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Festerne er sparket til hjørne i Årre 

 

Bestyrelsen har som en konsekvens af udbruddet af  
COVID-19, set sig nødsaget til at aflyse årets Sct. Hans fest. 

 

Ligeledes har vi sammen med byfestudvalget og bestyrelsen 
i Boldklubben valgt at aflyse årets byfest, da vi pt. ikke for-
venter at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet før udgan-
gen af august måned i år. 

 

Vi håber at alle, trods den nuværende situation må få en 
god sommer og ser frem til at vi kommer stærkt tilbage, og 
kan byde velkommen til ovenstående arrangementer i 2021. 
 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 

 

Lotte Lambæk har tegnet dette glade klistermær-
ke, der skal huske os på vigtigheden af at holdeaf-
stand. Lotte Lambæk udtaler ”Du må også gerne 
printe det og bruge det. Bare husk: Der er ingen, 
der skal tjene penge på det! Det er min gave til 
verden” 

PAS PÅ HINANDEN - HOLD AFSTAND 

Hej jeg hedder Laura. Jeg er 11 år gammel og jeg går i 5. klasse på Årre skole. I 

skolen møder vi klokken 8.15, og får fri klokken 14.25. Vi har 3 frikvarterer, og 

syv timer hver dag. Men da der er Corona virus i hele verden, har statsmini-

steren bestemt at alle skoler i Danmark skal lukkes ned. Så min hverdag har 

ændret sig meget.  
 

Pga. Corona skal vi være hjemme hele tiden. Jeg går i gang med mine lektier senest klokken 9.00. 

jeg begynder gerne før. Min mor har skrevet en seddel hvor der stå hvad jeg skal lave af lektier. 

Jeg har hver dag et møde med min klasse og en af vore lærere online. Det foregår på programmet 

Teams. Der får vi også lektier for. Når jeg er færdig med mine lektier, har jeg fri resten af da-

gen. Jeg savner stadig mine venner rigtig meget, og jeg vil faktisk rigtig gerne tilbage i skolen. Jeg 

syntes også det er træls at vi skal blive hjemme. Men alt i alt ved jeg at det er bedst for os.  

 Når mine forældre har fri fra deres arbejde, sørger vi for at komme ud og få frisk luft. Vi har ikke 

besøg for tiden. Vi besøger heller ikke andre mennesker i deres hjem. Det savner jeg rigtig meget for normalt har vi tit gæster. Vi 

kan heller ikke besøge mine bedsteforældre da de tilhører gruppen vi skal passe på.  

I Mandags var vi ude og kører. Vi kørte først ud til min bedstefar. Der havde vi påskeæg, blomster og et brev til ham. Vi lagde 

det foran døren, bankede på også gik vi fire meter væk. Det samme gjorde vi med min mormor, onkel og nogen venner. De blev 

rigtig glade. Jeg blev også glad, fordi jeg savner dem rigtig meget.  

HJEMMEUNDERVISNING…. 
Skrevet af  Laura 

 

Hvordan laver du hjemmeundervisning? Jeg går efter at stå tidligt op, så jeg kommer 
hurtig i gang med dagen. Jeg har fået et skema, som jeg skal følge op på hver dag, som 
hvis jeg var i normal skole. De fleste lektier er skriftlige afleveringer eller tekster, som 
bliver lagt ind af lærerne på en skoleportal. Hvis vi ikke forstår en opgave, står vores læ-
rer altid til rådighed og hjælper over besked eller en opringning.  
 
Jeg kan virkelig godt lide at man selv kan prioritere sin tid. Når jeg har brug for en pause, 
så løber jeg en tur eller bager en kage, og bagefter kan jeg vende tilbage til lektierne. 
Familietid er også blevet en større del af min hverdag. 
Det værste at undvære er helt klart mine venner fra skolen. 

HJEMMEUNDERVISNING…. 
Skrevet af  Ida Engkebølle Jepsen, 14 år, 8. klasse, Agerbæk skole 

AFLYSNINGER  
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Vi har i 0.klasse, på Årre børnecenter, arbejdet med forskellige opgaver og aktiviteter, i 
forbindelse med hjemmeundervisning. Det har været vigtigt for os, at have en god kon-
takt med børn og forældre, men også at holde gang i den gode læring. Vi har derfor 
sendt beskeder hjem, i form af billeder, video og beskrivelser, hvilket vores børn og 
forældre har taget godt imod.  
En af aktiviteterne gik ud på at børnene skulle lave en vindmølle for at blive klogere på 
vind. Opgavebeskrivelsen lød:  
  
I dag skulle vi have haft UUV, hvis I havde været i skole. I skal derfor ikke snydes for 
ugens emne og opgave. 
Vi skulle lære om vind og vejret generelt. I må derfor gerne tage en snak med jeres børn 
om, hvordan vi kan se vind, og hvor vinden kommer fra.  En metode at se vinden på, er 
hvis I laver en vindmølle, idet vinden bliver en ting, vi kan vurdere, altså blæser det me-
get eller lidt?   
I skal bruge: Papir (gerne karton), saks, tegnestift, træpind, farver eller tuscher, 2 perler 
 
Vi vil gerne have at I laver en vindmølle, som vist på det billede vedhæftet. (Beskrivelse 
og fremgangsmåde kan findes på https://www.skoven-i-skolen.dk/content/vindm%C3%
B8lle-af-papir) I meget gerne være kreative og lave en farverig vindmølle.  
Når vindmølle er lavet, kan i gå i haven, fodboldbanen, Larsens skov eller hvor I har lyst og teste den. Blæser det f.eks. mindre i 
Larsen skov, mellem træerne, end det gør i haven osv.?  
Prøv at løbe i mod vinden, men løb også med vinden, og se hvad der sker. Find ud af hvilken vej vinden blæser, og prøv at stikke 
fingeren i munden og derefter i luften. Den side der bliver kold, er den side vinden kommer fra.   
Vi håber at modtage billeder af en masse skønne vindmøller. Husk at I selv bestemmer, hvor kreative og flotte de skal blive.  
Rigtig god dag og god arbejdslyst. Vi savner jer.. Hilsen 0. klasse teamet 

HJEMMEUNDERVISNING…. 
Skrevet af  Mette Nørskov Nielsen og Trine Møller  

Lige nu må vi ikke komme i skole pga. Corona. Det er meget mærkeligt og jeg savner mine ven-
ner. 
Hver dag starter jeg kl. 9:00 med at lave mine lektier. Min mor sørger for at lave en plan til mig 
hver morgen, så jeg har en seddel hvor der står hvad jeg skal lave i Dansk, Matematik og de 
andre fag. 
Min far går på arbejde i lufthavnen og min mor arbejder hjemmefra pga. Corona. Hun sidder 
inde på spilleværelset og taler i telefonen hele tiden. Når jeg har brug for hjælp, går jeg ind til 
min mor og venter på hun ikke taler i telefon. Jeg synes det går godt med at arbejde hjemme, 
men jeg savner mine venner til at lave opgaver og lektier med. 
Når min mor og far har fri fra arbejde, går vi udenfor et par timer. Vi arbejder i haven, leger 
med min storesøster, spiller kroket, spiller fodbold eller hopper på trampolin. Vi har også været 
ved Nysø og gå og cyklet ture.  
Jeg må ikke lege med andre børn lige nu og vi må ikke få besøg. Vi skal passe på ikke at blive smittet, og jeg har også hostet, så 
jeg skal passe på. 

HJEMMEUNDERVISNING…. 
Skrevet af  Oscar, 8 år, 2. kl. Årre Skole  

MGP DANS OG UDENDØRS CROSS FIT  
Aflyses pga. Corona 
 
Mvh. gymnastikudvalget i ÅB 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skoven-i-skolen.dk%2Fcontent%2Fvindm%25C3%25B8lle-af-papir&data=02%7C01%7C%7C3d61134f30274586663e08d7d628ca29%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213342978492589&sdata=ePMX%2Fo4
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skoven-i-skolen.dk%2Fcontent%2Fvindm%25C3%25B8lle-af-papir&data=02%7C01%7C%7C3d61134f30274586663e08d7d628ca29%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213342978492589&sdata=ePMX%2Fo4
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Statsministeren lukkede Danmark ned den 12. marts 2020 og alle offentlige ansatte med ikke kritiske kom-
petencer skulle arbejde hjemmefra, hvis muligt… 
Til daglig er jeg funktionsleder i Gældsstyrelsen i Tønder, hvor min enheds opgave er at inddrive gæld på 
skyldnere bosiddende udenfor Danmark. Nedlukningen betød for mit vedkommende, at jeg pakkede mit IT-
udstyr ned og etablerede mig hjemme på mit lille kontor. 
Godt IT-udstyr og en god internetforbindelse er i den forbindelse en velsignelse og jeg kan derfor sagtens løse mine opgaver 
hjemmefra og det samme kan mine medarbejdere. 
Vores møder holder vi via Teams – det fungerer rigtig godt og her kan vi med deling af skrivebordet eksempelvis alle sammen se 
vores resultattavler og ressourceanvendelser på samme tid. 
Der hvor vi oplever den største udfordring er i den daglige sparring kollegaerne imellem – det er lidt mere bøvlet, når det foregår 
virtuelt. 
Set i relation til det sociale liv på arbejdspladsen er det at hjemmefra også en udfordring, men vi løser det ved nogle gange at 
holde kaffemøder og fælles frokost på Teams, hvor der er plads til et smil på skærmen og lidt venskabelige drillerier. 
Jo, det er muligt at arbejde hjemmefra og jeg er glad for og tilfreds med at kunne bidrage til at hjulene i Danmark bliver holdt i 
gang. 
Klaus K. Hansen 

Sebastian Mikkelsen Hansen, 16 år., Agerbæk skole. 

 

Min skoledag går sådan set helt som normalt, lige med 

undtagelse af at vi har et obligatorisk møde på Teams 

hver dag klokken 12.00, hvor vi snakker om lektierne, 

og hvordan det går derhjemme. 

Noget af det værste ved at gå i skole hjemme, er at 

det nogle gange kan være lidt svært at få fat på lærer-

ne, hvis man har brug for hjælp.  

Men selvfølgelig er der også en fordel i det, hvilket er 

at man ikke skal høre på dem hele tiden, og at man 

selv kan bestemme hvilke lektier man laver hvornår. 

