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Farvel og Velkommen. 
 

I løbet af foråret har vi fået en ny redaktør på LokalNyt. Efter at Lars Jacobsen gennem flere år trofast og 
med stor flid har arbejdet som redaktør på bladet, besluttede han i starten af året at overdrage faklen til 
bladets nye redaktør Bo Becher. Han har stået for opgaven med den udgave af bladet, som du lige nu sid-

der og læser i. 
 

Vi vil gerne udtrykke en stor og varm tak til Lars for hans 
store arbejde og indsats som redaktør og samtidigt byde 

velkommen til Bo, som vi glæder os til at samarbejde 
med i fremtiden. 

 
Med venlig hilsen fra 

Bestyrelsen i Fåborg Borgerforening – Fåborg Vrenderup 
IF 

Bestyrelsen i Årre Borgerforening – Årre Boldklub 
Menighedsrådet i Fåborg og Menighedsrådet i Årre 

I starten da de sagde af vi kunne være udenfor en gang i ugen, sammen med vores klasse, var jeg meget 
skeptisk det med af vi skulle side udenfor i skole, vi synes det var lidt underligt nu hvor vi allerede i forve-
jen kunne det. Men da vi kom derhen, var det så dejligt af føle af man var en klasse igen, det sammenhold 
man følte, det man havde manglet så meget i Corona tiden. Vi startede ud med af lave en lille stafet med 
noget tysk, det var mega hygligt og vejret var til det. Rasten af dagen brugte vi på af side af snakke og 
snakke, vi havde aftalt en masse vi skulle havde lavet, men bare det af vi kunne side sammen og snakke, 
der var så meget vi ville fortælle, det ende med af vi alle sammen sad i en rundkreds og nærmes grinde i 
mundene på hinanden fordi det med af vi ikke alle havde søskende eller venner vi bare lige kunne tage 
hjem til, på grund af afstand eller bare hele situationen vi står i lige nu, så manglede vi næsten 
den følelse af sjov og glæde, for når man sider derhjemme, er der ikke lige så meget sjov og glæ-
de af komme efter. Vi sluttede af med af lave snobrød og rund- bold, men al-
le vores snobrød var helt sorte for vi havde for travlt med af snakke 
til af holde øje med vores snobrød. Da man kom hjem, var 
man helet træt. Jeg tog en lang lur, for selvom vi ikke havde 
lavet særlig meget, var det hårdt af skulle 
begynde igen og væ- re i det her sam-
menhold igen, men det var 
fanta- stisk og jeg glæ-

der helt vildt til 
næste uge.  
    

Navn: Tinne Vodder 
Klasse: 8a 

Skole: Agerbæk 
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Nyt fra Fåborg Borgerforening 
 

I skrivende stund er en dejlig påske overstået. Først med høj sol og sluttelig 
med sne på menuen. 
Det er på dette tidspunkt også tid til at se tilbage på mit første år som formand 
for Fåborg Borgerforeningen, og jeg ville lyve, hvis jeg ikke havde regnet med, 
at året havde været mere begivenhedsrig og festlig end det er endt ud. 
Jeg vil dog glædes over, at stemningen i bestyrelsen stadig er god, og at vi ser 
lyst på fremtiden. 

Siden sidst 

Affaldsindsamling 
Borgerforeningen afholdte den 27. marts affaldsindsamling.  

Der blev indsamlet hele 2 trailerfulde, som blev indsamlet af en frisk flok,  
som havde valgt at bruge noget af lørdagen i den rene naturs tjeneste. 

 
Vi siger tak for dejlig deltagelse, og vi håber, at I alle nyder den rene natur. 

Som afslutning var der en lille ”præmie” til børn som voksne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Ørepenge” fra OK og Vejrup Andel 

Igen i år er Fåborg Borgerforening sammen med Borgerforeningen i Årre, Grimstrup Lokalråd og Roust/Rousthøje Beboerforening 
modtager af så kaldte ”ørepenge” fra OK og Vejrup andel. 

