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Nyt fra Den Blomstrende Landsby.                                                              

 
 

Endelig begynder det at lysne. 
Overnpå en lang periode med mange restriktioner pga. Covid
- 19 begynder det endelig at lysne og sommeren er nu over 
os, det har betydet at vi endelig har kunnet få gennemført 
både den ordinære og ekstra ordinære generalforsamling i 
Borgerforeningen, med fuld opbakning til vore ønsker om at 
udvide bestyrelsen med to personer, således at vi fremover 
er 7 personer  til at løfte opgaverne i fremtiden. 
De to personer er Malene Colberg Madsen og Kim Lykke Sø-
rensen, som vi ønsker tillykke med valget og som vi glæder 
os til samarbejde med i fremtiden i bestyrelsen. 
Larsens skov. 
For De borgere som bevæger sig ud i Larsens skov kan tyde-
ligt se, at der er blevet fældet træer og ryddet op og udtyn-
det i beplantningen i skoven, det har skabt flere positive åb-
ninger som har medvirket til meget mere lysindfald i skoven, 
især til gavn for træerne og bundbeplantningen. Samtidigt 
har vi fået forberedt pladsen til de to sheltere samt et tørklo-
set som vi på et tidspunkt forventer at at opføre i skoven, 
hvis vore ansøgninger til dette formål bliver imødekommet 
fra Fonde og fra Varde Kommune. 
Nye træer langs kirkestien. 
De gamle træer og hækkene langs kirkestien er nu blevet 
fjernet, og det betyder at vi inden så længe får sået nyt græs 
langs stien, og til efteråret vil der blive plantet nye træer. Det 
har i den grad pyntet at få fjernet de ”gamle” hække langs 
strækningen. Et arbejde der er blevet udført af faglige og 
proffesionnelle firmaer med stor hjælp af flere af byens 
”Ildsjæle”, som har brugt rigtig mange timer både forud, og 
efterfølgende med opsamling af grene og stubrester samt 
med planering af jorden. 
Så her skal der lyde en stor tak til de frivillige for indsatsen, 
og vi glæder os til at se det endelige resultat når der er ble-
vet sået græs og plantet nye træer på kirkestien inden årets 
udgang. 
Cykelstien fra Tingvejen til Fåborg. 
Så er der for alvor kommet skred i arbejdet med cykelstien, 
et projekt som vi har ventet på skulle igangsættes igennem 
flere år, men desværre er det ikke blevet den løsning som 
bestyrelserne i Årre og Fåborg Borgerforening og ej heller i 
Udviklingsrådet i Helle Øst havde ønsket sig, idet både børn 
og voksne cyklister desværre skal krydse Fåborgvejen ca. 100 
meter før de atter skal krydse Tingvejen – som er et af de 
mest trafikerede veje i Varde Kommune. 
Hvis alt går efter planen vil cykelstien formentligt blive mar-
keret med en indvielse i løbet af sommeren, og så må vi jo 
sammen fortsat presse på overfor politikerne i Varde Kom-
mune og overfor folkene i Vejdirektoratet, for at få dem til at 
finde pengene til at sikre at cykelstien på et tidspunkt kan 
blive videreført frem til tunellen ved Årre – ikke mindst for 
børnenes skyld. 
 

Hynder med nyt flot betræk. 
Alle vore hynder som vi bruger til udlejning sammen med 
vore borde og stole er i løbet af foråret blevet betrukket med 
et nyt stof med vores logo på, men vi har bøn til de borgere 
som lejer vore borde og stole, at de inden de sættes tilbage i 
containeren sikrer sig at de er blevet rengjort og aftørret, 
idet vi oplever at de ofte bliver hensat våde i containeren, 
som betyder at hvis bordene står for længe og for tæt op ad 
hinanden, dannes der mørke plamager på overfladerne, og 
det er faktisk ret træls for dem som lejer disse effekter, når 
man skal bruge unødig tid på at rengøre disse inden de kan 
tages i brug. 
Salget af byggegrunde. 
I skrivende stund er der kommet godt gang i salget af bygge-
grunde på Lindegårdsparken og det er dejligt. Samtidigt bli-
ver der solgt huse i byen og på landet i et omfang som ikke er 
set igennem lang tid, det indebærer at vi ret ofte er rundt for 
at byde nye borgere velkommen til ”Den Blomstrende Lands-
by – Årre, og samtidigt betyder det at der kommer flere børn 
til området, som er med til at sikre en positiv udvikling på 
Årre Børnecenter, og medvirker til at styrke foreningslivet og 
mangfoldigheden i byen i fremtiden. 
Hjertestarteren ved Dag´li Brugsen. 
Vores hjertestarter ved indgangen ved Dag`li Brugsen har 
været igennem det årlige sikkerhedstjek og vi har i år fået 
monteret et nyt batteri, som betyder at den er sikret og klar 
hvis behovet for at bruge den skulle opstå, det skaber tryg-
hed for os alle at vide at den altid er opdateret og i orden. 
En fantastisk Sct. Hans aften. 
Efter at vi sidste år blev nødt til at aflyse den traditionsrige 
Sct. Hans fest, var det en sand fornøjelse at vi kunne byde 
velkommen til en 
alternativ Sct. 
Hans fest i år på 
det ”grønne” om-
råde på Fyrrevæn-
get. 
Årets båltale var 
lagt i hænderne 
på Claus Brink, 
som er en af by-
ens ”Ildsjæle” og 
som i mange år 
har stået i spidsen 
som formand for 
byfest udvalget, 
og som i dag er 
byens og områ-
dets repræsentant 
i bestyrelsen i LAG 
– Fanø / Varde 
Kommune ( Den 
lokale Aktionsgruppe) og for børnene var der i år mulighed 
for at bage skumfiduser og kiks over bålfade, og som vanligt 
spillede Vagn Christensen op til de traditionsrige midsommer 
sange, hvor Laura og Herman Hansen sang for, og Johannes 
Friis havde som altid sikret at bålet stod klar, og med heksen 
på toppen som børnene i SFO havde lavet, som skabte den 
rigtige stemning for en god aften. 
Tak til alle de personer som som frivilligt har hjulpet til både 
forud og under, samt efter en god Sct. Hans aften. Bestyrel-
sen håber at vi i 2022 atter kan stille teltet op og gennemføre 
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en hel normal Sct. Hans fest, med både pølser og snobrød og 
kage og kaffe. 
 