Fritiden er ikke helt så anderledes. Jeg spiller fodbold 

eller kører på rulleskøjter med min lillebror. Og ellers 

spiller jeg bare computer. 

Mathilde, 19 år, 3.g . STX, Esbjerg Gymnasium 
 
På nuværende tidspunkt er jeg i gang med at skrive SRP om 
kræft i biologi og kemi, så det meste af min tid foregår foran 
computeren eller med at læse bøger og artikler. En del af 
min hjemmeundervisning foregår på Skype eller lignende og 
derudover får jeg en del opgaver som skal afleveres efter 
hvert modul.  
Normalt plejer jeg at bruge meget af min fritid på gymnastik. 
Jeg går på gymnastikholdet Ung vest i Oksbøl og derudover 
er jeg gymnastikinstruktør på lillespring og mellemspring. 
Det var meningen at jeg skulle have lavet omkring 15-20 
opvisninger med Ung vest, men det er der desværre ikke 
mulighed for lige nu, hvilket er utrolig ærgerligt. Vi har brugt 
lang tid på at lære alle serierne, så vi var max klar til at tage 
rundt i hallerne, men det er selvfølgelig helt forståeligt at 
det ikke kan lade sig gøre lige nu. Ung vest er et rejsehold, så 
til sommer er planen at vi skal til Kroatien og lave opvisnin-
ger og workshops, for at vise den danske gymnastikkultur 
frem i andre dele af verden.  
På nuværende tidspunkt bruger jeg det meste af min fritid 
på at slappe af, gå nogle ture og hygge med familien. For mig 
er det værste helt klart at undvære min klasse, mine venin-
der og gymnastikken. Jeg savner helt klart fællesskabet, de 
dejlige mennesker og ikke mindst opvisningerne med Ung 
vest. Jeg håber og tror på at vi snart kan komme tilbage til 
en normal skolegang igen, for det er altså en del sværere og 
mere krævende at have virtuel undervisning. Jeg satser utro-
lig meget på, at jeg kan afslutte de sidste skoledage inden 
læseferien, på skolen sammen med min klasse. Men aller-
mest håber jeg på, at jeg kan blive student på helt normalvis, 
så jeg kan fejre det sammen med min klasse, mine veninder 
og min familie, men som det ser ud lige nu, burde det også 
være forholdsvis realistisk på trods af coronavirussen.  

Magnus Mikkelsen Hansen, 13 år, 7 B på Agerbæk skole 
 
Jeg synes det er ret irriterende at vi ikke skal i skole, fordi så 
kan vi ikke være sammen med vores venner. Lektierne bliver 
bare lagt ind på et ugeskema, der kan vi se hvilke lektier vi 
skal lave på hvilke dage. Det mest irriterende at undvære er 
frikvartererne og ens venner. På billedet kan man se, hvor jeg 
sidder og laver lektier her i Corona tiden. Jeg laver lektier på 
min stationær computer. Vi får også lektier for i madkund-
skab og der skulle vi lave noget mad herhjemme. Jeg valgte 
at lave vafler - de blev rigtig gode og vi spiste dem med is til. 
Vi skal også læse en time hver dag. Vi er også i gang med at 
læse en roman færdig som vi laver opgaver til. Det er også 
irriterende at jeg ikke kan komme til fodboldtræning og spille 
kampe. I stedet spiller jeg herhjemme med min storebror og 
et par drenge fra gaden. 

JEG ARBEJDER HJEMMEFRA… 
Skrevet af familien Hansen -Vestervang 14, Fåborg 
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GYMNASTIK-OPVISNING 2020 AFLYST 
 

Gymnasterne i ÅB, Fåborg/Vrenderup og Agerbæk har i løbet af sæsonen trænet og dygtiggjort sig og forberedt sig til gymna-
stikopvisningen som jo traditionsvis er afslutningen på vores sæson.  
 
Men Corona restriktionerne ramte os – ligesom alle andre fritidstilbud.  
 
Først blev DGIs område opvisningen aflyst – de har over 1000 publikum. Men der var på dette tidspunkt håb endnu, da vores 
lokalopvisning sammenlagt ikke når op over 1000 deltagere. 
 
Onsdag d. 11/3 blev skelsættende. Inden træningerne havde udvalget kontaktet 
Corana hotline – hvor vi fik at vide at vi gerne måtte afholde træningerne som vanligt, 
så længe der ikke deltog nogle med symptomer.  
 
Det stod jo klart, at vi ikke kunne afholde gymnastikopvisningen som vi plejede. Selvom 
vi ikke er over 1000 mennesker samlet, så sidder publikum tæt i hallen. Så efter dagens 
træninger afholdte vi et ekstra ordinært udvalgsmøde og fik planlagt små mine-
opvisninger hvor forældre kunne se deres barn lave opvisning på hvert enkelt hold 
efter træningen den kommende uge. 
 
Så langt nåede vi ikke – for allerede da vi kom hjem og hørte pressemeddelelsen kl. 
20.30, så var det klart at al fritidsaktivitet, altså alle træninger og dermed mini-
opvisninger skulle aflyses pga. de nye restriktioner, som er tiltag for at hæmme smitte-
spredningen af Corona-virussen.  
 
Det blev den bratte ende på årets gymnastik-sæson. 
  
Det ærgrer trænere og gymnaster at der ikke kan siges ordentlig tak for denne sæson. 
Som så meget andet i denne tid, så må dette forgå over Facebook. Så vi håber foræl-
drene vil videregive takken.  
 
Vi, trænere og udvalg, vil gerne sige tak for en rigtig god sæson. Det har været fedt at se så mange glade børn og forældre hver 
gang til træning. Tak til alle børn og voksne som har deltaget på vores hold i Agerbæk Fåborg/Vrenderup og Årre.   
 
Udvalget vil også gerne takke alle vore trænere og hjælpetrænere for al det arbejde og frivillige timer de har lagt i løbet af sæ-
sonen. 
 
Vi glæder os til vi ses i den nye sæson med opstart i uge 38.  
 
Mvh gymnastik-udvalgene 

 
Hvordan laver du hjemmeundervisning: jeg sidder og snakker med min lærer over internettet, ellers har vi 
fået nogle opgaver for som vi skal lave på papir. Vi har også nogle matematik bøger vi skal lave opgaver i, 
ellers skal jeg side og læse i en bog 30 min pr dag. 
Hvad for du din fritid til at gå med: jeg snakker for det meste med mine venner over internettet eller sidder og spiller computer 
eller går jeg en tur. 
Hvad synes du er det værste at undvære: helt klart den mulighed at være sammen med venner og skabe en masse minder med 
vennerne fx cykle en tur i byen med dem, eller tage hjem til en af mine venner. Selvfølgelig er det hyggelig at være derhjemme 
og side i sofaen og lave lektier. 
Det er også meget kedeligt når man bare skal være derhjemme og side og lave lektier hele dagen.  

HJEMMEUNDERVISNING…. 
Skrevet af  Oliver Rolsted Aunbøl, 12 år, 6.kl Årre Skole 
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Jeg hedder Marc Simested, 33 år, bor i Billum, men født og opvokset i Varde. 
Jeg har været ansat i Årre børnehave i 4 år som pædagog, og har siden janu-
ar været konstitueret leder i børnehaven. Fra den 1. marts tiltrådte jeg offici-
elt som daglig leder i børnehaven, da jeg efter en ansættelsessamtale var så 
heldig at blive tilbudt jobbet, hvilket jeg selvfølgelig takkede ja til. Jeg ser 
frem til mange år som daglig leder i børnehaven, og er en del af et fantastisk 
godt ledelsesteam hvor samarbejdet er helt i top. 
 
Årre Børnecenter er en bevægelsesinstitution, hvilket betyder at bevægelse 
indgår i de fleste daglige aktiviteter. Der er rigtig mange muligheder for ud-
fordrende bevægelse i Årre. Der er Larsens skov, gymnastiksalen, de mange 
boldbaner og byens legeplads. Derudover er der de to legepladser på børne-
centerets matrikel, som kan bruges af alle. I Årre Børnecenter er skolen og 
børnehaven under samme tag, og kan bruge hinandens faciliteter, netop 
fordi at Årre Børnecenter er et stort fællesskab og vi hjælper hinanden og 
kommer hinanden ved. Derudover er vi i gang med at uddanne en af vores 
pædagoger til bevægelseskoordinator for børnecentret. Opgaven vil bl.a. 
bestå i udvikle en langsigtet bevægelses strategi, som er synlig i hverdagen i 
vores pædagogiske praksis.  
 
Jeg har været med fra første spadestik i forhold til Årre Børnecenter. Vi er i 
en rivende udvikling, og der sker en masse nye og spændende ting. Vi har 
fået anlagt en cykelbane med cykelskur på legepladsen, som giver rigtig god 
anledning til at børnene kan udfordre deres motorik via bevægelse med for-
skellige cykler. En stor TAK til Henning Ottesen og Fonden for støtte til al-
menvellet i Årre Sogn og Omegn, der har doneret pengene til cykelbanen. 
 
Derudover er vi også i gang med at udvikle ”Den gode overgang fra daginstitution til skole”. Vi har stort fokus på at skabe ram-
merne for den bedst mulige overgang fra børnehave til skole/SFO. Vi har derfor startet et nyt tiltag, der har til formål at forbere-
de børnene bedst muligt til overgangen fra børnehave til skole. Den ældste gruppe i børnehaven, kommer fra uge 8-26 til at op-
holde sig i skolens/SFO´ens rum om formiddagen. Her vil de lære at holde frikvarter og spisepause, som de gør på skolen, og 
have et tæt samarbejde med 0. klasse læreren, sådan at de bliver trygge ved hinanden. De vil lave deres planlagte aktiviteter i 
skolens rum, og de vil også lave aktiviteter med den nuværende 0. klasse. Børnene lærer at færdes omkring de større børn i sko-
len, og de voksne i SFO´en og skolen. På den måde skaber vi en god og tryg overgang, når det store skridt fra børnehaven til sko-
len skal tages. Når de starter i skolen efter sommerferien, vil det ikke føles så nyt og skræmmende, da de er blevet vant til at 
færdes i skole og sfo. Den primær pædagog og 0. klasse læreren har et ugentlig møde, hvor de forbereder og evaluerer forløbet. 
 