 

Fåborg Borgerforeningen takker for det flotte sponsorat på kr. 5.000, som vil komme alle til gavn 

 
Besøg af TV-syd 

Torsdag den 11. marts havde byen besøg af TV-Syd til en snak om, hvordan Covid-19 har påvirket en samfund som Fåborgs. 
 

 

 

I Borgerforeningen er vi helt klare over, at der lægger et stort arbejde, når vi igen kommer til at måtte ses. 
Men en ting er helt sikker, og det er, at vi er klar, så vi igen kan se frem mod Sankt Hans, Fællesspisning, Byfest etc. 
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Cykelstien 
Nu er der endelig nyt under solen. 

Vi kan forvente at opstart af cykelstien vil ske omkring uge 16, og at den vil stå klar til brug i efteråret. 
Vi er også glade for, at det er en lokal aktør i form af Entreprenør Kim Vind ApS, som kommer til at etablere cykelstien. 

Vi glæder os til et godt samarbejde med Kim Vind og Varde Kommune. 

Foreningsdragter: 
Der vil igen være mulighed for køb af Fåborg- Vrenderup Idrætsforening og  
Fåborg Borgerforenings foreningsdragter. 
Er man en gruppe eller enkeltpersoner,  
som ønsker erhverve sig en foreningsdragt,  
er man velkommen til at kontakte  
Martin på 2927 3792 og vi finder en mulighed for at prøve.  

 

Generalforsamling  
Generalforsamlingen er stadig udsat på ubestemt tid. Tid og sted herfor vil blive offentliggjort ifølge vedtægter. 

Regnskaberne er reviderede, og skulle man have ønske om at se disse inden generalforsamlingen, vil dette være muligt for med-
lemmer ved at kontakte Martin på 2927 3792. 

Vi håber på alles forståelse. 

Tilflyttere 
Hussalget går forrygende, og der er flere og flere, som får øjnene op for vores lille plet her i Fåborg og opland. 

Det piner derfor også Borgerforeningen, at vi ikke har muligheden for at byde alle tilflyttere velkommen. 
Forhåbentlig vil det i løbet af 2021 blive mulighed for at søsætte vores nye initiativ – ”VI VIL GERNE BYDE JER VELKOMMEN” – 

MØDE, hvor vi vil forsøge at give tilflyttere et indblik i hvad Fåborg kan tilbyde, og måske afhjælpe spørgsmål. Vi glæder os til at 
vi kan ses. 

Fora r / Sommer 

”Byfest” 
Vi kommer desværre til at vinke farvel til byfesten, som vi kender den. 
Derfor gentager succesen fra sidste år og tilbyder køb af byfestposer  
med et nyt tvist (Formentlig fadøl og en byfest menu).  
Men hvad dette specifikt omhandler vil blive offentliggjort senere.  
Sikkert er dog, at det kommer til at foregå fredag den 21. maj. Så sæt kryds X 

 
Sankt Hans 

Onsdag den 23. juni er der atter Sankt Hans, og vi kommer selvfølgelig til at gennemføre, hvis dette er muligt. 
Borgerforeningen arbejder på muligheden for fælles aftensmad denne aften, så vi kan få lidt fællesskab. 

Sidder I og har en båltaler i maven eller kender i den rette båltaler, så er i velkommen til at kontakte Martin på 2927 3792. 

Godt forår  
Men som jeg skrev i sidste nummer, så kan vi love, at vi gennemfører ALT hvad der er muligt, indenfor de rammer, som der bliver 

sat op. 
Med håbet om at det hele snart vender og et godt forår. 

På bestyrelsens vegne 
/Martin 
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Find oldemors dagbog på nettet 

 

Arkiv.dk er navnet på den stærkt populære hjemmeside, som Aarre Lokalhistorisk Arkiv og 580 andre danske 

lokalarkiver bidrager til med billeder og andet materiale. Netop nu er siden blevet udvidet med flere nye 

funktioner, der gør det endnu lettere at søge i kulturskattene 

 

Kunne det være sjovt at se billeder fra din skoletid? Eller ville det være super interessant at finde en gammel 

dagbog fra et familiemedlem?  