Byens Rum og Oasen samt indfaldsvejene. 
Uanset hvor man færdes er det bare så flot vedligeholdt med 
plantning og pasningen af blomster og buske i alle blomster-
bedene, samt på arealerne langs indfaldsvejene til byen og 
på Oasen og på Byens Rum. Ligeledes bliver græsset klippet 
langs indfaldsvejene og på Oasen samt på Byens Rum, så det 
er til at blive helt ”Høj af”. Det hele bliver udført af masser af 
frivillige, som året rundt bruger rigtig mange timer på disse 
opgaver, så herfra skal der lyde en stor og varm til alle de 
som bidrager med disse opgaver til glæde for byens borgere, 
samt for de mennesker som gæster byen året rundt. 
Inden længe går arbejde i gang med opsætningen af lidt me-
re belysning på området, især nede ved Street området vil 
der blive placeret nogle ekstra lamper, da der er mange børn 
som året igennem benytter de redskaber og faciliteter som 
befinder sig på netop dette område. 
Byfest 2021. 
Byfestudvalget er trukket i arbejdstøjet, og inden længe glæ-
der vi os til at se hvilket alternativt program de har fået plan-
lagt i kølvandet på Covid-19, men de har lovet at der kommer 
en fest, og ingen skal være tvivl om at vi er klar til at feste 
igen, hvor vi håber at vi alle kan samles igen, men under de 
gældende regler for forsamlingsloftet. 
Så glæd jer til at se flagene til tops på stængerne igennem 
Skolegade på et tidspunkt i uge 32 - Vi i bestyrelsen vil ønske 
alle en rigtig god ferie periode, samt en god sommer. 
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Årre kunst- og event-gruppe 
 
Så har æ knægte (Egon, Kurt og Ole) været i gang 
igen. 
Denne gang har de dels lavet et byskilt med nav-
net ÅRRE.  
Skiltet er lavet i 2 halvdele med beslag fra Jøsu, 
så det er nemt at skille ad og flytte til f. eks by-
festplads eller stadion. 

 
Og dels har de lavet en port til Larsens Skov, den 
lille skov bag Årre stadion, som Margrethe og Jul 
Larsen for år tilbage testamenterede til Årre bys 
borgere.  
Skoven indeholder foruden en masse træer mange 
af de ting, som kunst- og event-gruppen går og la-
ver, f.eks. Dyr, kyssebænke, nisser til jul, malede 
sten mv. 
Portalen er graveret af Orla Jørgensen. 
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Bevægelse avler glade og læ-
ringsmodne elever 
Årre Børnecenter øger elevers læring og trivsel med sjov 
aktivitet i både undervisning, frikvarter, SFO og på emne-
dage. En mission, som er lykkes, fordi skolen er indrettet 
efter det og lærerne godt klædt på. 
”Tolv.” Bolden svæver gennem lokalet og bliver grebet 
med et smil. ”Atten,” og så skifter bolden hænder igen. 
Selvom der er gang i en aktivitet, hvor en bold bliver ka-
stet rundt, skriver skoleskemaet matematik, og i dag er 
det sekstabellen, der forfølger bolden fra hånd til hånd. 
Bevægelse er nemlig en dybt integreret del af hverdagen 
på Årre Børnecenter i Vestjylland. I al slags undervisning 
implementeres bevægelse, og det har mange fordele 
”Vi oplever en større glæde hos børnene. De er mere un-
dervisningsparate, deres koncentrationsevne bliver bedre, 
og de husker bedre,” siger Trine Møller, som er skoleleder 
på Årre Børnecenter. 
Ifølge Børne- og Ungekonsulent i DGI Vestjylland, Char-
lotte Egede Frost, har Årre Børnecenter fat i den lange 
ende. 
”Hjerneforskning slår fast, at bevægelse øger børn og un-
ges trivsel og læring både fagligt, socialt og mentalt,” siger 
hun. 
 

Omgivelser, der inviterer til bevægelse  
Det er ikke kun i undervisningen, der er bevægelse. Også i 
frikvarteret, tiden efter skole og på bevægelsescentrede 
emnedage, skal børnene få lyst til leg og aktivitet. 
Et topmotiverende, udendørs læringsmiljø understøtter 
Børnecenterets bevægelsesstrategi. Det består blandt 
andet af en stejl bakke, fodboldbaner, basketballbane, 
multibane og en lille skov, hvor børnene kan boltre sig. 
”Både elever og personale elsker ’kaninbakken’, en kæm-
pestor bakke, hvor eleverne får lov at tonse op og ned og 
får brændt en masse krudt af. Kombinationen af bevægel-
se og høj puls er med til at sætte fokus på det enkelte 
barns fysiske og mentale sundhed. Efterfølgende er det 
lettere at deltage i en mere stillesiddende aktivitet,” for-
tæller Trine Møller, der er skoleleder. 
I forlængelse af skolen ligger Byens Rum, som er et sam-
skabelsesprojekt mellem Årre Børnecenter, Årre Boldklub 
og Årre borgerforening. 
d tarzanbaner, pumptrackbane, skaterrampe, bordtennis-
borde, klatrestativer, gynger og sansehaver. Både børne-
haven og skolen bruger området hver eneste dag i de for-
skellige læringsaktiviteter. 
Byens Rum er tilegnet alle borgere i byen og er blevet en 
til gennem fondsmidler for 4,3 millioner. Derudover er der 
også investeret en masse frivillige timer i projektet. 
 

Bevægelseskasser til fri afbenyttelse  
Skolen har desuden etableret et fælles bevægelsesrum 
med forskellige bevægelseskasser til fri afbenyttelse af 
underviserne. 
’Dansk indskoling’ står der på en kasse, som giver mulig-
hed for at facilitere en bevægelsesaktivitet, der spiller ind 

i det faglige mål og samtidig sætter den kropslige dannel-
se i fokus. 
”To timers idræt mere er ikke lig med mere aktive børn. 
Kommer man altid sidst, har det måske endda modsatte 
effekt. Det er vigtigt, lærerne har et fokus på kropslig dan-
nelse og laver meningsfulde aktiviteter, som får børn til at 
engagere sig. Her kan Årre Børnecenter noget særligt,” 
siger Charlotte Egede Frost Børne- og Ungekonsulent i DGI 
Vestjylland. 
 
Et andet værktøj underviserne bruger, når der er brug for 
en pause i undervisningen, er et ’brain brake’. Det er en 
lille, kort afbrydelse, hvor eleverne kommer op af stolen 
og er fysisk aktive. 
Hvis de øver forholdsord i engelsk kan det være, at elever-
ne kravler op på deres stol, under den, står ved siden af 
den eller bag ved den. 
”Et brain brake giver fornyet energi. Børnene får frisk ilt til 
hjernen, gang i kroppen og bliver læringsparate på ny,” 
siger Trine Møller, som er skoleleder. 
 

Bevægelse er en naturlig del af hverdagen  
Årre Børnecenter er DGI-certificeret og har et velfunge-
rende samarbejde med DGI. Hvert år bliver personalet på 
skolen recertificeret og efteruddannet i at integrere bevæ-
gelse i den pædagogiske praksis. 
Det betyder, at personalet naturligt indtænker bevægelse 
i løbet af børnehave- og skoledagen. 
Ledelsen har sammen med DGI fokus på at facilitere vi-
densdeling blandt medarbejderne. 
Det sker i teams og på personalemøder, hvor den enkelte 
medarbejder kan bruge erfaringer fra gruppen til at gøre 
sin egen undervisning bedre. 
Desuden har fællesbestyrelsen valgt at Årre Børnecenter 
skal være mobilfri. 
Det har øget børnenes aktivitetsniveau, og særligt elever-
ne i mellemtrinnet er blevet mere aktive udendørs i fri-
kvarterer. 