NY BØRNEHAVELEDER -  ÅRRE BØRNEHAVE 
Skrevet af Marc Simested 

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

http://www.åbhundetræning.dk
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KFUM-SPEJDERNE GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE 
Skrevet af Ingrid Sand Simonsen 

Det er forår og --- 
i øjeblikket er vort land lukket ned, der har ikke været aktiviteter bl.a. hos spejderne i den sidste må-
ned. Så vore lidt større forårsarrangementer og vore ugentlige møder har været aflyst. 
Vi havde en god opstart efter juleferien og mange gode spejdermøder bl.a. et, hvor der var Tænkedag. 
En speciel dag bl.a. på spejderarbejdets stifter Baden Powell og hans kones fødselsdag (det er på sam-
me dato), hvor man over hele verden hører om og tænker på spejderkammerater rundt i hele verden. Vi er forskellige, men spej-
derarbejdet og dets formål har vi tilfælles. Vi fejrede det på den måde, at der blev lavet og spist fødselsdagslagkager, vi tændte 
hver et lys og nævnte hver især et land i verden og tænkte specielt på spejderkammerater derfra. 
På de andre møder er der arbejdet med at dygtiggøre sig på forskellige felter, det vil senere udmønte sig i et mærke til unifor-
men. 
Lørdag d. 7. marts blev der afholdt gruppemøde. Vi mødtes til kaffe, saftevand og rundstykker. Under selve gruppemødet var der 
aktiviteter for børnene. Mødets indhold var: beretning fra det sidste år, regnskabsaflæggelse, næste års arbejde og kommende 
arrangementer og valg. 
 

Gruppebestyrelsens forældrevalgte medlemmer blev: Line Hornbech Jespersen, Årre - Tina Lassen, Årre,- Sara Blomstrøm Peder-
sen, Årre, -  Poul Erik Jensen, Grimstrup. Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu, da alt blev lukket ned i ugen efter. 
Årets sommerlejr er planlagt til at afholdes 27. juni til 2. juli i nærheden af Kolding. Det håber vi kan afvikles og glæder os til at 
være sammen i flere dage. 
 

God sommer til alle. 

om ”Lenes mindepokal” 
Skrevet af Jane Ottosen  
 

Lenes mindepokal blev oprettet af hendes forældre Magda og Poul Villy Nikolajsen, Elmegade i Årre. i 1997. 
Lene fik desværre ikke et langt liv, hun døde af cancer 24.maj 1996 kun 38  år gammel. 
 
Lene var et fantastisk dejligt menneske med mod på livet og meget dygtig og hjælpsom, altid var hun positiv og altid med et smil på læben. 
 
Hun var kasserer i Årre boldklub i mange år og i den forbindelse var hun med til at arrangere klubbens 50 års jubilæum i 1989 sammen med  
Henning O, hvor hele byen var mødt op på kroen med spisning og mange taler. 
 
Magda og Poul Villys ønske var at Lenes minde ville blive husket for eftertiden, det vil vi hjælpe hinanden med.  
DET FORTJENER HUN  
 
Lenes mindepokal er blevet uddelt siden 1997 / 2020 til 24 personer som har  gjort en særlig indsats for Årre boldklub  
Karl Vogt Bertelsen – Jens Jessen – Inger Hein – Kurt Christensen –  Gert Hansen  -  Peder Søndergård – Frode Nielsen – Mette Jørgensen –  
Medarbejderne i klubhuset – Bodil Christensen – Jane Ottosen – Niels Bach – Peder Brogård – Henning Ottosen – Birgitte Jørgensen – Bo holm 
– Jesper Christensen – Hanne Marie Lundgård – Søren Højrup - Britta Ringgård Jensen – Ulla Holm – Lone og Claus Brink -  Halloween  Holdet – 
Linette Sanden - Jane Ottosen  

På dette års generalforsamling i Årre Boldklub modtog Lenette Bødker Sandén, Le-
ne Nikolajsens mindepokal, som tak for den store indsats hun har ydet gennem 6 år 
som kasserer i Årre Boldklub.  
 
Lenette har været yders engageret og altid været klar til at give en hånd med hvor 
hun kunne.  
 
At sidde som kasserer, er ikke er nem post at bestride og den er bestemt ikke ble-
vet nemmere gennem årene. 
 
Der skal lyde en kæmpestor tak fra Årre Boldklub for godt arbejde. 
 
 

LENE NIKOLAJSENS MINDEPOKAL 
Skrevet af Michelle Thorup 



8 

 



9 

 

 
 

FRA BONDEDRENG TIL AMTSRÅDSMEDLEM 
Skrevet af Anna Marie Østergaard   

Dette er historien om en mand, der fik en for den tid, næsten utæn-
kelig fremgang, i livet. 
 

Terkel Kristensen 1866 - 1918 
Terkel blev født 10. oktober 1866 i Aal Sogn, som den ældste, ud af 
en børneflok på otte. Hans forældre var den 32 årige gårdmand 
Christen Terkelsen og hustru Maren Nielsdatter. De overtog Damk-
jærgård i Oksbøl. En lille gård på 1 tdr. 7skp. 
Som den ældste, lå det i kortene, at Terkel skulle overtage gården 
Men den opvakte knægts hu stod mere til bogen og en lærerger-
ning. Der var ikke råd til en semi-
narieuddannelse, men der var 
mulighed for, at blive vinterlæ-
rer. 
 
Pastor Block i Aal skrev i 1864 
denne anbefaling: ”Terkel Jensen 
Kristensen af Oksbøl var i skolen 
en udmærket flink og dygtig 
Disipel og ved Konfirmationen 
betydelig forud for sine Meddisi-
ple saavel i Kundskab som 
Aandsmodenhed. Med levende 
Sands for Oplysning har han 
siden søgt at udvide sine Kund-
skaber ved Læsning, og jeg er 
forvisset om, at han, udrustet 
med meget gode Evner og i Be-
siddelse af særdeles gode Kund-
skaber efter hans alder, vil blive en dygtig Lærer og saavel ved sin 
Duelighed som ved sin gode Karakteer vinde vedkommendes Til-
fredshed og Undest, hvorfor jeg paa det bedste tør anbefale ham til 
Antagelse som saadan” 
 
På de papirer blev Terkel vinterlærer i Vejen, skønt han endnu ikke 
var fyldt 17 år. Dette job bestred han i fire år, indtil han i 1868 blev 
indkaldt.  
 
Lærerlønningen bestod dels i naturalier og kontanter. En vinterlæ-
rer fik typisk nogle tønder korn, brændsel og ca. 30 rigsdaler, for-
uden 3 mark (i kr.) i skolepenge pr. barn. Måske faldt der lidt biind-
tægter af fra beboerne. Terkel har formodentligt fået, hvad der 
svarede til 150 kr., som dækkede de mest elementære livsfornø-
denheder. 
 
Som helt ung formodes han at have deltaget i sommerfiskeriet og 
derved skaffet sig lidt indtægter. 
I sommeren 1865 arbejdede han som karl, på Tønderegnen. I som-
meren 1866 havde han arbejde i Høgsbro og i 1867 var han igen 
tilbage på Tønderegnen. 
 
Landvæsenet interesserede ham og han var en flittig skribent og 
skrev om ”Sommerfededrift” af kvæg”. Vi ved, at han sendte et 
manuskript på 15 sider, om emnet, til proprietær J.W. Stockholm, 
på herregården Hesselmed. Baggrunden for fremsendelsen har 
formodentligt været, at gøre opmærksom på sig selv, for at få J.W. 
Stockholm som mæcen. Terkel var glad for pennen, hvilket blandt 
andet fremgår af hans mange velbevarede breve, sendt til familien, 
især til hans bror. Deraf titlen ”Kjære broder”, på bogen, som er 
udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 1982 og skrevet af Flem-
ming Just. 
 
I 1869 var han atter vinterlærer. Denne gang i Vejers. Fra 1875 til 

1885 er de eneste oplysninger, at han var sommerkarl i Emmerlev 
og at han i 1874 var sommerkarl i Allerup ved Holbæk. 
Fra 1874 til 1875 bestyrede han en gård ved Vrøgum og i 1875 
overtog han forpagtningen af Ho Præstegård. 
 
I begyndelsen af 1870erne mødte han Johanne, som var født 22. 
marts 1852 i Vandflod ved Blåvand. På Johannes 24 års fødselsdag, 
i 1876 blev de viet i Ho Kirke. Parret fik børnene Kristen i 1877, 
Christen i 1879 (døde to måneder gammel), Marie i 1880, Kristine i 
1882 og Mathilde i 1890. 

Det politiske liv 
I december 1879 startede Ter-
kels politiske karriere, da han 
blev valgt in i Ho-Oksby sogne-
råd. Dette ombud bestred han 
indtil han med sin familie 9. 
oktober 1883 flyttede ind på 
ejendommen i Vrenderup. 
 
Sognet var på det tidspunkt på 
6.300 Ha og havde 900 indbyg-
gere. Fra 1850 til 1901 steg ind-
byggertallet med 65 %, som 
resultat af hede opdyrkning. I 
1870erne var der 54 gårde og 79 
huse. 30 år senere var der 60 
gårde og husmandsstederne var 
vokset til 155. Husmandssteder 
defineres som under 1 tdr. htk. 

Gårdene som 1-3 tdr. htk. 
 
Det var fattige ejendomme, som ud over jorden, måtte dyrke hus-
flid, for at klare sig. i 1870erne blev der blandt andet produceret en 
del jydepotter. 
 

Foregangsmænd 
Terkel og Johanne forbedrede ejendommen, med intensiv plante-
avl, til foderbrug. Der blev drænet, ved hjælp af grøftegravning og 
kalket og merglet. Terkeldyrkede turnips, hvidkål, gulerødder og 
kartofler.  
 
Han havde pladstil4-5 køer, et par kvier og kalve, samt 6-7 får og få 
svin. Trods det beskedne dyrehold, var han blandt de største mæl-
keleverandører i Vrenderup. Hvert forår købte han en stud, lod den 
æde sig fed og tjente ca. 100 kr. på den, ved salget i efteråret. 
 
I løbet af ganske få år havde de, med modernisering og hårdt slid, 
ændret deres ejendom til et mønsterbrug. 
 