Begge dele åbner hjemmesiden www.arkiv.dk mulighed for. Her ligger en kulturskat, som er 

Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med blandt andet knap to millioner billeder og en million breve, 

kort, film og lyd.  

Aarre Lokalhistorisk Arkiv har bidraget til siden med masser materiale fra vores område, og siden er yderst 

populær med 94 millioner sidevisninger, siden hjemmesiden gik i luften i 2015.  

Det er helt fantastisk at opleve, hvordan folk har taget imod arkiv.dk og bruger den så aktivt. Hvor de førhen 

måtte rejse tværs over landet for at lede i de fysiske arkiver, kan de nu sidde hjemme i sofaen og søge i 

dokumenter og billeder. Det gør en kæmpe forskel. 

 

Gem favoritterne 

Netop nu er siden blev udvidet med flere nye funktioner, som gør det endnu nemmere at dyrke sin interesse 

for slægtsforskning eller bare kunne opsnuse billeder fra sin skoletid eller måske finde oldemors gamle 

dagbog frem i en digitaliseret form. 

Funktionen ’Mit arkiv.dk’ er en ny selvbetjeningsfunktion på www.arkiv.dk. Her har brugerne mulighed for 

at gemme favorit-billeder og dokumenter, købe billeder i høj opløsning, abonnere på en søgestreng og 

kommentere egne og andres registreringer, som vi kender det fra Facebook.  

En anden ny funktion er en kildeviser, som blandt andet kan vise de gamle vejvisere, som blev omdelt i alle 

postkasser før i tiden.  

De nye funktioner er med til at åbne arkivernes samlinger endnu mere end tidligere og gøre dem tilgængelig 

for almindelige mennesker. De får en oplevelse af, at arkivet er deres og kan bruges til noget, siger Dorthe 

Søborg Skriver, direktør i Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og som står bag arkiv.dk. 

 

Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindegades udmunding i Skolegade v. Jørgen Jepsens "Lindegård" 

I baggrunden Årre Mejeri Ca 1908 

Et billede, man kan se på arkiv.dk. 
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Forskellige småretter 

 

SØNDERJYSKE SOLÆG 
 

Et stort Løg snittes med Skal og koges sammen med Æg i ca. 20 min. Æggene Stødes, saa Skallerne revner og lægges 

derefter i en kraftig saltlage i mindst et Døgn. Æggene har næsten ubegrænset Holdbarhed, naar Lagen udskiftes daglig. 

Pil Ægget og skær det i 2 Stykker. Fjern forsigtig Æggeblommen og fyld Hulrummet op med forskellige Krydderier 

saasom Sennep, Peber, Salt, Eddike og Olie. Placer de halve Æggeblommer oven paa Krydderierne. - Hver Halvdel 

indtages med Fingrene som to »Godbidder«. Der serveres øl eller Snaps til. 

 

FINKER 
Finker er en sammenkogt Ret af Lever, Hjerter og Nyrer, undertiden også Kallun og Lunge. 

1 Pd. Svinelever, 2 Svinehjerter og 1/2 Pd. Flæsk skæres i smaa Stykker og Koges i Saltvand sammen med Æbler, Løg 

og Timian i 2 Timer. Vandet skal lige staa over Sulet. Naar det er mørt, hales det gennem Kødmaskinen, røres med 1 

Spiseskefuld Mel, spædes med Suppen, koges igen og stilles i Spisekammeret. Før Anretningen brases det paa en 

Pande. 

 

KLIPFISKEKAGER 
½ 1 kogt Klipfisk hakkes og blandes med 3 revne kogte Kartofler, 1 Barneskefuld hakket Løg 1/4 Theskefuld reven 

Muskatnød, lidt Salt og Peber røres med 1/4 dl Mælk, eller blot en Æggeblomme. Formes til Kager på et melet Brædt. 