Karoline Lykkesbo / karoline.lykkesbo@dgi.dk 
29. marts 2021 

 
Artiklen er udgivet på dgi.dk og kopieret med tilladelse fra 
skoleleder Trine Møller.  

mailto:karoline.lykkesbo@dgi.dk
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Ribe 
Det startede med vi kom til campingpladsen. Vi kom 
hen til vores plads, og vi begyndte at sætte vores telte 
op. Folk på campingpladsen var virkelig søde. Camping-
pladsen havde et meget godt sted at lave mad, og deres 
toiletter var flotte og rene. De havde også en legeplads, 
den var rigtig stor og havde mange ting at byde på f.eks. 
havde de en hoppepude, hængekøje, mooncars, klatre-
bane, og kryds og bolle. De havde også en pool, den var 
meget ren og pæn. Om onsdagen fik vi heldigvis en tur i 
poolen. De havde også geder, som var meget populære 
i klassen. Vi var også ude på et løb i Ribe by, hvor vi skul-
le finde poster. Posterne tog os forskellige steder hen. 
f.eks. var vi henne og se Dronning Dagmar, og vi så slip-
perne/gaderne. Selvfølgelig så vi også domkirken. Der-
efter var vi på besøg ved Ribe lund hvor vi lærte om Ri-
be lund fortid, og hvad de laver i dag. Næste dag var vi 
nede ved Ribe Vikingecentret, hvor vi lærte at slås, det 
var meget fedt at lære. Vores lærer printede nogle po-
ster ud som Ribe vikingecentret havde lavet. Det var 
rigtig fedt at se vikingerne gå rundt og se dem leve i rol-
len. Vi var også meget heldige med det gode vejr, tors-
dag pakkede vi teltene sammen og så kørte vi hjem. Det 
var meget god tur i Ribe.  
Johan Vodder og Luka, 5. kl. 

 
 

Lejrskole  
Det var en kold morgen der var skyer i himlen. Så skulle vi 
kører til Terp Spejdercenter, den første pause var i Endrup. 
Vi spiste madpakker og legede, men så kom Gert med is. 
Så skulle vi kører igen så var der en stor bro vi skulle kører 
op ad, det to lang tid men så var vi der. Det første vi gjor-
de, var at sætte lagen på vores senge, og gøre dem klar. Vi 
gik og legede og nogle gange gik vi ind og legede og jeg 
læste en Minecraft bog op for dem, og så gik vi ned til Å 
kirken og legede dommer og jeg var skyldig mange gange. 
Vi legede flere timer og så skulle vi have aftensmad som 
var lasagne og spaghetti med kødsovs. Vi gik ned til hullet 
som bare er et stort hul og ved siden af er der en sø, som 
også er i et hul. Vi cyklede i det og spillede i det. Så gik vi 
ind og spiste slik chokolade og chips. Vi legede indtil vi 
skulle sove. Vi snakkede indtil vi sov. Næste dag stod jeg 
op og gjorde mig klar til at cykle, så fik vi morgenmad, som 
var en bolle med pålægschokolade. Vi cyklede igen hjem 
ad og cyklede langsomt op af broen igen, og hurtigt ned af 
den. Så kørte vi hen til en stor sø som hed Vejrup grusgrav. 
Vi legede og shoppede og fik kage men så skulle vi kører 
igen. Vi kørte i lidt tid men så holdte vi en pause igen i En-
drup naturpark og legede indtil vi kørte igen det var en 
lang tur hjem så holdte vi ved en alpaka farm de var meget 
søde, der var også heste. men så kom vi tilbage til Årre 
børnecenter. Vi holdte og snakkede men så skulle jeg hjem 
igen. 
Villads 4. kl.  
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Vestjyske fortællere bragte i 2019 denne artikel 
om Niels Ibsen, skrevet af sønnen Marius Ibsen. 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv har få-
et tilladelse til at bringe artiklen i Lokalnyt. 
Artiklen vil blive bragt i to på hinanden numre. 
Dette er 1. del. 

 
NIELS IBSEN 1919-2019 
 
Af Marius Ibsen, Birkerød 
 
Niels Ibsen levede – bortset fra soldatertiden og et par høj-
skoleophold – hele sit liv i Fåborg sogn, der senere blev en 
del af Helle kommune og endnu senere en del af Varde. 
Han var landmand med liv og sjæl, men også optaget af 
mange sider af det lokale liv, gymnastikken især, men også 
kommunalpolitik og meget andet. I en periode var han for-
mand for den landsdækkende idrætsorganisation DDGU, 
der senere blev en del af DGI. Han var født i 1919. I det 
følgende er skitseret en biografi, der er baseret på breve og 
utrykte erindringer samt familiens hukommelse. 

 
Barndom  
Niels Ibsen var af bondeslægt fra Autrup. Hans 
far Kristen Nielsen Ibsen var gårdejer.  Hans mor 
hed Abeline og var fra Grimstrup, også hun af 
bonde æt. Han var nummer 2 i en søskendeflok 
på 4. Niels Ibsen har i et erindringsforedrag sagt 
nogle få ord om miljøet på sin barndom egn. Der 
bestod et fint sammenhold og samarbejde. Såle-
des var han karl på 3 af gårdene i nabolaget. Sko-
legangen foregik i den nu for længst nedlagte 
Slebsager skole hos lærer Poulsen.  
Det siger noget om den tid, hvor børn også var en 
arbejdskraft, at hans far var stolt af aldrig at have 
betalt ”mulkt”, en bøde som følge af udeblivelse 
fra undervisningen. Det hang nok sammen med, 
at der i hjemmet var en interesse for bøger.  Un-
dervisningen bibragte ham da også gode kundska-
ber. Bl.a. skrev han et godt og fejlfrit dansk. Om 
hans karakter skrev lærer Poulsen nogle år efter 
skoleafslutningen i en udtalelse: ”Niels Ibsen har 
været elev i skolen her og var en stille og godt 
begavet Dreng. Han har altid ført et mønstervær-
digt Liv og kun taget Del i, hvad der var godt. 
Han har gode Evner til at tilegne sig kundskaber 
og har stor Interesse for alt, hvad der kan tjene til 
hans udvikling”.  
 
Det har formentlig været en selvfølge, at skole-
gangen ophørte med 7. klasse, og at senere under-
visning måtte foregå på en højskole. I grundtvig-
ske kredse var der dengang en betydelig uvilje 
mod eksamensskolevæsenet. 
 
Ungdomsår og besættelse 
Efter konfirmationen arbejdede han som karl på 
forskellige gårde som forberedelse til på et pas-
sende tidspunkt selv at blive gårdejer. Tilværel-
sen bød dog på andet end arbejde. I sognet var 
der et aktivt foreningsliv. I vinterhalvåret holdtes 

der møde i ungdomsforeningen en aften hver 14. 
dag med foredrag eller oplæsning, sanglege og fol-
kedans. For eksempel blev der læst Sct. Hans aften-
spil og Købmanden i Venedig.  Og så var der gym-
nastikken, som kom til at betyde meget i resten af 
hans liv. Efter konfirmationen meldte han sig til 
gymnastik på ”karlehold”, selvom rammerne og 
vilkårene på Slebsager skole var meget dårlige (der 
var undertiden is på gulvet om vinteren). Dette 
ungdomsliv blev afbrudt af krigen, der brød ud den 
3. september 1939. Den 10. oktober blev Niels Ib-
sen indkaldt til soldatertjeneste i Sønderborg.  
 

 
(Den unge soldat). 
 