Sognerådsformand, Fåborg Sogn 
I november 1891 blev Terkel valgt ind i Fåborg Sogneråd.  Han hav-
de erfaring fra sin tid i Ho. Til valget blev vælgerne opfordret til at 
stemme på Terkel og en gårdmand fra Agerbæk, da de var 
”Oprigtige og hæderlige” mænd. Terkel fik fire gange så mange 
stemmer, som modkandidaten. Sognerådet bestod af 5 medlem-
mer: fire gårdmænd og en husmand. i perioden 1890-1893 var 
Hans Olesen, Rodebæk formand. Fra 1893 til 1895 var Frands Hille-
rup, Slebsager formand. Terkel var formand fra 1895 til 1901. 
 
Med hans overtagelse sker der ændringer. Blandt andet er proto-
kolføringen ikke mere tilfældig, ligesom der også indføres dagsor-
den, til møderne. Sognerådet anskaffer sig en lovsamling og der 
abonneres på Sognerådstidende. 

Foto: Johanne og Terkel 
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Af væsentlige ting, som gennemføres, med Terkel som sognerådsfor-
mand, kan nævnes: Vandregulering, forbedringer af vejvæsenet og 
skolevæsenet. 
 
Han mødte en del modstand, for sin indsats for, at få styr på vandlø-
bene. Nu skulle landmændene til at sørge for oprensning af vandlø-
bene. På længere sigt viste det sig, at være en fordel, idet man nu 
kunne få Hede selskabets støtte, til dræning og kultivering af moser 
og enge. 
 
Terkel fik også sat skik på bivejene, som var kommunens ansvar. 
Ofte var der tale om jordveje, som nu skulle være i rimelig stand, da 
blandt andet mælkekuskene skulle kunne komme frem, også i vin-
tertiden. 
 
Den sidste og største reform, som Terkel fik igennem, skete på skole-
området. I Slebsager lå hovedskolen, med to klasseværelser, en 
degnebolig og en jordlod på 25 tdr. Ud over at være kirkesanger, var 
degnen løbedegn. Om sommeren var han to dage i Slebsager, og en 
dag i henholdsvis Vrenderup, Agerbæk, Rodebæk og Debel. Om vin-
teren der seks dages uge og da var der ansat en vinterlærer ved hver 
af de fire små skoler og en vinterlærerinde, til at hjælpe degnen i 
Slebsager.   
 
I 1899 vedtog Folketinget en ny skolelov, som med statstilskud, gav 
mulighed for standardforbedringer. Med loven i hånden argumente-
rede Terkel og det øvrige sogneråd for en ny skolestruktur. Det be-
tød øgede anlægs- og driftsudgifter. Sognet blev opdelt i tre distrik-
ter: Slebsager med 68 børn, Agerbæk med 78 børn og Vrenderup 
med 39 børn. 
 
En sag, der optog Terkel, var at få jernbanen til sognet. I 1914 kunne 
det første tog rulle ind, i den nye stationsby Agerbæk, på Bramming 
– Funder banen.  
 

Ribe Amtsråd 
23. april 1898 blev Terkel valgt ind i Ribe Amtsråd, for seks år, som 
den første husmand nogensinde. Amtsrådet var traditionelt domine-
ret af proprietærer og større gårdmænd. De første år var hans ind-
flydelse, efter udvalgsposter at dømme, ret begrænsede. Dog formå-
ede han, at skabe respekt om sig. Især hans hurtige fatteevne og 
evnen, til at se det essentielle af en sag, blev kendt. 

 
Han blev valgt for endnu seks år. I hans anden periode overtog han 
alle poster efter proprietær C. Windfeld, Ølufgård. Han blev medlem 
af overskatterådet, fik en bestyrelsespost i amtssygehusene i Varde 
og Ribe og en bestyrelsespost i Varde – Nr. Nebelbanen. Desuden fik 
han poster i de to vigtigste udvalg, nemlig i partitionsfonden og 
amtsfattigkassen. Dog opnåede han den største magtposition, efter 
at være udtrådt af Ribe Amtsråd. Han blev udpeget til amtsrevisor, 
for sognekommunernes regnskaber pr. 1. april 1909. En post han 
bestred indtil 1916. Han slog især ned på kommuner, som udskrev 
utilstrækkelige skatter og i stedet optog dyre lån og ingen kassebe-
holdning havde. Han betegnedes som grundig, nærmest nidkær. 
Amtsrådet satte stor pris på ham og hans indstillinger. Disse var med 
til, at gøre kommunerne mere nøjagtige i deres skatteudskrivninger. 
 

Foreningsarbejdet 
Terkel havde, udover sogneråd og amtsråd, mere end 30 tillidshverv, 
mest i form af bestyrelsesposter, fra 1887. Andelsbevægelsen stod 
ham nær, så det var nok ikke tilfældigt, at hans første bestyrelses-
post var for mejeriet i Nordenskov. Her var han også regnskabsfører.  
Dette arbejde førte ham videre, som revisor, i Ribe amts Mejerifor-
ening, i perioden fra 1900 til 1916. Han sad i bestyrelsen for Andels-
klædefabrikken i Grindsted og var kredsforstander i Wistofts brand-
kasse (De mindre landejendomsbesidderes Brandkasse). Derudover 
havde han forskellige hverv, til gavn og fremme for husmændene. 
 

Personen Terkel 
Terkel var troende, men afskyede en hver form for dogmatisme, 
både åndeligt og politisk. Børnene voksede op i et godt og harmo-
nisk hjem, hvor Johanne og Terkel arbejdede side om side. I 1917 
flyttede de til Vrenderup, hvor de havde bygget et hus. De nød at 
have børnene tæt ved. Alle blev ved landbruget. 
 
Terkel var meget svag de sidste år og 22. december 1921 sov han 
stille ind, efter et virksomt liv. Et liv, som satte spor. 
 

Kilder: Kjære Broder, udgivet af Flemming Just 1982.  
            Fåborg Sogn, bind 1, 1962 
 

 
 

 

Torsdag d. 27. februar blev der afholdt generalforsamling i Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, 
i Fåborghus. 
Hans Hansen blev valgt som dirigent. Formandens, kassererens og arkivlederes beretninger blev 
taget til efterretning og regnskabet godkendt. Bestyrelsen forblev uændret. Som ny suppleant blev 
Claus Jeppesen valgt. Under punktet Eventuelt drøftedes, hvordan arkivet brandsikres bedre. Der 
var opbakning til, at bestyrelsen undersøger mulighederne og iværksætter en løsning.. 
Efter generalforsamlingen fortalte Inga og Søren Grumme Nielsen om deres spændende tur til 
Kenya. 
 
Tirsdag d. 10. marts holdt bestyrelsen konstituerende møde. Bestyrelsesposterne forblev uændre-
de. 
 
Formand: Anna Marie Østergaard 
Næstformand: Verner Puggaard 
Kasserer: Børge Hansen 
Protokolfører: Hans Karl Østergård 
Medlem: Solveig Mikkelsen 
 

/Bestyrelsen 

Generalforsamling i Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
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SOCIALVÆSENET I ÅRRE SOGN - ÅRRE LOKALHISTORISKE FORENING 
Årre lokalhistoriske forening -  Fra bogen Årre Sogn 

Ifølge protokollerne har socialvæsenet altid været et økono-
misk og arbejdsmæssigt stort område. De fem mand i sogne-
rådet fungerede samtidigt som socialudvalg, og har sammen 
med hjælpekasseudval-get (så længe som det fungerede) 
taget stilling til de forskellige sager. Socialvæsenet bestod 
stort set af fattigvæsenet og alderdoms-understøttelsen. Sog-
nerådet delte klienterne op i tre klasser: De fat-tige, som ikke 
kunne erhverve sig løn, de forældreløse børn og de fattige, 
der ikke kunne tjene nok, men måtte have ekstra tilskud til 
livets ophold. Fattighjælpen kunne bestå af korn, mad, tøj, 
syge-husophold, læge, medicin og penge. Hjælpen blev givet 
til den en-kelte eller familien, som var kommet i akut nød, 
eller som var direkte fattige. Fattigvæsenets indtægter kom til 
dels ved skattelig-ning på sognebeboerne efter hartkorn 
(basis for ansættelse af bøn-dernes landgildeafgifter), samt 
formue og beboelse. Fattigkassen havde også andre kilder at 
øse af. Ved ejendomshandler blev der givet til de fattige, og i 
kirken blev der samlet ind ved altergang, bryllupper og til de 
store højtider, de såkaldte tavlepenge. 
 
Fattigregnskabet for Årre sogn 1880 viser en udgift på 4 tdr. 
rug, 4 tdr. byg, 27 læs tørv (et læs tørv kostede 3 kr.), natura-
lier til en værdi af 212,79 kr. og et pengebeløb på 633,28 kr., i 
alt udgifter for fattigkassen 846,07 kr 
 

Fra udgiftssiden i fattigprotokollen 1880: 
Jens Lauridsens kone, for at sy et par bukser, skjorte og et 
lagen til fattiglem    1,70kr 
Bertel J. indlagt på Varde sygehus, 75 dage å 67 øre ....                         
  50,25kr 
Ligkiste til Jens A. s datter        6,67kr 
Bertel Nielsen for at grave tørv under Jens P.s arrestation      
4,08 kr. 
Katekismus til Jens A. s datter, hos Lohse, Varde     0,35 kr 
Jordemoder til Jens A.s kone ved barsel      2,00 kr. 
Doktor Ilsted for sygebesøg      1,50 kr 
 
Ved hver enkelt udgift blev det nøje vurderet, om ikke modta-
ge-ren kunne nøjes med mindre, og pengene skulle betales 
tilbage, hvis der var nogen mulighed for det. Enkelte perso-
ner, der var raske og rørige, gik på omgang hos gårdmænde-
ne og fik føden. De svage blev udliciteret i pleje. Forældreløse 
børn og børn fra meget fattige hjem kunne også udliciteres til 
de lavestbydende. Dette skete også fra Årre sogneråd. 
 
A. Kristensen i Frøstrup har en dreng i pleje fra Årre og skal 
have 20 kr. for sidste halvår 1889. Drengen skal hjælpe til i 
landbruget og være der, indtil han er konfirmeret. I beløbet 
er også indbefattet konfirmationsudstyr og alt det nødvendi-
ge til barnets underhold. Samme år kommer en pige fra Årre 
til Ølgod i pleje. 
 