Vendes i Æggehvide og rasp, steges i lidt Smør og serveres med brunet Smør og Grøntsager. (Spinat eller Grønkaal 

f.Eks.). 

 

SULEVÆLLING 
En Svinebov - letsaltet eller fersk - renses, skrabes, sættes over Ilden med rigeligt Vand. Naar den koger, og Suppen er 

skummet, tilsættes fine Byggryn. Til 4 Liter Vand tages 1/2 Pd. Byggryn. Det koger, til Boven begynder at blive mør, 

saa tilsættes smaatskaarne Gulerødder og Porrer, snittet Hvidkaal og tilsidst skrællede, ituskaarne Kartofler. Kød og 

Suppe spises samtidig. 
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Gåklub 60 plus i Årre 
 

Så er vi gående igen. 
Efter Corona-nedlukningen i vinter går vi igen hver tirsdag. 

Vi starter ved skolen kl. 9.00, og er – næsten altid – tilbage igen kl. 10 
Den medbragte kaffe nydes på tribunen ved fodboldbanen. 

Der er masser af frisk luft, og vi finder stadig på nye ture (eller nye side-
spring på de gamle) 

og vi får stadig nye historier om Årres nærmeste omegn. 
På billedet står deltagerne på ”Bjerget” i Gunderup og nyder udsigten 

over Roust mose. 
Hvor mange viste i grunden, at der er et bjerg i Gunderup??? 

Bare mød op. Ingen tilmelding nødvendig. Og du har det garanteret bed-
re når du kommer hjem. 

 
Mange hilsener fra ”Gåværterne” 
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Udendørs Cross Fit 
  Mandage 17.30-18.30 

Trænere: Ulla Mathiasen og Jesper Jensen 
Sted: ÅB Klubhus 

 

Periode 5. marts - 13. september  
 
 

 

Løb- og konditionstræning 
Onsdage 17.30-18.30 

Træner: Matilde Bach Osmundsen 

Sted: ÅB Klubhus 
 

Periode 7. marts – 15. september 

 

 

Hvis man er tilmeldt ét af holdene 

 er der fri træning på det andet hold 

 

 

Alle er velkomne. Nybegynder og øvede. 
Øvelserne laves individuelt, så alle kan være med uanset 

niveau. Trænerne hjælper med at tilpasse øvelserne, så det 
passer efter dine behov og målsætninger.  

 
Har du lyst at prøve en enkelt gang, 

 for at se om det er noget for dig, så møder du bare op :-) 
 

Tilmelding på www.aarre-by.dk > on-line tilmelding 
 
 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ifht. Corona  
så ændringer kan forekomme.  

 
Ved spørgsmål kontakt gymnastik-udvalget v. Britta Jensen 22423338 
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Helle Skytteforening  
Klubben er efter en Corona-pause opstartet en tidlig udendørs-sæson på udendørsbanerne 

ved Helle hallen.  
 

Lørdag d. 6. Marts kunne børn- og junior skytter skyde fra kl. 10 til 12 og voksen- og senior 
skytter fra 12.30. 

 
Alle skal følge de gældende Corona retningslinjer på DGI Skydnings hjemmeside og af hen-

syn til afstandskrav er der kun åbnet op for 6 baner i stedet for de sædvanlige 12 baner.  
 

Skytterne skal medbringe eget liggeunderlag, varm påklædning, tålmodighed og godt hu-

mør  
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Navn: Marie Krogh Torborg 
Klasse: 7.C 

Skole: Agerbækskole  
 

Hvordan er det at starte i fysisk skole igen?: Det er virkeligt rart ikke hele tiden skulle side bag en skærm og bare lave 
opgaver online. Det giver os også mulighed for at styrke vores fællesskab og lave nogle ting sammen, hvilket har væ-

ret svært, fordi vi har været hjemsendt. Og det gør også, at man har noget at se frem til i stedet for, at hver dag er 
den samme. 