I et af sine erindringsbidrag skriver han om solda-
tertiden: ”Uddannelsen var præget af, at der var 
krig i Europa og at grænsen til Tyskland kun lå få 
km borte. Det var en mærkelig tid, jeg undrer mig 
over, at vi kunne være så sorgløse, som vi var; sol-
datertiden bekom mig ikke særlig godt, det var 
strengt, det var en meget streng vinter; kammerat-
skabet under soldatertiden bliver ofte berømmet, 
jeg synes ikke det var noget særligt, men nogle go-
de venner fik jeg dog.” Han var soldat 9. april 1940 
og fortæller herom: ”Den 9. april blev vi alarmeret 
på samme måde som den fjerde marts; det var me-
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get tidligt om morgenen; vi fik en kort orientering, 
som ikke berørte os synderligt; vi havde jo prøvet 
det før, men da der blev kommanderet ”lad gevær”, 
og det var med skarpt, var vi klar over, at det var 
alvor. Vores deling fik til opgave at sikre Chr. 10,s 
bro og  skulle tage ophold og stilling i de gamle 
Dybbøl skanser:  
Hvordan tog vi det, forbavsende roligt. Vi talte om, 
om det var en øvelse, men så skete der noget: to 
tyske flyvere fløj lavt over området, det var om at 
komme i flyverskjul, og så fløj de tyske op råb om 
ørene på os”. Herefter blev soldaterne beordret til-
bage til kasernen. I et brev af samme dato får man 
måske et bedre indtryk af, hvordan denne begiven-
hed påvirkede en 21-årig: ”Det er med tungt hjerte, 
at jeg skriver dette brev. Jeg havde aldrig tænkt, at 
jeg nogensinde skulle komme til at skrive et sådant 
brev.  
 
I ved jo sikkert godt, hvad der er sket i det sidste 
døgn, og det er vist længe siden, det har set så sør-
geligt ud for vort land; som soldat synes jeg næ-
sten, man får en del medskyld i, at vi ikke bedre har 
kunnet værne vort land: Det har været nogle bevæ-
gede timer: Vi nåede dog ikke at komme i sammen-
føling med de tyske tropper, inden der blev givet 
ordre til ikke at gå imod dem, så jeg har det godt 
nok på den vis, og det er jo allerede en stor ting, 
som vi har grund til at  være taknemmelige for.  
 
I Haderslev er det nok gået hårdt til”. I sine erin-
dringer fortæller han om en ret kritisk indstilling 
blandt soldaterne hvad angår den manglende kamp: 
”Hvad tænkte vi? Hvad talte vi om? Hvis man troe-
de, at det var lettelse over at være sluppet så let, så 
er det en forkert opfattelse.  
 
Alle gav udtryk for skuffelse og sorg over det, der 
var sket, en korporal, som var meget tjenstivrig og 
gik meget op i militærstrategi, kunne ikke noksom 
beklage, at vi slet ikke fik lov at prøve vor færdig-
hed og kunnen. En anden mening var skuffelse og 
kritik over den politik, som havde ført til nederlaget 
og dermed Danmarks besættelse, endvidere en har-
me og et had til Tyskland og det nazistiske styre”. 
Niels Ibsen blev hjemsendt 17. april, det var han 
glad for, for der var jo ikke noget at lave. 2. novem-
ber blev han dog indkaldt igen til en lille dæknings-
styrke; han skulle gøre tjeneste i Århus, senere også 
lidt i Hjørring. Foråret 1941 blev han så endelig 
hjemsendt. 
         
Gymnastikken, ungdomsforeningen og højskole 
Tilbage i sognet kunne han genoptage arbejdet ved 
landbruget og engagementet i ungdomsarbejde og 
gymnastik. Allerede inden krigen var han som 17-
årig blevet medlem af bestyrelsen i gymnastikfor-
eningen og formand som 19-årig. Det førte natur-
ligt til et ønske om at få en lederuddannelse i gym-

nastik. Han tilmeldte sig derfor et fire ugers kursus 
på Snoghøj gymnastikhøjskole. Senere blev det og-
så til et højskoleophold, i Kerteminde, hvor forstan-
deren hed Ejnar Skovrup. De to ophold fik stor be-
tydning for ham. Ikke mindst månederne i Kerte-
minde gav ham, med hans eget udtryk, 
”livsværdier”, bl.a. at man ikke behøver at tjene 
mange penge for at leve et rigt liv. Det gav ham 
også en kreds af venner, der – trods forskellige op-
fattelser af politik og meget andet - mødtes årene 
igennem til alderen satte en stopper for fællesska-
bet.  
 
Om undervisningen på Kerteminde højskole fortæl-
ler han: ”Et dagligt foredrag af forstander Ejnar 
Skovrup var dagens højdepunkt, hvad var emner-
ne? Jo, jeg husker især højskolens historie, vore 
store digtere, Norden, Nordens mytologi. Grundt-
vig og Kr. Kold hørte vi meget om, jeg blev meget 
optaget af disse to mænd, jeg skrev stile om 
dem…” Helt ukritisk overfor forstanderen er erin-
dringerne dog ikke: ”Skovrup var, som andre høj-
skoleforstandere dengang, patriark, hans ord var 
lov”. Og så fortælles der et par episoder, blandt an-
det en om nogle elever, der lod skægget stå, men 
som – under trussel om bortvisning – barberede sig. 
Jo tiderne var andre. Ellers var der også gymnastik, 
boldspil og folkedans.  
Hjemkommet fra højskolen fik han en plads som 
karl hos en nabo.. Samtidig ledede han gymnastik, 
et såkaldt hovedkredshold, der var hans hidtil stør-
ste opgave som leder. 
 
Ved siden af alt det andet havde han også haft tid 
til at blive forlovet. med Alfrida Trane, der var dat-
ter af en landmand i Kjelst, altså også vestjyde. Og-
så hun havde været på højskole. Hun havde fået en 
plads som pige på egnen og var blandt andet med 
til at opføre et amatørskuespil. Sammen var de med 
til årsmøde på Uldum højskole, hvor Frida havde 
været elev sommeren 1940.  
 
De cyklede dertil på tandem, 80 km. hver vej. Det 
var jo længe før de store motionscykelløbs tid, men 
cyklet blev der, uanset at udstyret nok har krævet 
noget mere muskelkraft end nutidens. Kort herefter 
dukker det ydre samfund op i erindringerne. 
”Krigen optog befolkningen mere og mere; mod-
stands- og frihedsbevægelsen blev efterhånden me-
re fremtrædende, delte til dels befolkningen. Arbej-
det med gymnastik og med Ungdomsforeningen 
gik godt med stor tilslutning.  
 
Jeg husker en bemærkning en del år senere fra min 
gode ven, lærer, senere amtsskoleinspektør Harald 
Iversen. Han sagde engang vi opfriskede minder fra 
besættelsestiden: ”Det var en god tid, da ville folk 
noget!” Jeg trak lidt på det med ”Den gode tid”, for 
selvfølgelig var det også en ond tid……. Jeg næv-
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ner det for at belyse de modsætningsforhold, der opstod i befolkningen, også i det folkelige arbejde. Jeg har 
tidligere nævnt Hal Koch og Dansk Ungdomssamvirke. Da jødeforfølgelserne satte ind i efteråret 1943 gav 
det også anledning til store dønninger; et møde på Askov højskole dette efterår gav stærkt udtryk herfor. 
Valgmenighedspræst H. Dons Christensen trak linjerne hårdt op; han var med i en modstandsgruppe i 
Askov, og han betragtede eftergivenhedspolitikken som noget ulykkeligt…”. 
 