Alderdomsunderstøttelsen var datidens folkepension. Dog 
skulle den enkelte søge om at modtage støtten. Ansøgerens 
personlige og økonomiske forhold blev nøje gennemgået. Kun 
ansøgere, som ikke havde formue, eller hvor børnene ikke 
kunne understøtte foræl-drene, kunne få alderdomsunder-
støttelsen. For adskillige var det også en æressag at kunne 
klare sig selv. 
 

Beløbene fra alderdomsunderstøttelsen var af forskellig stør-
relse, alt efter den såkaldte trang. Niels He. får i 1891 udbe-
talt 4 kr. i sommermånederne og 8 kr. i vintermånederne. 
1905 får han 180 kr. for hele året, plus naturalier for 27,75 kr. 
Ane Marie Je. får 25 kro pr. år i 1892 og frem til 1900. Hver 
person havde »forsørgelsesret« i fødekommunen. Uanset om 
den pågældende skulle have fattighjælp eller alderdomsun-
derstøttelse, skulle pengene komme fra den kommune, hvor 
den enkelte var født. 
 
En mand var født i København 1834, men flyttede til Årre for 
at bo hos sin søn. Alderdomsunderstøttelsen blev ydet fra 
Københavns Magistrat og udbetalt af Årre sogneråd. Beløbet 
var 60 kr. pr. år fra 1908 til 1922, hvor han døde. Ligeledes 
udbetalte Årre sogneråd penge til ældre mennesker, som var 
født i sognet, men flyttet andre steder hen. 1 sognerådets 
kopibog blev sognerådsformandens breve skrevet ind. Det var 
en omfattende korrespondance, der blev ført med andre 
kommuner, og der blev ikke sparet på argumenterne. Sogne-
rådet passede godt på, at udgifterne ikke skulle stige og læg-
ge yderligere byrder på skatteyderne. Her er gengivet et ek-
sempel fra 11. juni 1909   
 

fra Årre sogneråd til Københavns Magistrat 3. afde-ling: 
»I anledningen af det ærede magistrats behagelige skrivelse 
an-gående alderdomsunderstøttelsen til enken Mette H., skal 
man til-lade sig at bemærke, at man vedblivende mener, at 
nævnte enke Mette H. ikke har trang til alderdomsunder-
støttelsen, idet man sta-dig mener, at hun har nogen kapital 
fra den tid, hun solgte sin ejendom i Jyllerup, og at i hvert til-
fælde den forklaring som hendes sønnesøn, har afgivet, hvor-
efter hans bedstemoder ikke skulle være ejer af mere end ca. 
100 kr. efter at have solgt sin ejendom i Jyllerup og kjøbt ste-
det i Årre, ikke passer, hvilket fremgår af medfølgende bevis 
fra Grimstrup og Nykirke sogns sparekasse og lånekasse, 
hvorefter ovennævnte sønnesøn har hævet 630,69 kr. på hans 
bed-stemoders sparekassebog, og da man mener, at hun ikke 
har brugt dem siden, da hun har en årlig understøttelse fra 
centralkomiteen, stor 260 kr., samt ejer stedet i Årre til en 
værdi af 4 a 500 kr. samt de ovenfor nævnte 630 kr. tillader 
man sig at mene, at hun ikke er trængende til alderdomsun-
derstøttelse, hvorfor man ikke kan erkjende forsørgelses-
retten. 

Årre Sogneråd d. 11. juni 1909 
P.S.V. 

P. A. Riis, fmd. 
 

Udviklingen fra alderdomsunderstøttelsen over aldersrente til 
fol-kepension er stor. 
 
Fattiggård har der ikke været i Årre. I 1861 var der en afstem-
ning om Årre sammen med Grimstrup, Nykirke og Fåborg 
skulle leje Raunsø præstegård til tvangsarbejdsanstalt. Af-
stemningen blevet nej. Samme år købte sogneforstanderska-
bet et hus på melhedevej af Søren Nielsen. Huset var belig-
gende på Årre Nørrehede og kostede 325 rigsdaler. I huset 
boede fattiglem Morten Madsen, og med ham, afsluttedes 
følgende kontrakt: 
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»Undertegnede fattiglem, ejer af et hus på Søren Nielsens 
Nørre-hede, som i sin række af år har nydt understøttelse af 
fattigvæsenet afgiver til fattigvæsenet mit hus og ret til ejen-
dommen, imod at jeg bliver ordentlig forsørget med min fami-
lie, og jeg som hidindtil arbejder efter evne, denne afgivelse 
bekræftes med min underskrift. 

Årre d. 10. januar 1862, Morten Madsen.« 
 

Samme år blev der opført en ny bygning i forbindelse med 
Morten Madsens hus. En beskrivelse af det gamle fattighus en 
snes år senere giver et godt billede af stedet, og hvor ringe 
det var. Huset var sat op af lersten. Op til vindueshøjde var 
der kastet en jordvold for at beskytte murene mod regn og 
frost. Om foråret så det faldefærdigt ud. Frosten havde øde-
lagt store flager af væggen. Enken efter Mor-ten Madsen, 
Maren Meldhede, reparerede væggene med ler, som hun 
klaskede ind på muren. Derefter blev det jævnet med et bræt 
og kalket. Huset trådte nu frem i en ny skikkelse og så helt 
pyntelig ud. Døren var så lav, at man måtte bukke sig. I forstu-
en var der stenpikning. Stuen havde lergulv, og blev der slidt 
huller, blev det ordnet på samme måde som murene om for-
året. Indboet var spar-tansk, et lille bord, en lille bænk og et 
par stole, to alkovesenge, hvor Maren sov i den ene, mens 
den anden blev brugt som spisekam-mer. Derudover var der 
en stor kiste, som indeholdt hendes tøj. Det var alt, hvad der 
fandtes i stuen. Tillige var der et lille køkken. 
 
De skiftende sognerådsformænds kopibøger indeholder inte-
res-sante breve om sociale sager. Hermed nogle udpluk: 

 
»Pastor Svejstrup, Harte pr. Kolding. 

 Da det er kommen til herværende sogneråds kundskab, at 
Otto La . . .og Ida Karoline La . . . af Harte (hun er forsørgel-
sesberet-tiget her i kommunen) vedblivende opholder sig sam-
men og lever som gifte folk uden at være viede, tillader sogne-
rådet sig herved at bede deres velærværdighed om at være os 
behjælpelig med at få dette forhold ændret. Det forekommer 
os nemlig, at det ikke kan forsvares over for kristendommen, 
lige så lidt som kommunen kan være tjent med, at de avler 
børn sammen, som senere muligvis skal forsørges. I håb om at 

De deler vor opfattelse, bedes De velvilligt tilbagemelde, om 
De kan gøre noget eller give anvisning på, hvordan vi kan ord-
ne denne sag. 

22. august 1889, Årre Sogneråd. 
 
 

»Distriktslæge Bremer, Esbjerg. 
Ugifte Ane Kirstine Ol . . ., der er under fattigforsørgelse her i 
kommunen, fødte 1. marts tvillinger (2 drenge). Hos den ene 
ville benene indtage en forkert stilling, idet tæerne viser imod 
hinanden og hælene udad. Jordemoder Ane M. Søndergård, 
der betjente hende, kunne nok få dem til at indtage den rigti-
ge stilling, men det ville ikke holde sig ret længe. Det henstil-
les til Dem hr. distrikts-læge, om at afgøre, hvad der her er at 
gøre, og om ikke det var bedst at De så barnet. 

Årre Sogneråd 3. marts 1892. 
 

Meddelelse til Varde byfogedkontor. 
»1 henhold til det ærede byfogedskontors skrivelse af 6. juni 
om underholdningsbidrag for børn avlede udenfor ægteskab, 
og fast-sættelse af normalbidrag for 5 år ad gangen, vedtog 
sognerådet at foreslå: Et underholdningsbidrag på 80 kr. år-
lig, anses for at være passende normal bidrag. 

Årre Sogneråd d. 18. juni 1905 Hans Wenzelsen.« 
 

Til byfoged og herredskontoret, Lemvig. 
»1 anledningen af skrivelse angående arrestanten H. P. E. 
Ma . . ., skal man herved tjenestlig meddele, at efter det fore-
liggende erken-des ovennævnte for forsørgelsesberettiget i 
nærværende kommune, og at han ved hjemsendelsen vil kun-
ne afleveres hos skræddermester Laurids Olesen, Årre, hvor 
undertegnede, når meddelelse om dagen da hjemsendelsen 
vil foregå, da vil være til stede. 
Man tillader sig at oplyse, at der afgår lukket postvogn fra 
Varde hver dags formiddag kl. 7, samt at der afgår dagvogn 
fra Varde, mandag, torsdag og lørdag eftermiddag kl. 4. 

Årre sogneråd 24. februar 1910, P. A. Riis.« 
 

Årre Lokalhistorisk Arkiv - Byfest tur 2020 
 

I forbindelse med byfesten I år har vi åbent hus på vores nye adresse Toften 2, nærmere oplysninger om 
dato og tidspunkt kommer i Landsby bladet. Har i gamle billeder, dagbøger, personskildringer eller andet 
af fælles interesse kan i aflevere denne dag. 
Vi er værter for en forfriskning. 
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Teaterringen Spar To’s sommerrevy ruller 
for fyrretyvende gang over scenen, og et 
par af ildsjælene, der var med til at starte 
revyen, er stadig med på de skrå brædder  
 
Årets revy i Fåborg bliver et brag af en revy. Det er nemlig 
fyrretyvende gang, revyen tager fat i sjove episoder fra lands-
byen og oplandet, og ikke så få folk fra lokalsamfundet har 
kunnet genkende sig selv på scenen gennem de sidste mange 
år. 
 

Revyens tekster har nemlig afspejlet livet i og omkring Få-
borg, men de er og har altid været skrevet med et glimt i øjet, 
for Fåborgrevyen er kun for sjov, udtaler en af ildsjælene, 
Klaus K. Hansen. 
 

Historien om revyen 
Den første revy i Fåborg blev 
opført i teltet på Fåborg Stadi-
on i 1981. Det er således ikke 
direkte jubilæumsår i år, men 
det er den fyrretyvende revy, 
der er i fuld gang med at blive 
sat i scene. 
 

