold bestod af Aksel (Årre), Søren (Nordenskov),  
   Kevin   (   Årre), Mag  nus (Agerbæk) og Esben (Vrenderup)  
 
Den 30. december havde U11 drenge fem hold tilmeldt.  
Et hold i A-rækken og fire hold i B/C-rækken. Det hold der kom længst 
tabte finalen i C-rækken  
 
Lige ledes havde U17 4 lokale hold i B/C-rækken.  
Det hold der kom længst tabte i B-rækken semifinalen, holdet bestod 
af: Anders (Årre), Anders (Nordenskov), Emil (Roust), Jeppe 
(Næsbjerg), Nicklas (Næsbjerg) og Magnus (Årre). 
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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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JULETRADITIONER I POLEN  
Skrevet af Milosz 5. klasse   
 

Jeg hedder Milosz og kommer fra Polen. Jeg går i 5. klasse på Årre Skole. I 
skolen skulle vi skrive om juletraditioner.  
I Polen har vi en tradition med at vi står foran TV eller går i kirke. Og så synger 

vi julesalmer sammen med hele familien. Efter det går vi hjem og spiser 

aftensmad. Til aftensmad får vi nogle gange kalkun eller fisk og kartofler med 

brun sovs og rødbede suppe. Efter vi har spist, så giver vi hinanden nadver 

og så siger vi, at vi skal have et godt liv eller at vi håber at vi kommer til at 

leve i lang tid. Så skal vi åbne gaver. Vi får mange gode ting. Så spiser vi vide-

re, og hvis man ikke er færdig med at åbne gaver, så skal vi bare åbne videre. 

Så sidder vi ved spisebordet og snakker om alle mulige ting. Fx om familien 

eller hvordan vi har det. Nogle gange kører vi ud i byen, hvor der er et kæmpe 

juletræ, som vi kigger på.   

LUCIA- OG STEFFENOPTOG I 4. KLASSE 
Skrevet af Maja og Caroline, 4. klasse 

Det har været sjovt og spændende at gå Steffen og Lucia optog. Vi har også lært en masse om Lucia og Steffen. Vi gik optog for 

både skolen, børnehaven, Hybenbo og i kirken. Vi gik optog i uge 50 og første gang var om tirsdagen for skolen. Vi var meget 

spændte. Vi gik rundt om alle og vi sang Lucia sangen. Det var der det var allermest skræmmende, men det var også sjovt. Så gik 

vi i børnehaven, lige efter vi havde gået i skolen. Der gik det også meget godt. Om onsdagen skulle vi gå i kirken for familiemed-

lemmer. Og sidst men ikke mindst gik vi for Hybenbo. På Hybenbo sang vi også to sange for dem. Det var meget hyggeligt.  
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Pe´ Smed har renoveret pool / billard bordet i Fåborghus 
og dermed gjort det muligt, at vi kan komme i gang med, at 
spille pool /billard. 
 
Sæt et kryds i kalenderen lørdag d. 7. marts kl. 10, hvor vi 
indvier det ny renoverede bord, i opfriskede omgivelser. 
 
Du kan den dag tilmelde dig et pool eller billard hold v/ 
Steffen Madsen lørdag d. 7. marts, eller på tlf. 27326094. 
 
Tusind tak til Pe´ Smed, for renovering af bordet! 
 
Venlig hilsen 
Husudvalget 

HVAD ER EN BY UDEN ET POOL / BILLARD BORD? 

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

er den 2. april 2020 
 

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  bladets arrange-
mentskalender side 33, samt i folderen fra pensionistforeningen. 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kontin-
gent: 75 kr. kan indbetales ved møderne. 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning @mail.dk         29892529    
Sekretær:   Peder Brogård              pederbrogaard@hotmail.dk     20442218  
Medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234    
Medlem:    Knud Becker  knudbecker@hotmail.com  75192564   

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

Årre Borgerforening 

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

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Ulla Sørensen            moster@os.dk                            51225435  
Næstform.: Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370            
Kasserer:       Lars Jacobsen            lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Patrick Pedersen             Patrick@estv.dk                                                      21676797 
Medl.:            Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Medl.:            Laila Lund   103@gmail.com 60493509 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

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

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

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

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

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:    Anette Vind Nielsen           30324347 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 
 

Kunne du tænke dig at  være behjælpelig ved FED FREDAG arrange-
menter, eller har du spørgsmål vedrørende dette, kan du henvende 
dig til en af ovennævnte  

Danske Seniorer   Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Arvid Ryttergård                                   40415220                            
Næstformand:  Viggo Hansen                                                 76778030 
Kasserer:            Vagner Staal                                                  75196293 
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  75196647 
                             Bente Laursen  42427574 
                             Elva Christensen                                           75195064 

  Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
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  Peder Jepsen   20323128 
Kasserer                      Johannes Søndergaard   75192210 
  Jens Birk  60914489 
  Asta Fink Nielsen  29464923 
  Inge Marie Olesen   26848740 
 Åse Friis   40210143 
Beboerrepræsentant  Mary Møller    
Medarb. repræsentant    Anne Marie Frandsen  22772702 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

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

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:  Line H. Jespersen    line.hornbech@gmail.com  20788436 
Gr.leder:        Ingrid S. Simonsen   iss@hjortkaer.dk    40888092   
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.grimstru.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 

 