Om året 1944 noteres i erindringerne: ”Nu mærkede vi mere, at krigen gik ind i sin sidste fase. Men – det 
lyder måske mærkeligt – vi ville ligesom holde alt i gang. Jeg ledede gymnastik, var med til at spille kome-
die i Fåborg Ungdomsforening, lokalerne var indimellem beslaglagt af tyske soldater. Den engelske radio, 
BBC, sendte sine daglige udsendelser og blev mere og mere aflyttet. En lille kreds af befolkningen, også her 
i sognet, skilte sig ud med tyskvenlige sympatier; det var noget af et mørkt kapitel, som jeg faktisk helst vil 
glemme. ” Om befrielsen hedder det: ”Og ellers husker jeg 4.-5. maj som en stor glædesfest.… Jeg husker 
Mor græd af glæde. Om dagen husker jeg ellers, at vi fik køerne på græs for første gang og at jeg skulle have 
ordnet en bestyrelses møde”. Det daglige skulle passes. Videre fortæller han, at der grundlovsdag blev holdt 
en stor befrielsesfest: ”Sommeren blev præget af krigens/besættelsestidens efterveer; retsopgøret var ikke 
nemt at komme uden om, selv herude i vort lille sogn”. 
 
/Anna Marie Østergaard 

(Billede fra en gymnastikopvisning, uvist 
hvornår, Niels står som strunk leder til højre). 
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Til Fyn med 
 
Danske Seniorer Årre - Grimstrup 
D. 22. juni 
 
Vi tog fra Årre kl.12 med afgang mod Fyn, hvor vi 
skulle se Hørvævsmuseet 
og dens historie, hvordan det hele startede i 
1994. 
Hørvævsmuseet ligger på Krengerup Gods ved 
Glamsbjerg som drives af ca.70 frivillige, der 
guider og driver cafe der er åben tirsdag - søn-
dag. kl. 13-17. 
Guide fortalte om alle de forskellige væve de 
havde og som stadig var i brug. 
Hørrens historie var virkelig interessant fra 
blomst til færdigt brug. 
Der var også et Skoda Museum som nabo. 
Næste stop var i Kongsdal Have som 2016 blev 
udnævnt til Årets Have 
den 20000 m2 store have er en fryd for øjet, der 
er spændene formklippet buske og træer - stau-
der - roser og rododendron. Der er en stor sø, 
der er masser af siddepladser over alt i haven, 
som bliver passet af en mand godt gået. 
 
Tusind tak for en dejlig tur. 
Susanne Enghave 

Til Bornholm med 
 
Danske Seniorer Årre - Grimstrup 
D. 26-29. maj 
 
Med afgang fra Årre kl. 6 en regnfuld morgen, af 
sted mod Sjælland da vi kom frem til tolden i 
Sverige var det blevet fint vejr og det var det re-
sten af turen. 
Da vi ankom til Bornholm, var der en guide som 
var med rundt de næste dage, første stop var 
Knudsker Stenbrud som stadig var i brug, der-
efter var vi i Rønne hvor vi gik en rundtur i de 
små gader og fik fortalt om den sidste tid i 2. ver-
denskrig. Så gik turen til Gudhjem hvor vores Ho-
tel var. 
Næste dag var turen mod nord, vi var i Østerlars 
rundkirke som er Bornholms ældste og største. 
Så gik turen til Ekkodalen (det blev prøvet af), 
derefter gik turen mod Allinge hvor der var fro-
kost på fiskerestaurant dejligt. så gik turen til 
opalsøen og derefter til Hammershus hvor vi så 
det nye besøgscenter, som bare glider i med na-
turen vikling flot. Så var vi omkring et stenbrud i 
Halse, så gik turen til en  
Kræmmerhuset en have med blomster og kunst-
håndværk meget flot. 
Ny dag mod syd vi var omkring Helligdomskilp-
perne med mange trapper der ligger ved Born-
holms kunstmuseum. Så var omkring Gudhjem 
for hver dag kl.10 bliver båden til Christiansø 
sunget ud af lokale kor hvor alle er velkommen. 
Så tog vi til Svaneke her var der tur på egen 
hånd., så mod Fiskerlejet Snogebæk hvor der var 
frokost i det fri, derefter en tur til Dueodde som 
er Bornholms bedste strand. Så var det blevet tid 
til en tur på Vingården Lille Gadegård, hvor der 
var smagsprøver og rundtur på gården. Da det 
var sidst aften på hotellet var der hygge og sang.  
På vej til rønne var vi omkring Rytterknægter det 
højeste punkt på øen. 
Så ombord på færgen til Ystad da vi ankom til 
København var der rundtur i byen, og vi spiste 
frokost i det fri ved siden af operaen, så gik turen 
hjem ad hvor der var aftensmad på rasteplads 
Lillebælt nord, så hjem.  
 
Tusind tak for en dejlig tur. 
Susanne Enghave. 
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Generalforsamlingen i Årre Boldklub 
 
Onsdag den 26/5-21 var der generalforsamling i ÅB, året 2020 stod i coronaens tegn og derfor har det 
været småt med de sportslige aktiviteter.  
På valg til hovedbestyrelsen var Torben Hansen og Casper Pedersen begge genvalgt. På nyvalg var Jane 
Skovgaard Hansen.  
I december havde vi en ekstra ordinær generalforsamling, hvor en ny kasserer og næstformand blev 
valgt.  
Henning Bruun som kasserer og Henning Morthorst som næstformand. Henning Morthorst er desværre 
siden valget afgået ved døden grundet sygdom.  
Til de øvrige udvalg var der genvalg til alle, Klaus Kristensen, Peder Brogård, Britta Jensen, Sanne Didrik-
sen, Michelle Thorup.  
 

 

Kroket  
Sæsonen er godt i gang og der bliver trænet mandag og torsdag.  
I DGI turneringen har 2 hold været med og de har spillet i A1 og B2. B2 har klaret sig bedst med en 2. 
plads i deres pulje.  
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Velkommen til Fåborg -Smørhullet i midten!  

 
Som et nyt tiltag afholder Fåborg Borgerforening 
2 velkomstmøder i året for nye tilflyttere, for at 
byde dem velkommen og fortælle om det lokale 
nærmiljø og det rige foreningsliv der er i byen. 
Det første velkomstmøde var lørdag den 12. juni 
kl. 10 i Fåborghus.  
Der mødte 13 voksne og 2 børn op, og der var i 
alt 17 tilmeldte. Herudover deltog 4 medlemmer 
fra Fåborg Borgerforenings bestyrelse, Anna Ma-
rie Østergaard fra Lokalhistorisk Arkiv samt Sø-
ren Brunkbjerg Jepsen fra Fåborg-Vrenderup 
Idrætsforening (FVI). 
Der blev skænket kaffe i kopperne, indtaget en 
plads omkring bordet og hyggesnakken begyndte 
inden Mette Pilgaard Skovbjerg fra Borgerfor-
eningen bød velkommen.  
Alle fik mulighed for at præsentere sig selv, for-
tælle hvorfor de var flyttet til byen og hvilket hus 
de var flyttet ind i.  
Mette gav ordet videre til Anna Marie fra Lokal-
historiskarkiv, som fortalte om egnens historie. 
Søren fra FVI fortalte om deres tilbud bl.a. fod-
bold og gymnastik. De fire medlemmer fra Bor-
gerforeningen fortalte videre om byens andre 
aktiviteter og muligheder byfest, nærbox, hjerte-
starter, cykel- og gangstier, fastelavn og julear-
rangementer og meget mere. 
 