Revyen blev startet som en 
udløber af, at arrangørerne af 
Fåborg Byfest havde indledt et 
samarbejde med et teatersel-
skab fra Vejen, som skulle sør-
ge for underholdningen. Et par 
initiativrige unge mennesker fra lokalområdet, Else Espersen 
og Søren Iversen Hansen mente dog, at det kunne man nok 
selv klare i Fåborg, så de fik samlet en flok lokale, som ville 
være med til at stable en revy på benene. 
 

Der skulle skrives eller samles tekster, og der skulle sørges for 
alt det praktiske på scenen. Det lykkedes for dem allerede det 
første år, hvor revyen blev en succes med gode tekster og et 
stort publikum. 
 

Et par år kørte revyen fint, og så dannede man Teaterringen 
Spar To med henblik på at opføre dilettant om vinteren på 
Fåborg Kro og revy i teltet ved byfesten om sommeren. 
Navnet Spar To blev til ved en tilfældighed. Man sad og snak-
kede om at finde et velklingende navn til foreningen, da en af 
de tilstedeværende sagde, at det skulle være et navn, der 
sagde spar to til det hele. Og derved fik foreningen navnet 
Spar To ved stiftelsen den 12. september 1983. 
 

Revy og dilettant kørte parløb i en del år, hvorefter di-
lettantforestillingerne stoppede. Det sidste dilettantstykke, 
som var et ungdomsstykke med primært børn og unge, blev 
opført i 1999, og det sidste voksenstykke, "Mordet på Hop-
penfeldt", blev opført i 1997. Revyen bestod og er i dag en af 
de ældste lokale revyer, der fortsat kører i høj gear. 
 

 
 

Vil revyen fortsat bestå? 
Det er trofaste folk, der er med i revyen, for en del har været 
med i mange år.  
Eilif Petersen og Klaus K. Hansen har været med fra start, 
Anne Marie Sørensen har været med i 39 år, Laila Sørensen i 
mere end 35 år, Vita Guldberg i 25 år og Anne Skydt i syv år. 
Vil og kan de fortsætte med at give Fåborg og omegn et godt 
grin hvert år ved byfesten? 
 

Tja, som Storm P. sagde – ”det er svært at spå - især om frem-
tiden”. En ting er i hvert fald sikkert; vi skal more os og have 
det sjovt, når vi finder emner, skriver tekster og øver. Det er 
vores drivkraft, og så er det bare en fantastisk følelse at stå 
på scenen og se publikum more sig og have en god aften, ud-
taler Klaus K. Hansen. 

 

Han oplyser, at cirka 120 for-
skellige personer på den ene 
eller anden måde har medvir-
ket i Fåborgrevyen – enten på 
eller bag scenen. 
 

Der er opført cirka 650 forskel-
lige numre gennem årene, 
hvoraf Eilif Petersen har været 
med i 259 og Klaus K. Hansen 
har været med i 257. Langt de 
fleste af numrene har været 
lokale og har været skrevet af 
de medvirkende eller af folk fra 
området, for Fåborgrevyen er 
og bliver en sjov lokal revy.  

 

- Vi opførte en særlig 20 års jubilæumsrevy i 1999 på Fåborg 
Kro, hvor der var et nummer fra hvert af de foregående år og i 
størst muligt omfang udført af de oprindelige skuespillere.  
Hvad vi finder på i år, vil vi ikke afsløre, men vi kan love, at 
den nok skal blive sjov og værd at overvære, understreger 
Klaus 

FÅBORGREVYEN ER I SIN BEDSTE ALDER 
Skrevet af Ella Gehrke Warming 
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HVAD KAN KIRKEN SIGE OS I EN KRISETID? 
Det er tit blevet sagt, at netop i en krisetid, hvor man har det svært, har den kristne tro noget væsentligt at sige. 
Evangeliet kan give trøst og lindring, når vi udsættes for ulykker, sygdom og død. Det har jeg også selv som præst ofte 
sagt fra prædikestolen – at når vi er i den yderste nød, eller når angst og rådvildhed breder sig, ja så er hjælpen nær-
mest. Nemlig Guds hjælp. Jesu hjælp. For det er jo det, der er evangeliets glade budskab. At Gud har grebet ind og 
kan gribe ind. 
Nu står vi så over for corona-krisen, den måske største krise siden 2. Verdenskrig. Så er det vel nu, at denne påstand 
må stå sin prøve. Over for alle jer derude – der efterhånden sidder alene eller meget få sammen, fordi vi alle skal hol-
de afstand til hinanden på grund af smittefaren: Hvad er kirkens budskab til jer? 
Det spørger jeg også mig selv om som præst. Det er let nok at stå på prædikestolen i normale tider, hvor man aner 
fred og ingen fare, at forkynde i øst og vest, at Gud er med sin kirke og alle, der tror eller blot søger ind mod Gud i en 
svær tid med spørgsmål og tvivl, men når hele samfundet og den enkelte hver især som nu står over for dødelig al-
vor, ja så er det straks ikke så nemt. 
Hvad er da kirkens budskab til os nu? 
Mange har gennem årene kritiseret kirken for netop ikke at have noget at komme med. Blandt andet er der jo pro-
blemet med det onde. Dersom Gud virkelig er god og vil os det godt, hvorfor er der da så meget ondt i verden? Syg-
dom, ulykke og onde gerninger. Og når man rammes af det – hvorfor lige mig?  
Ikke bare verden, men også selve naturen kan synes direkte ond. 
Rigtignok står der i bibelen i fortællingen om skabelsen, at Gud skabte verden god, og det er da også troens første 
påstand, at Gud skabte verden som noget godt. Men corona-virusset er jo også en del af skaberværket – og hvad så 
med alt det gode? Virusset, denne anonyme og upersonlige trussel, kan tvært imod give al mulig grund til at tvivle på 
Gud, både på hans eksistens og hensigter. 
Men nærmere betragtet kan troen også mobilisere gode kræfter. Ingen benægter jo at det onde er til – og det er det 
gode netop også! Gud er til – og han vil os det godt. Hvordan ser vi det? Det er svært at se i naturen, når den som nu 
går os imod – men nemmere i ånden. For i ånden (tankerne) kan vi skue længere ud end til naturens snævre proces-
ser. Vi kan se at der er værdier, der består af andet end materie, molekyler og virusser. Troens anden påstand er da, 
at det onde og det gode er kræfter nedlagt i menneskenaturen selv og at vi som mennesker derfor altid står i et valg: 
Hvad er det rigtige at gøre?  
Og her kommer Jesu vejledning ind: For det er jo fordi verden er skabt god, at der er nogen som helst grund til at gø-
re som Jesus siger: Nemlig elske vores næste som os selv. Var naturen blot ond, hvorfor skulle vi så opretholde den?  
Men nu arbejdes der over hele verden på at finde en vaccine. Over alt lægges gode kræfter i at hjælpe verden ud af 
krisen. Chauffører bringer varer til forretningerne, kassedamerne ekspederer kunder og virologer, læger og sygeple-
jersker lægger al deres styrke i at hjælpe deres næste, medmennesker der er ramt. 
Evangeliets budskab til os alle er derfor i denne tid det dobbelte kærlighedsbud: For det første: Du skal elske Herren 
din Gud af hele dit hjerte. Dvs.vi skal fasthold troen på det gode. Og for det andet: Du skal elske din næste som dig 
selv. Dvs. vi skal alle stå sammen i kampen mod corona-smitten.  
Vi skal vaske hænder, holde afstand og hver især følge myndighedernes vejledning. ”Gør det, så skal du leve”, siger 
Jesus et sted (Lukas 10,29).  
Hilsen Michael Bergerud 

BYFESTGUDSTJENESTE I ÅRRE 
Igen i år starter byfesten i Årre med en andagt i Årre Kirke søndag den 2. august 2020 kl. 9.00. Derefter er der mor-
genkaffe i teltet og efterfølgende sang. 
Med forbehold for ændring på grund af Covid 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 

   

PRÆSTEN HAR FRI 
Den 13.-28. juni samt 8.-30. august har præsten fri. Embedet varetages 13-17. 
juni, 23-28 juni samt 8-30 august af sognepræst Søren Pedersen, tlf 75196703 
sop@km.dk. I dagene 17-21. juni passes embedet af Marianne Lesner 
mhl@km.dk 75298030 og Charlotte Locht cloc@km.dk 75191090 i fællesskab. 
Præsterne har fri alle mandage. 

Hærværket på kirkegårdsdiget nytårsnat fyldte meget i Fåborg i dagene efter og billederne af det blev kendt over hele landet. 
Mange borgere gik forbi for at se det og der var besøg fra både JyskeVestkysten og TV SYD. 
Menighedsrådet gik straks i gang med at handle. Der blev rettet henvendelse til både provsti og stift og skaden blev anmeldt til 
forsikringen. Opgaven med at kontakte håndværkere og udregne et budget blev overdraget arkitekt Hans Lund i Rødding. To 
firmaer med viden om opsætning af diger gav tilbud på prisen og det var et firma fra Kolding, der var billigst. Den samlede pris 
bliver 62.000 kr., som formodentlig dækkes af forsikringen, hvis ikke så er der søgt om penge ved Varde Provsti. 
Midt i marts netop som landet lukkede ned, gik to meget dygtige håndværkere i gang med at sætte stenene på plads igen og 
efter to dages arbejde har vi nu igen et smukt dige mod syd. 