Hvad laver i i timerne?: vi laver lidt forskelligt. Først fik vi udleveret en roman, som vi skulle læse lidt i som vi også 
skal arbejde med derhjemme. Efter det havde vores lærer købt ind til, at vi kunne få te og varm kakao. Vi spillede 

rundbold, hyggede, lavede bål og hvad vi ellers havde lyst til. Til sidst på dagen skrev vi i logbog, som vi så afleverede 
til vores lærer. Det var en rigtig dejlig dag og jeg er sikker på at hele min klasse er rigtig glad for at kunne komme lidt 

tilbage, selvom det kun er en gang om ugen og at det kun er udenfor. 
 

 

Helle Rideklub 

Hej jeg hedder Diana. jeg er 13 år gammel og har gået til ridning i snart 3 år.  

Vi har været lukket ned her under Corona og det har været et kæmpe savn at undvære det sociale samværd vi har i 
rideklubben og måtte undvære vores heste. Det var meget fusternde  at der blev lukket op og efterfølgende lukket 

ned igen. Nu er der så lukket op igen og det er super skyndt at komme ud igen så vi kan få en lidt mere normal hver-
dag igen. Vi er startet op igen dog med det forbehold at det forgår udendørs og vi holder lidt afstand. 
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Her skal EDC annoncen placeres 
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Festmiddag ca. 1850 

GJEDDESUPPE 
En Kasserolle fyldes halvt med Gulerødder, Selleri, Persillerod, Asparges eller Spinat efter Aarstiden, lidt 
Ingefær, Peber og Muskat, Kjødet af 4 Pd. Gjedde samt Salt, som koges med Vand. Naar Rødderne ere møre, 
tages de op, og Suppen sies igjennem en Haarsigte, så af Fiskekjødet kommer fra. Suppen kommes igjen i 
Kasserollen tilligemed de afpudsede Rødder og gives et Opkog. Denne Suppe anrettes med Boller af Gjeddefars. 

EN LILLE GRIS, 
STEGT PAA DANSK 

En Gris paa 4 a’ 5 Uger slagtes, renses og Indvoldene tages ud. Øjnene stikkes varsomt ud med en spids Kniv og 
Ørerne renses og skrabes indvendig. Benene renses, den haarde Skal tages af Tæerne og Grisen vadskes i flere 
Vand, indtil den ikke mere er blodig. Den hænges op en Dag for at rinde af og gnides først indvendig med Salt og 
stødt Peber og ligeledes stærkt udvendig. En Brødfars, tillavet som brødbolledejg med lidt Korender, kommes i 
Grisen, som derefter sys tæt sammen. Benene bøjes saaledes, at Grisen ligger på Knæ, der stikkes en tyk Pind 
tværs igjennem Forbenene og en anden gjennem Bagbenene. Pinden skal gaa et Stykke ud til hver Side, hvilket 
hindrer, at Grisen falder om på Siden. I Bradepanden kommes halvt Vand og halvt Hvidtøl. Grisen dryppes 3 
gange med kogende Smør og senere med Sky. Spjeldet i Ovndøren aabnes i Tide og holdes aaben af og til, for at 
Sværen kan blive sprød. Naar Grisen har stegt 1 Time, overdrysses den med et tyndt Lag Tvebak og er færdigstegt 
i 1 ½ Time. Den spises med Skysauce, hvori kommes syltede Skalotter. Ved Anretningen sættes enten en citron, et 
Æble eller en Tvebak i Munden paa Grisen. 