Til sidst blev Fåborgs nye velkomstfolder uddelt, 
hvori der findes meget mere information om de 
forskellige arrangementer og tilbud i byen. Til-
flytterne fik af Borgerforeningen 2 gaver med 
hjem i form af snerydning det første år samt et 
personligt lod i Fåborgs præmiespil. Arrange-
mentet blev afsluttet med lidt let til ganen og 
mere hyggesnak omkring bordene.  
 
Det var et vellykket arrangement, og de nye til-
flyttere synes det var et godt initiativ. Nu ville det 
være meget nemmere at møde op til andre ar-
rangementer, fordi de nu har ansigt på andre til-
flyttere og medlemmer i bestyrelsen.  
Der er allerede kommet nye tilflyttere til siden, 
så vi ser frem til at byde jer velkommen ved næ-
ste møde engang i efteråret 2021. 
 
/Fåborg Borgerforening 

Nyt fra Fåborg Borgerforening 
 
”Du danske sommer jeg elsker dig”! Og hvorfor 
så det? Jo fordi, at det er om sommeren, at vi har 
muligheden for at komme hinanden ekstra me-
get ved. Sommeren og det forhåbentlig gode vejr 
lægger op til det uventede. En øl eller sodavand 
over hækken. En hurtig fælles spisning eller no-
get helt tredje. Fællesnævneren herfor er det 
fællesskab, som man har mulighed for at opbyg-
ge, i et dejligt samfund med opland som vores. 
Hvis vi giver lidt af os selv, så vil der komme 10 
gange så meget tilbage.  
 
Siden sidst 
Byfest for ”fuld musik” 
Igen i år måtte vi kigge langt efter den byfest, 
som vi elsker og glæder os til i UGE 20. 
Men noget skulle der ske. Vi greb succesen fra 
sidste år, og solgte byfestposer til den helt store 

guldmedalje. 95 kg pølser blev der solgt.  
 
Selve salget var ikke et mål i sig selv, men der-
imod glæden ved, at der bliver bakket op. Tak for 
det.  
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Målet med byfestposerne var også at opfordre til 

at sætte sig sammen og nyde en god aften i gode 

venners- og naboers lag. Det krydrede vi med 

drinksvognen, som cirkulerede rundt i byen gen-

nem aftenen. Barpersonalet var ikke til at slå ud, 

trods et mildes talt (på jysk) TRÆLS vejr. Men sik-

ke en fest vi havde, og det blev en våd aften i 

mere end en forstand. 

 

Generalforsamling 

Den 10. juni var der generalforsamling i Fåborg 

Borgerforening. Om det var det gode vejr, Covid-

19 eller noget helt tredje, som gjorde udslaget 

vides ikke. Antallet af deltagere var nemlig ikke 

så højt som normalt. 

Jeg vil derfor gerne komme med en opfordring til 

at møde op på generalforsamlingen, hvis man 

har ønsker til og om Borgerforeningens arbejde 

for Fåborg og opland. Det er jeres forening, så 

det er også jeres ønsker, som skal føres ud i livet, 

hvis dette er muligt.  

 

Derudover må det betegnes som den hurtigste 

generalforsamling jeg har været med til. Da hele 

bestyrelsen ønskede at fortsætte, skete valget 

for en gangs skyld uden kampvalg   

Borgerforeningens bestyrelse ser derfor stadig 

sådan ud: Martin – Formand, Finn – Næstformand, 

Steffan – Sekretær, Anne – Medlem, Laila – Med-

lem, Mette – Medlem og Patrick – Medlem. Chri-

stina – Suppleant (aktiv i bestyrelsesarbejdet), Hei-

di – 2. Suppleant (er også velkommen i bestyrel-

sesarbejdet) 

Velkomstmøde 

En problemstilling, som vi i Borgerforeningen har 
og er meget optagede af, er at alle skal føle sig vel-
kommen, når de flytter til Fåborg og opland.  

 

Det har I en årrække været en uskrevet kutyme, at 
Borgerforeningens velkomstambassadører skulle 
forbi alle tilflyttere med en lille velkomstgave. Det 
blev dog for svært at være sikker på, at ingen blev 
glemt, hvorfor vi har søsat et nyt tilbagevendende 
arrangement, nemlig et Velkomstmøde. Ideen her-
med er at alle, som føler sig nye er velkommen. 
Her kan man så få svar på de spørgsmål, som man 
sidder med, når man kommer hertil som tilflytter. 
Stemningen var utrolig hyggelig og uformel, hvilket 
jeg både har fra deltagere som var tilflyttere og 
medlemmer af borgerforeningen. Stemningen var 
faktisk så god, at der ikke var nogen, som huskede 
at tage billeder. UPS. Det husker vi til næste år.  
Sankt Hans 

Sikke en dejlig aften. Det var som om vi alle havde 
ventet på dette. Hygge, pølser og fællessang. Det 
er så dejlig en tradition. En stor tak skal lyde til Få-
borg Lokalhistorisk Arkiv, som i person af Verner 
Puggaard holdt en fantastisk båltale. 

 

Tak for fremmødet.    
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Nu ser vi fremad 
Velkomstfolder 
I forlængelse af projektet omkring velkomstmødet, 
kan vi også fortælle, at der inden længe vil komme 
en ny velkomstfolder rundt i alle postkasser. 
Velkomstfolderen er ment som et opslagsværk, 
med de vigtigste oplysninger til og om Fåborg.  
En stor tak skal lyde til Anne, som har lagt et kæm-
pe arbejde i at få den eksisterende velkomstfolder 
opdateret til version 2021. 
Jeg håber at I alle vil glædes ved og blive overra-
sket over hvor meget Fåborg i virkeligheden har at 
byde på, hvis man ønsker det. 
Fåborghus 
I skrivende stund er Fåborghus, Petanquehuset og 
søjlerne til stadion ved at få den helt store om-
gang. Alt træ- og murværk bliver malet, så vi igen 
kan byde folk godt velkommen på Fåborg Stadion. 
Cykelstien 
Nu kan vi snart ikke være i os selv længere. Cykel-

stien er så tæt på at være færdig, der er måske al-
lerede nogen af jer, som har været ude og prøve 
den af. 
Vi ser frem til i August, at kunne indvie cykelstien 
med jer.   
Årets Høstfest (Grillaften) 
Lørdag den 21. august inviterer Borgerforeningen 
til Høstfest / Grillfest på stadion fra klokken 11.00. 
Fåborg Kro står for Grill Menuen, hvor der vil blive 
grillet kød på stadion. Derudover vil der være sjov 
for de yngste samt live musik mm. 
Vi håber på en dejlig aften. Yderlig information 
herom kommer senere. Se opslagstavlen og Face-
book 
Fortsat go’ Sommer 
På Borgerforeningen vegne vil jeg gerne benytte 
muligheden for at ønske jer alle en fortsat god 
sommer.  
Og jeg håber at vi mødes 
På bestyrelsens vegne / Martin  
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KONCERT 
I FÅBORG KIRKE 