KONFIRMATION NY DATO 
Konfirmandforældrene og præsten er blevet 
enige om en ny dato for konfirmationen som 
blev aflyst. 
Det bliver lørdag den 19. september. Fåborg kl. 
9.15 og Årre kl. 11.00. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
mailto:mhl@km.dk
mailto:cloc@km.dk
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ÅRRE KIRKEGÅRD FORÅRET 2020 
 

Der sker hele tiden noget på en kirkegård. 
Træer bliver for store, hække bliver for gamle 
og buske skal fornys. 
 Samtidig ændres gravskikke, mange vælger et 
bed i plænen frem for et ”gammeldags” grav-
sted. og selv om kistebegravelser stadig er i fler-
tal, så vælger flere og flere bisættelse med 
efterfølgende urnenedsættelse. 
I udviklingsplanen for Årre Kirkegård har vi ar-
bejdet med disse udfordringer., og nu har vi så 
for alvor taget hul på vores udviklingsplan. 
Ud mod vest i den gamle afdeling har vi fjernet 
alle hækkene og mange af de store træer, så 
hvor der før stod forkrøblede hække inde under et tag af store bøgetræer, der er der nu en stor åben 
græsplæne med enkeltstående gravsten. 
Gravstederne skal beplantes i samme stil som ude på den anden side af diget - ”den ny afdeling”, og de 
aktive gravsteder der er i området vil stadig kunne bruges både til kistebegravelser og urnenedsættelse; 
men resten af området er i udviklingsplanen udelagt til urnegrave. 
I menighedsrådet har vi ikke lagt os fast på brugen af det nye område endnu; men så snart vi kan komme 
i gang med almindelig mødeaktivitet igen, skal vi have truffet en beslutning. 
I menighedsrådet er vi selv helt godt tilfreds med det foreløbige resultat, og alle besøgende roser omlæg-
ningen. 
Vi er meget taknemmelig over den positive indstilling der har været fra alle de nuværende gravstedseje-
re. Uden positivt medspil fra jer, kunne vi ikke have lavet det nu. 
Thyge Nielsen, Kirkeværge 
 
Nb: Og i kan godt glæde jer til næste store projekt  …..   udskiftning af den gamle trælåge med en ny jern-
låge. 
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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 3. juni (ved Michael Bergerud), den 15. juli (ved Michael Bergerud), den 12. august (ved Micha-
el Bergerud). 

KOLLEKTER:  
Ingen 

**** Fejring af 100-året for Genforeningen. Se inde i bladet. *Kirkekaffe efter gudstjenesten. *** Byfestgudstjeneste. Kort guds-
tjeneste med sang i byfestteltet bagefter. Ingen altergang.   
SP = Søren Pedersen. CL = Charlotte Locht. TH = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have.  

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 

01. juni 2. pinsedag Ingen 09.00 Joh 6,44-51 

07. juni Trinitatis søndag 10.30 09.00 Matt 28,16-20 

14. juni 1. søn. e. Trin. 09.00 SP Ingen Luk 12,13-21 

21. juni 2. søn. e. Trin. Ingen Ingen   

28. juni 3. søn. e. Trin. Ingen 09.00 SP Luk 15,11-32 

05. juli 4. søn. e. Trin. 09.00 * 10.30 Matt 5,43-48 

12. juli 5. søn. e. Trin. 10.30 09.00 * Matt 16,13-26 

19. juli 6. søn. e. Trin. Ingen 10.30 Matt 19,16-26 

26. juli 7. søn. e. Trin. 10.30 Ingen Matt 10,24-31 

02. august 8. søn. e. Trin. Ingen 09.00 *** Byfestgudstjeneste 

09. august 9. søn. e. Trin. 09.00 SP Ingen Luk 12,34-48 

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 

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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En god generalforsamling 
Med et flot fremmøde til generalforsamlingen d. 26. februar, blev 
det en generalforsamling som satte nogle nye pejlemærker i det 
fremtidige arbejde og for den videre udvikling og forskønnelse af 
byen samt hele det omkring liggende område. 
Bl.a. havde bestyrelsen modtaget en opfordring til at etablere en 
eller to ”Sheltere” i Larsen skov og det var der en meget positiv 
stemning for, men det vil samtidigt kræve at der bliver opført nogle 
toiletfaciliteter i området, så her skal vi ud finde nogle midler via 
fonde og puljer til dette projekt. 
Ligeledes blev der fremført nogle ønsker om at de ”Store” lastbiler 
der parkerer langs rabatten på Siggårdsvej skulle opfordres til i 
stedet at parkere på det nye område nede på østsiden af Kvist 
møbler nede ved Miljøstationen. Vi håber at nogle af chaufførerne 
vil tage imod med denne opfordring og hermed skabe en bedre 
trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. 
Vi har været i en god dialog med kommunen omkring at vores for-
tove i byen som trænger til en gevaldig renovering, det er en opga-
ve de har sat fokus på, og som de har været i gang med at forbedre 
enkelte steder i byen, men der er endnu flere steder hvor det træn-
ger sig på, så vi håber de fortsætter dette arbejde sommeren igen-
nem. 
Gadelysene på Kirsebærvænget, Elmegade samt Fyrrevænget træn-
ger til en gevaldig fornyelse, en opgave vi tidligere har været i en 
dialog med kommunen omkring, men det er opgave som vi skal 
forstærke i den kommende tid og håber de vil se positivt vores 
henvendelse og få gjort noget ved det i løbet af året. 
Ligeledes skal vi have kommunen til at se på rabatterne på vores 
indfaldsveje til byen som i det regnfulde vintervejr er blev ødelagt 
med store hjulspor i græsset, og som udgør et stort problem for 
både de gående og for de bløde trafikanter. 
Alle som var på valg blev genvalgt med applaus og bestyrelsen er 
atter trukket i arbejdstøjet og klar til nye udfordringer og opgaver. 
 

”Byens rum” 
Også her har vi været udfordret vinteren igennem med det massive 
regnvejr og som betyder at vi er kommet bagud i forhold til vores 
tidsplan for projektet og det har betydet at vi ikke har kunnet få 
plantet træer og buske på området og ligeledes har entreprenøren 
og brolæggerne heller ikke kunnet udføre deres del af arbejdet på 
området, men vi håber nu at foråret bringer bedre vejr med sig, så 
vi atter kan komme i gang med arbejdet.  
 

Frivillige ildsjæle 
Mange af vores frivillige ildsjæle var inviteret til ”Brunch” på Kroen 
d. 21. februar hvor vi gennemgik alle vores projekter og opgaver i 
byen, her blev de forskellige opgaver fremlagt og drøftet og der 
blev dannet nogle arbejdsgrupper som fik fordelt opgaverne rundt 
omkring i byen, og alle er atter klar til at yde en stor indsats med at 
vedligeholde vores blomsterbede samt krukker og grønne områder 
samt med hjælp på Oasen og på Byens rum og øvrige steder i byen. 
 

Affaldsindsamlingen 
På grund af den alvorlige situation som landet og verden befinder 
sig i på grund af udbruddet af Corona virusset, har vi i skrivende 
stund valgt at annullere vores årlige affaldsindsamlingsdag og op-
fordrer borgerne til i stedet at tage en pose med når man går sig en 
tur, og på denne måde hjælpe med at samle lidt affald op som lig-
ger langs grøfter og veje ind og ud af byen. 
 

Cykelstien fra Fåborg til Tingvejen 
Det skarpe øje vil kunne se at der nu endelig er kommet lidt gang i 
dette projekt, men som tidligere omtalt skulle denne etape været 
fiks og færdig inden sommerferien så det bliver spændene at se om 
de kan holde tidsplanen på grund af ovenstående beskrevne Coro-
na virus. 
Så vidt vi ved, har vi endnu intet hørt fra Varde Kommune og Vejdi-
rektoratet vedrørende cykelstien fra Starup / Tofterup og til Kors-
kroen, men vi håber i ”Trafikgruppen” at der snart vil komme et 
udspil omkring dette da trafikmængden stadig øges på Tingvejen og 
det betyder at ingen tør bevæge sig på denne strækning på cykel. 
 

”Mangfoldighedens hus” 
Skridt for skridt kommer vi nærmere målet med dette projekt idet 
vi for ganske nylig har afholdt et møde og fået en stor og god op-
bakning fra ejeren og fra flere frivillige som gerne vil indgå i dette 
arbejde og vi har netop i samarbejde med Danske Seniorer- Årre – 
Grimstrup i fællesskab fået fremsendt en ansøgning til Realdania 
under temaet ”Underværker” og håber på en økonomisk hånds-
rækning til projektet via denne ansøgning. 
 

”Kunstgruppen” 
Vores lokale kunstgruppe har mange gode og spændene projekter i 
støbeskeen og vi glæder os til at se hvilke de planer de har for ar-
bejdet i løbet af foråret og sommeren, bl.a. er der nogle planer 
omkring nogle tiltag på det nye udstykningsområde på Lindegårds-
parken og øvrige steder i byen. 
 

Byggegrunde 
Vi har netop fået kommunen til at sætte et orienteringsskilt op på 
området og håber at der for alvor kommer gang i salget af grunde 
når nu foråret og sommeren står for døren, det er fantastisk skønt 
område som befinder sig så bynært som muligt lige op og ned til 
det nye ”Børnecenter” og ”Byens rum” hvor alle de bedste mulig-
heder er tilstede for de som skulle have lyst til at bygge hus og bo i 
Den Blomstrende landsby - Årre. 
 

Fællesskab er vores styrke 
Bestyrelsen håber at hverdagen snart bliver normaliseret igen og at 
vi alle kan mødes på samme måde som altid, og håber at vi alle kan 
se frem til en god sommer med masser af sol og varme og med en 
god byfest samt med indvielsen af ”Byens rum”. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Årre Borgerforening 

Se billede-serie på næste side 
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ARBEJDSDAG I BYENS RUM 1. APRIL. 
Foto: Poul Verner Christensen 
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TAKE AWAY 
LÆKKER PINSEPLATTE LØRDAG D.30/5 + SØNDAG D.31/5 (AFHENTNING MELLEM KL. 12 - 14)  

 

m/laks, grønsagstærte, hønsesalat, serranoskinke  m/melon, roastbeef, jerseyost fra Marije,  
æbletærte m/creme fraiche inkl. lækkert brød fra Bager HJ 145,- 
 

Vine fra Onkel Jørgens vinhandel kan tilkøbes  
   

HVER TORSDAG: Stegt flæsk m/kartofler, rødbeder & persillesovs 100,-  
 
Stort stjerneskud 95,-  
Pariserbøf 250 g fra højlandskvæg Holme Ådal 95, -  
Lækker burger 250g m/bacon, tomat, agurkesalat, løg, dressing m/pommes frites & 
remoulade 95, -Uden  pommes frites 70,- 
1/2 Grillkylling m/pommes frites, remoulade, surt 70, -  
1 portion pommes frites 30,- 
Wienerschnitzel af kalveinderlår m/bras kartofler, ærter & dreng 165, -  
 

LEDIGE KONFIRMATIONS DATOER  

 

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 Martin Kristensen - formand  

Fra Borgerforeningen vil vi gerne sende en forårshilsen til alle, 
som på den ene eller anden måde støtter vores by, enten 
som frivillige, sponsorer eller på anden måde bidrager posi-
tivt. 