EN RIISMEELSBUDDING 
1 Potte søde Fløde koges, deri kommes et skaaret Franskbrød af 8 Lod Vægt (eller 8 Lod revent hvede brød) 8 
Lod Mandler, 8 Lod Riismel, som koges til det bliver tynd Grød, saa held det op i et Fad at svale og rør saa deri 4 
Æggeblommer, 11/2Pægel smelted Smør, Sitronskal og Cordimomme og noget Sukker. Æggehviderne slaaes i 
hoord Skum og røres sagte deri til sidst. Saa kommes det i Rormen, som er velsmurt med Smør og bestrøt med 
Tvibakker, den koger i 2 Timer. Hertil bruges Ribs saus. 
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Årre kunst og event-gruppe 

 

Vi er en gruppe der går og hygger med at gøre ÅRRE til en levende by at bo i og for gæster 

en spændende oplevelse at besøge. 

 

Hvem er vi: 😃😃😃😃😃😃😃 

Ole, Kurt og Egon 

Inge, Laura, Lise Lotte, Lilly, Asta og Susanne 

(Peder, Ella, Søren og Tove er ikke aktiv pt) 

 

Ideerne er mange så vi sorteret meget og noget skal modnes inden vi ved, hvordan vi kan lave 

det, eller om vi skal lave det på en ny eller på vores egen måde. 

 

Hvad har vi arbejdet med gennem 3 år: 

 

Dyr i skoven. Hvor er de, de gemmer sig, nogen er i indhegning andre i træerne. 

Blomster i byen, som gør os glade og henviser til vores del af: Den Blomstrende Landsby. 

Malet sten i byen, nogen med billeder, andre med budskaber. 

2x kyssebænke med flot udsigt 

 

Fuglehuse malet med naturens flotte billeder, vi byder tilflytter velkommen, de første 9 huse 

er i Byens Rum og 2 huse i Oasen, 2 bag Hybenbo, de sidste kommer op i skoven, i alt bliver 

der 26 stk. 

 

I december havde vi glæde af Nisser i Larsens skov, hvor borgerne kom med nisser og det 

blev hyggeligt at gå ture dernede, og finde dem, der blev udvidet med pyntet juletræ og med 

lys. Virkelig en god oplevelse. 

 

Juleudsmykningen med gren-Nisser i Byens Rum 

 

Nisser af træstammer og juletræer med stjerne pyntede på indfaldsveje og ved Hybenbo. 

 

Hvis du er i tvivl om hvor du er, når du er i ÅRRE, får man hjælp inden længe, bogstavelig 

talt, får vi vores kendetegn. (er på vej) 

 

Skov port, vi har en fantastisk skov, den får vi rammet ind inden længe, lige der hvor 

byggegrundene, stadion og skoven mødes. 

 

Der er noget hyggeligt over at se hønsene der går og roder i jorden og måske er heldig at 

finde lidt godter. Hvor finder vi vores høns? Der er 2 grupper. 
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Skønne hjælpere på Hvendslund. 

Vi er nok en lidt ”anderledes”, traditionel, landbrug lige udenfor Fåborg, på vej mod Agerbæk. Mælken leveres ikke til 

Arla, men til Jernved mejeri som laver jerseyost af mælken som bliver solgt i Irma, Japan og på gården. Resten af 

mælken går til Sødmælk. Landmanden på gården er en kvinde og om sommeren er vores 140 jerseykøer på græs Det 

er også muligt kramme vores køer, så på mange punkter er vi en lidt anderledes landbrug end de fleste landbrug i DK 

Køerne er ud om sommeren, og næsten alle marker ligger lige omkring gården. Gården bliver passet af mig, Marije, 

en medhjælper, Denys, og en elev, Mathias. Når der er travl, kommer Patrick og naboen til hånden og så er der 3 

dejlige voksne drenge med særlige behov, Mathias, Martin og Mikkel (M, M og M). Drengene kommer næsten hver 

dag med deres pædagoger og hjælper til med faste opgaver. Om formiddagen strøer de halm ved kalvene og skraber 

senge ren ved kvierne. Martin er vild med at feje, så det får han meget tid til at gå med. Så holder de pauser i vores 

frokostrum. Om eftermiddagen arbejder de med træ. De saver brænde i laden på det de kalder tyregården (ejendom 

nummer 2, der hvor Viggo og Gurli/Mikael Olsen har boet før) eller ud i vores skov når vejret er godt.  