Onsdag den 8. september kl. 19.00 med 

Anja Møllerskov og Jacob Elbæk Jensen 

Gratis entre 

SANGAFTEN MED HELGE TEGLGÅRD 
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 på Årre Kro. 
Aftenen arrangeres i fælleskab mellem menig-
hedsrådene, Årre Borgerforening og Årre Bold-
klub. 
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HØSTGUDSTJENESTER 
Når kalenderen viser det tidlige efterår, er det tid 
til høstgudstjenester over det ganske 
land. Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid 
med fast plads i kalenderen. Men alligevel 
afholdes den i de fleste kirker en gang mellem 
den 1. september og den 4. oktober.  
Denne periode kaldes gerne for skabelsesperio-
den, hvor man glæder sig over naturens mangfol-
dighed og Guds skaberværk. Ved høstgudstjene-
sten synger vi derfor gerne kendte høst- og efter-
årssalmer som "Vi pløjed´og vi såede" og "Nu 
falmer skoven trindt om land." 
Prædikenen har ikke altid noget med høst at gø-
re, men søndagens tekster vil ofte lede tanken 
hen på høstens rigdom, taknemmelighed og det 
at dele. Evangelieteksten ved årets høstgudstje-
neste handler om Jesus, der vakte en enkes døde 
søn til live igen. Så kan man sige, at der er en nær 
sammenhæng mellem den nyskabelse der sker i 
naturen hvert år og det at blive vakt til live igen 
eller opstå fra de døde.  

I dag hedder det høstgudstjeneste, men den 
gang samfundet i langt højere grad var afhængigt 
af høstens udkomme, hed det i stedet takke-
gudstjeneste. I denne tak ligger en omtanke for 
dem, der har behov for en håndsrækning og om-
sorg.  
Der er høstgudstjeneste den 19. september kl. 
9.00 i Årre kirke og kl. 10.30 i Fåborg kirke.  
Michael 
 

ALLE HELGEN GUDSTJENESTER 
Til minde om dem der er døde fra os i årets løb 
holder vi Alle Helgen gudstjeneste den 7. 
november i Årre kirke kl. 14.00 og i Fåborg kirke 
kl. 15.30. Der har ofte været ytret et ønske om at 
holde disse gudstjenester om eftermiddagen i 
stedet for om formiddagen, som ellers er 
gudstjenestens almindelige tidspunkt. Ved Alle 
Helgen gudstjenesten mindes de døde ved at 
deres navne læses fra prædikestolen og der 
tændes et lys for hver af dem. Efter 
gudstjenesten er der en lille servering og tid til 
en lille snak. 

UDSKIFTNING AF MENIGHEDSRÅDSMEDLEM I FÅBORG MENIGHEDSRÅD. 
Torben Kirkegaard har ønsket at udtræde af menighedsrådet og i hans sted er indtrådt Connie Ibsen, som 
var valgt som suppleant. 
 
PRÆSTEN HAR FRI 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 13.-18. oktober. Embedet varetages af sognepræst Søren Pedersen 
tlf. 75196703 sop@km.dk. Præsterne har fri alle mandage. 

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 

   

mailto:sop@km.dk
mailto:vj@hmnet.dk


19 

 

 
Konfirmationen i Fåborg og Årre kirker plejer at 
ligge i den første weekend i maj. Men både sid-
ste år og i år er den blevet udskudt til september 
grundet corona. Tidspunktet blev fastsat ved en 
fælles beslutning i samarbejde med forældrene. 
De, der konfirmeres i år den 5. september, fik et 
kort og intensivt forløb før jul, hvor de blev un-
dervist i de grundlæggende ting. Det har været et 
hold, der var meget lydhøre og velvillige og det 
har været fantastisk at opleve, at de unge fulgte 
så godt med.  
Også efter nytår fandt der en slags undervisning 
sted via det digitale. Men det siger sig selv, at det 
ikke kunne blive det samme. På de digitale medi-
er var det vanskeligt at fastholde de unges inte-
resse og ikke alle reagerede på opgaverne. Allige-
vel er undertegnede tryg ved at konfirmere dem 
den 5. september, da den første del af forløbet 
var så god.  
Det er jo heller ikke sådan, at længden af forlø-
bet er afgørende. Slår man op i gamle kirkebø-
ger, kan man se, at det før i tiden var ganske al-
mindeligt med et enkelt semesters undervisning 
og konfirmation to gange i året. Der er altså in-
gen grund til bekymring, konfirmanderne ved, 
hvad de går ind til. De sidste ting fik vi på plads 
ved generalprøverne i juni.  
De ved, at konfirmation er at sige ja til den tro, 

de blev døbt på som små. Og de ved, at troen 

drejer sig om Gud som Faderen, Sønnen og Hel-

ligånden. Altså at der er tre i en, den treenige 

Gud, der kendetegner kristendommen frem for 

de andre trosretninger. Som konfirmand må man 

nemlig også godt gerne vide, at der er andre reli-

gioner som jødedommen og islam, som vi også 

nåede kort at komme ind på.  

KONFIRMATIONEN 2021 
En anden vigtig ting ved konfirmationsforbere-
delsen var, at eleverne nåede at lære underteg-
nede at kende som præst. Jeg lærte dem om min 
egen tilgang til troen og om hvordan det gik til, 
at jeg blev præst. De fik også lidt at vide fra mit 
eget liv da jeg var på samme alder som de selv.  
I det hele taget blev det til et spændende forløb, 
selv om det blev kortvarigt og med månedlange 
pauser, og jeg er overbevist om at eleverne var 
glade ved det.  
I skrivende stund har konfirmationen endnu ikke 
fundet sted, og jeg ønsker dem hermed LYKKE 
TIL og et stort TILLYKKE. 
Michael 
 
KONFIRMERES I FÅBORG KIRKE 5. september 
2021 kl. 11.00 
Pauline Strandvig Frederiksen  
Emma Jørgensen  
Emma Pilgaard Schmidt  
Marie Krogh Torborg  
Christian Appel Nielsen  
Jonas Lundgaard Nielsen  
 
 
KONFIRMERES I ÅRRE KIRKE 5. september 2021 
kl. 09.30 
Camilla Hansen  
Sofie Elise Goren Stumpe  
Viktor Friis Andersen  
Oliver Rolsted Aunbøl  
Kasper Bøg Drøjdal 
Anton Viuf Koefoed  
Rasmus Reinholdt Kristensen  
Malte Friis Lund  
Jacob Bernhard Nielsen  

MENIGHEDSMØDER 
Der er menighedsmøde efter gudstjenesten den 14. november i Fåborg kirke og den 21. november i Årre 
kirke. Et menighedsmøde er som navnet siger et møde for menigheden, dvs. for alle der har lyst, hvor 
menighedsrådene fortæller om begivenheder i årets løb, der vedrører kirken og sognet, samt hvilke pla-
ner og ideer der arbejdes videre med. Man er velkommen til at spørge ind og deltage i snakken. Mødet 
foregår i kirkerummet umiddelbart efter gudstjenestens slut. Der er en mindre servering. 
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GUDSTJENESTER 

 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

GUDSTJENESTE I TAMBOURSHAVE  
fælles med nabosognene søndag den 29. august kl. 14.00. 
I år er det Lene Bruun-Kristensen, præst i Næsbjerg/Øse, der prædiker. 
Efter gudstjenesten kan der købes kaffe. 