Det er dejligt at kunne se tilbage på vellykkede arrange-
menter og begivenheder, som giver hverdagen værdi, samt at 
kunne se frem til et dejligt forår og sommer, som vil byde på 
fest, gode arrangementer og som indbyder til snak over hæk-
ken, hvilket er vigtigt for VORES by. 

 

I skrivende stund er vi dog mere hæmmede og fastlåste 
end vi plejer. Vi forsøger dog at tage tingene som det kom-
mer og krydser fingre for at kunne gennemføre vore aktivite-
ter på den ene eller anden måde. 

 

Fastelavn 

Fredag den 21. februar blev der afholdt fastelavn på Kroen. 
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at dette afholdes 
en fredag aften, hvor vi starter med at slå katten af tønden, 
hvorefter der er fællesspisning.  
 

Mens forældre, bedsteforældre, naboer og venner får en 
hyggelig snak, er der storskærm og slik for børnene. 

I år var vi 60 til spisning, og der er som altid plads til flere 
(Man behøver ikke være klædt ud).  

En tak skal lyde til Fåborg Kro for dejlig mad samt FVI for 
et godt samarbejde omkring arrangementet.  
 

Generalforsamling 
Onsdag den 26. februar blev der afholdt generalforsamling i 
Fåborg Borgerforening. I Fåborg er vi heldige og glade for, at 
kunne opretholde et stort fremmøde til generalforsamlingen, 
som giver et godt liv til denne aften. 
 

Ulla fremlagde formandsberetningen med gennemgang af 
årets arrangementer samt arbejdet i borgerforeningen. 

Lars fremlagde regnskaberne for Borgerforeningen og 
Snerydningen, som begge viste et yders tilfredsstillende resul-
tat. 

Jan fortale om han og Jørgens arbejde i Udviklingsrådet 
Helle Øst. 

Med denne generalforsamling blev det også et farvel til 
Ulla i bestyrelsen. Ulla har de sidste 5 år haft posten som for-

mand for borgerforeningen, og vi vil gerne benytte mulighe-
den for at sige hende en kæmpe tak for hendes store arbejde 
for foreningen. 

Med Ullas farvel til bestyrelsen, betød det goddag til et 
nyt Ansigt. Anne Keller, Rolighed. Vi glæder os til at arbejde 

sammen med dig. Derud-
over var der genvalg til 
Mette Skovbjerg, Fåborg, 
Finn Hansen, Fåborg og 
Steffan Skydt, Fåborg. Der-
udover blev Christina Søn-
derskov, Autrup valgt som 
1. suppleant. Christina 
ønsker også at deltage i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Selv Fåborg Borgerfor-
ening må bøje sig for Coro-
na Virussen, hvorfor vi ikke 
har været samlet siden 
generalforsamlingen. I må 

derfor vente med et billede af holdet.  
 

Bestyrelsen er konstitueret således: Formand: Martin Kri-
stensen, Næstformand: Finn Hansen, Sekretær: Steffan Skydt, 
Medlem: Mette Skovbjerg, Laila Lund, Patrick Pedersen og 
Anne Keller 

 

Fåborgholdet 
Den 3. marts blev der afholdt ”julefrokost” for Fåborgholdet. 
Det er Borgerforeningens måde at sig tak for det store arbej-
de de udfører året igennem. 
 

MEN: Selvom de er vedholdende, så vil de gerne have nogle 
nye ansigter med på holdet, og som noget nyt er også kvinder 
velkomne. Når vi igen har mulighed for at mødes vil der blive 
budt ind til et informationsmøde. Så er man velkommen til at 
komme og høre, om det kunne være noget for en. 
 

Fåborghus 
Den 7. marts holdt Fåborghusudvalget åbent hus i Fåborghus, 
for at vise den ansigtsløftning, som vores medborgerhus hav-
de gennemgået. 
Fra borgerforeningen skal lyde en tak for et godt samarbejde 
til alle i Fåborghusudvalget. 
 

Det er dog ikke det eneste som rør sig på og omkring sta-
dion. Tribunen er blevet renoveret og det samme er hjemme-
bane omklædningsrummet. Tag et kig derom og nyd resulta-
tet. Det er et stort arbejde som de frivillige har lagt deri, hvor-
for det også er vigtigt at det bliver behandlet godt. 

 

Anne havde et arrangement i støbeskeen, som hun kaldte 
en KREA/NØRKLE HYGGEAFTEN. Som med så meget andet er 
dette udsat på ubestemt tid. Men hun kommer stærkt igen på 
et senere tidspunkt. 
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Affaldsindsamling 
Borgerforeningen havde planlagt en affaldsindsamling som 
sidste år, hvilket ikke kunne gennemføres. Vi opfordrer derfor 
alle til at tage en pose i hånden, når de benytter vore mange 
ruter. 

Affaldsindsamlingen vil vende tilbage næste år 
 

Det kan (kunne) vi se frem til: 

Byfesten 
Byfestudvalget var klar. Programmet var næsten færdigt og vi 
glædede os til kunne præsentere et godt program for uge 20 
(byfestugen) 

Men sådan skulle det ikke gå. Som med mange andre ar-
rangementer, blev også Fåborg Byfest indhentet af Covid 19. 
Et enigt byfestudvalg har derfor valgt at aflyse dette års by-
fest. Der skal i denne forbindelse lyde en kæmpe tak til by-
festudvalget for deres indsats. Derudover skal lyde en stor tak 
til vore sponsorer, uden jer var der ingen byfest. 

MEN. Vi kommer stærkt igen. I samarbejde med FVI vil vi 
forsøge at arrangere et endags arrangement senere på året, 
hvis ellers det lader sig gøre. Det skal i glæde jer til.  

Men ellers ses vi til verdens bedste byfest til næste år.  
 

Sankt Hans 
Borgerforeningen vil som vanligt arrangere Sankt Hans på 
marken bag Vestervang. Dette kræver selvfølgelig myndighe-
dernes godkendelse. Vi afventer udviklingen. 

Info herom vil være at finde på Facebook, Fåborg-
Smørhullet i midten samt på hjemmesiden faaborg-by.dk 

 

Husk: Tag din nabo med. 

Cykelstien 
De næste måneder bliver det spændende at følge med i tilbli-
velsen af vores nye cykelsti. 
Indtil videre kan vi kun se pindene, som er sat som markering 
af stien. En ting er dog sikkert, og det er, at det er et kæmpe 
plus for byen. Vi glæder os 
 

Tilflyttere 
Til sidst skal der lyde en lille opfordring til os alle. Vi skal alle 
forsøge på, at integrere tilflyttere i vores lille samfund. Bor-
gerforeningen vil rigtig gerne hjælpe med at byde folk vel-
kommen. Det kræver dog at vi ved det. Derfor må I gerne give 
os praj. 

Er du tilflytter og vil gerne vide noget mere, er du også 
velkommen til at kontakte borgerforening. Kontaktinfo kan 
findes på www.faaborg-by.dk 
 

Ny formand 
Som tidligere skrevet er jeg ny som formand for Fåborg Bor-
gerforening. 
Jeg har sagt ja til denne opgave fordi jeg ved, at jeg har ver-
dens bedste bestyrelse med mig. 
Jeg vil gøre hvad jeg kan for at Fåborg bliver ved med at være 
et dejligt sted at bo, med muligheder både for unge og gamle. 
 
Med ønsket om et godt forår og en god sommer. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
/Martin    

Det har igennem snart mange år været et stort ønske fra for-
ening og spillere, at vores kære omklædningsrum skulle have 
en overhaling. 

 Plan A omhandlede maling 
samt smårenovering, men 
snart kom Plan B, C og D i 
spil. Det har resulteret i nye 
lofter, vægge og lys.  
 Når den sidste finish er lagt, 
har vi et omklædningsrum, 
som i mange år kan danne 
ramme om vores gode fod-
boldsamarbejde mellem 
Fåborg - Årre 

 
 
 
 
 

Tribunen kom med  
Ud over renoveringen af omklædningsrummet, har vores 
tribune også fået en omgang. 
 Tribunen har været skilt ad og har fået nyt liv via nyt beklæd-

ning. Derudover vil der over sommeren komme nye sponsors-
kilte op. 
Vi er derfor 100 % til, når der igen er tid til fodbold på Fåborg 
Stadion. Vi glæder os til at se jer. 
 
Fra foreningen og fodboldafdelingen skal der lyde en kæmpe 
tak til de personer, som har lagt de mange frivillige timer i 
projektet, det er vi utrolig glade for. Derudover skal der lyde 
en tak til klubbens sponsorer, det betyder meget. 

FVI OPGRADERER OMKLÆDNINGSRUM OG TRIBUNE 
Skrevet af  Fåborg Vrenderup Idrætsforening og Fodboldudvalget /Stig  

http://www.faaborg-by.dk


27 

 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 

 

 

  

 

 

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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Indvielse af ny renoveret pool bord og dartspil i Fåborghus 
 
Lørdag d. 7. marts var der indvielse af det ny renoverede 
pool bord og nye dartspil i Fåborghus.  
 
Vi startede kl. 10, hvor formand for Fåborghus Mette Skov-
bjerg bød velkommen og takkede Pe´ Smed, for renoverin-
gen af bordet og indkøb af dartspillet. 
 
De 20 personer, der havde fundet vej til Fåborghus, kunne 
afprøve deres færdigheder, ved de to nye spillemuligheder. 
 
Der blev hygget og spillet i et par timer. 
 
For at skåne pool bordet, når der ikke spilles, har Fåborg 
Borgerforening og Fåborg-Vrenderup Idrætsforening indkøbt 
et bordtennisspil, som fungerer som afdækning af bordet. 
 
Vi håber, at rigtig mange vil booke lokalet og benytte sig af 
de nye spil. (Husk regler for booking af Fåborghus) 
 
Venlig hilsen 
FVI, Fåborg Borgerforening og Husudvalget 

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

er den 1. juli 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  folderen fra pensio-
nistforeningen. 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kontin-
gent: 100 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:   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  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.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 

 