Drengene er rigtig glade for at få brugt deres krop og de har godt af det. De elsker dyrene og arbejdet på gården. De 

elsker at kunne stå op til noget meningsfuld. At de kan bidrage og tager på arbejde. 

Især Mikkel har været svært at få i gang om morgenen før han kom på gården, men nu har han noget at stå op til, og 

han har fået ansvar på at passe vores kanin Bruno. De er alle tre vild med køerne og kalvene. Martin har ikke rigtigt 

noget sprog, men han kan en smule tegn og tale. Han kender, efter mig, dyrene bedst, så hvis vi fx har flyttet nogle 

dyr, uden at han har været med, kommer han direkte til mig når han kommer igen på arbejde og peger på hvilken dyr 

der er flyttet. Han har meget faste rutiner som man ikke kan lave om på. Mathias har heller ikke sprog og elsker julen. 

Han har allerede julemanden t-shirten på. Han er super god til at skrabe senge ren og kører gerne med en trillebør.  

Det er så dejligt at se disse drenge være glad for deres arbejde. Hvis jeg er i dårligt humør, så går det hurtigt over når 

M, M og M kommer. De er høflig, glad for at komme her og glad for at se køerne og mig (det bilder jeg mig selv 

ind😊). Det er dog ikke altid nemt og have med disse drenge at gøre og nogle gange har pædagogerne hænderne 

fyldt med at holde styr på dem, men der er jo en grundt til hvorfor de er som de er. Jeg er glad for at kunne tilbyde 

disse drenge et meningsfuldt arbejde og at det gør en forskel. Ja det koster lidt tid en gang i mellem, med det er et 

samfundsansvar at have plads til M, M og M.  

Årets højdepunkter er Jul, Påsken og den dag vi lukker køer på græs. For selvfølgelig skal vi have julefrokost med 

drengene og påskeæg kan man også altid spise.  

Drengen bor på Samstyrken i Varde i beskyttede boliger. De er alle jævnligt hjem ved deres forældre. En torsdag 

havde jeg en ko som skulle have en kalv som lå forkert (baglæns og på hoved). Jeg skulle være jordemor og vende 

kalven. Martin og hans pædagog var der og Martin holdt halen på koen og talte på hans måde til koen. En flot 

levende kalv kom der ud af det, som selvfølgelig skulle hedde Martin. (Det skal siges at næsten alle vores kalve 

hedder Martin). Denne historie skulle alle på samstyrken og hans forældre høre. Det er også stort.  

Hvorfor jeg sagde ja til at have M, M og M på gården med deres hjælper? Fordi jeg synes at der skal være plads til 

alle, og hvis jeg kan gøre en forskel for disse drenge, gør jeg det gerne. Der skal være plads til disse borger i vores 

samfund for alle kan noget hvis rammerne er til det og man kan bare se hvor godt de trives i det. Det gør mig glad. 

Fakta om Samstyrken. Samstyrken Lundvej i Varde er et samvær- og beskæftigelsestilbud for omkring 65 borgere 

med udviklingsforstyrrelser og andre hæmninger. Hovedparten af borgerne er beskæftiget i større hold. M, M og M 

fungerede ikke i de store arbejdsgrupper. De blev i løbet af dagen overfyldt med indtryk i nærværet med mange 

andre, og de blev stresset hvis arbejdsopgaverne ændres. De får den nødvendige ro og struktur her på min gård. 
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Her et billede af 
Mathias som 
hygger med en 
af kalvene 

Martin i EFB trøje, Mikkel i midten og Mathias i orange 

Her er fejemester Martin 
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Drømmer du om at drive din egen restaurant 

 

– eller om selvstændig virksomhed i en anden branche? 