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende tider: Den 18. september kl. 10.00 i Fåborg kirke og den 20. 
november kl. 10.00 i Årre kirke.  

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

SP = sognepræst Søren Pedersen. * Kirkekaffe efter gudstjenesten. ** Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. 
*** Menighedsmøde efter gudstjenesten.  

22. august 12. søn. e. Trin. 09.00 SP Ingen Mark 7,31-37 

29. august 13. søn. e. Trin 14.00 ** 14.00 ** Tambours Have 

05. september Konfirmation 11.00 09.30 Konfirmation 

12. september 15. søn. e. Trin 09.00 * 10.30 Matt 6,24-34 

19. september 16. søn. e. Trin. 10.30 * 09.00 * Høstgudstjeneste 

26. september 17. søn. e. Trin. 09.00 10.30 Luk 14,1-11 

03. oktober 18. søn. e. Trin. 10.30 09.00 * Matt 22,34-46 

10. oktober 19. søn. e. Trin. 09.00 * 10.30 Mark 12,1-12 

17. oktober 20. søn. e. Trin. Ingen Ingen   

24. oktober 21. søn. e. Trin 10.30 Ingen Joh 4,46-53 

31. oktober 22. søn. e. Trin 09.00 10.30 Matt 18, 21-35 

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

14. november 24. søn. e. Trin. 10.30 *** 09.00 Matt 9,18-26 

21. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

09.00 10.30 *** Matt 25,31-26 

28. november 1. søndag i advent 10.30 09.00 Luk 4,16-30 
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Gymnastiksæsonen 2021/2022 
Har du lyst til at komme ud og røre dig, så har vi helt sikkert holdet til dig.   

  
Vi glæder os til at se dig 

  

 
 

Start uge  Hold  Sted  Forening  

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

Agerbæk SF 

Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

38  Forældre/barn  Tirsdag kl. 16.30-17.30 

Gymnastiksalen i Årre   

Årre Boldklub  

38  Puslingespring 

3-5 år 

Onsdag kl. 17.00-18.00   
HH hal 3  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

38  Troldemix  
3-5 år 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Gymnastiksalen i Årre  

Årre Boldklub  

38  Lillespring   
0.-2. klasse  

Onsdag kl. 17.00-18.15  
HH hal 1  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening  
Årre Boldklub  
Starup IF 

38  Mellemspring +  
Rytmepiger  
3.-5. klasse  

Onsdag kl. 18.00-19.15   
HH hal 3 og gymnastiksal  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening  
Årre Boldklub  
Starup IF 

38  Juniorspring og 
Rytmepiger   
6. kl. og opefter  

Onsdag kl. 19.15-20.30   
HH hal 3 og mødelokale  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

Årre Boldklub  
Næsbjerg/
Rousthøje 

Nordenskov 

Starup IF 

38  Motionsdamer  Mandag kl. 19.30-20.30   
HH gymnastiksal  

Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

38  Motionsherrer  Tirsdag kl. 19.30-21.00   
HH gymnastiksal  

Agerbæk SF  
Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

38 Quinder 18+ Tirsdag kl. 19.00-20.15 

HH Mødelokale 

Agerbæk SF 

Fåborg Vrenderup 
Idrætsforening 

40 Glad motion  Mandag kl.19.00-20.30 
Agerbæk skole ny sal 

Agerbæk SF  
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HOCKEY  
 
 
 
 
 

Vi spiller indendørs hockey – for sjov - i gymnastiksalen på Årre skole 
hver mandag kl. 19.30-20.30. 
  
Periode 20. september - 28. marts begge dage inkl. 
 
Alle er velkomne – du skal bare være klar på at give den gas og få sved på panden.  
 
On-line tilmelding: www.aarre-by.dk/online tilmelding/hockey 
 
Ved spørgsmål kontakt Jesper Jensen 53 35 95 10 
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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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Fritidspas  

Hvad er et Fritidspas? 
Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge mellem 0-17 år, der har det økonomisk 
svært. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte, så de kan deltage i for-
enings-aktiviteter. 
  
Fritidsaktiviteter giver dit barn mulighed for at styrke sine sociale relationer og kompetencer og 
deltagelse i fritids- og foreningslivet understøtter barnets læring, trivsel og chancelighed.   
 
Fritidspasset kan kun ansøges af foreninger, professionelle og frivillige. Du skal som forælder 
derfor kontakte foreningen hvis du ønsker at søge om fritidspas til dit barn, så skal vi nok hjælpe 
med at ansøge :-) 

Læs mere om kriterier for at søge fritidspas på varde kommunes hjemmeside.  
www.vardekommune.dk/fritidspas 

Foreningsliv er for alle! 

   

ÅB Hundetræning 
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 
 
Agility kl. 18.00-19.30   Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Rally lydighed kl. 18.00-19.30    Træner June tlf. 50 58 89 38  
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00  Træner Ryan tlf. 40 64 49 87/ Søren tlf. 22 97 79 80 
Lydighed kl. 19.15-20.15   Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.vardekommune.dk/fritidspas
http://www.åbhundetræning.dk
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Danske Seniorer 

Som medlem får pensionistbladet 10 gange om året og  kan 
deltage  i alle vore arrangementer, som er omtalt i  folderen fra 
pensionistforeningen. 
 
Møder afholdes på ” Fristedet ”. Brød og kop medbringes. Kon-
tingent: 100 kr. kan indbetales ved møderne. 
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

Marianne Schmidt 
Toften 2D  
6818 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
Www.Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hela6818@gmail.com                 40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hela6818@gmail.com                 40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Knud Becher  knudbecker@hotmail.com  75192564   
Medlem:    Svend M. Poulsen    svendinge@cdnet.dk                75192234    

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.   
Kasserer:    Henning Bruun   kasseraab@hotmail.com   
Sekretær:   Jane S. Hansen   jane.marie0809@gmail.com    
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand og referent:    PV Christensen 22965790 
Næstformand:                Erik Egebjerg 28450420 
Kasserer Ole Buhl 23612159 
Øvrige:                              Claus Brink 30516508 
                                            Brian Larsen 52157950 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Thyge Nielsen. thygenielsen@gmail.com   20313624 
Næstfor.: Tove Christensen. jento@hmnet.dk   24627121 
Kasserer: Peder Søndergård. psc@hmnet.dk   40623390    
Sekretær: Jane Ottosen. janeoghenning@mail.dk     29892429 
Fanebærer: Peder M Jensen. mosegaarden@bbsyd.dk   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  21466059                              
Næstformand:  Britta Julius  61339347  
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 
Kasserer: Ole Buhl 23612159 

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

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

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

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:  Line H. Jespersen    line.hornbech@gmail.com  20788436 
Gr.leder:        Ingrid S. Simonsen   iss@hjortkaer.dk    40888092   
Best.medlem:   Sara  Petersen sarapetersen1989@hotmail.com  60858225 
Best.medlem:   Poul Erik Jensen               poul.erik@bbsyd.dk                               21367046 
Best.medlem:   Tina Lassen                               tinagsk@gmail.com                            25211919 
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:hela6818@gmail.com
mailto:hela6818@gmail.com
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 

 