 

Så se lige de muligheder, du har her: 

 

 
 

Kan købes for kun 1.400.000 kr. 
 

Måske Danmarks hyggeligste Kongekronekro, fra 1708.    

Ligger i smørhullet Fåborg mellem Esbjerg og Grindsted – kort afstand til motorvej 

Autentisk, særdeles velholdt, lige til at gå til 

4 Selskabslokaler, det største med plads til 150 personer 

Stort og lyst renoveret køkken med gode køle faciliteter 

God lokal opbakning - fast kundekreds i krostuen 

God privatbeboelse og ekstra lejlighed i anneks 

 

Er dine ambitioner i andre brancher, kan Faaborg Kro også anvendes til: 

Bed & Breakfast, autocamperplads, webshop, showroom, bryggeri, atelier, 

 sundhedsformål, håndværk med lagerplads, flerfamilie beboelse osv. 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen Marlene og Uwe Schober 

 

Kontakt os derfor helt uforpligtende på 

 

tlf. 7519 5016 

faaborg@faaborg-kro.dk 

for en fremvisning, snak eller tilsendelse af 

yderligere salgs materiale 
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Petanque i Fåborg. 
Da petanque spillerne samles om formiddagen d. 19 marts for at begynde på den nye sæ-
son, spurgte den nye Formand (Stefan Madsen), om der var en, der ville skrive et stykke om 
petanque i Fåborg, som skulle i bladet lokalnyt. 
Jeg påtog mig opgaven, der var så lejlighed til at se tilbage og lidt fremad rettet, fortælle 
hvad petanque i Fåborg kan tilbyde. 
 
Hvordan fandt petanque spillet vej til Fåborg, jeg er her ude i lidt gætteri. 
For en 2 – 3 år siden, var vi inviteret til jubilæumsstævne i Næsbjerg, inden vi begyndte at 
spille, fik vi en kort gennemgang, hvordan de havde grebet det an. Ulla Troelsen superlerede 
med, at hun/de havde set petanque for første gang ved et landsstævne, var blevet meget 
optaget af spillet, hun havde henvendt sig, efter landsstævnet til Jens Olaf Jensen, som hav-
de arbejdet i Frankrig, det måtte han kende noget til, de enes om, at hjælpe hinanden med 
at få noget op at stå. 
 
Om det er dette, som har inspireret til at få noget op at stå her i Fåborg vides ikke med sik-
kerhed. Eller det kunne også være det, som jeg kommet i besiddelse af, der har sat gang i 
noget. 
Det er disse oplysninger, som står efterfølgende, jeg hentyder til., der står følgende. 
I 1997 tog en flok interesserede initiativet til oprettelse af petanque her i byen. 
Der blev fjernet muld, så der var plads til 6 bane, der skulle lægges stabilt grus først, når det 
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var kørt fast, lagt 2 cm. stenmel eller fin grues, alt arbejde blev udført med frivillig arbejds-
kraft, så var man klar til at spille. 
Der var god tilslutning til spillet, så de 6 bane var ikke nok, der var behov for flere baner, det 
blev der rettet bod på i 2003, der blev gjort plads til flere, når vi nu skulle i gang, kunne vi 
lige så godt lægge de gamle bane om, det blev igen ordnet med frivillig arbejdskraft, der 
kom yderlig 5 baner, så vi i dag har 11 gode bane. 
De nye baner var der god brug for, da vi var flest, var der 45 der spillede petanque her i Få-
borg, det er vi ikke mere, det er gået støt tilbage siden, vi er i dag under 20 der spiller, det er 
der forskelligere årsager til, nogle har været nødt til at holde, nogle er gået til de evige spil-
lepladser, enkelte spiller i andre klubber, der er også nogen som er rejs fra byen, men kom-
me stadig og spiller her i Fåborg.  
Men det største problem vi har, hvordan får man stanset tilbagegangen. Det skal lige siges, 
vi har det sjovt, et godt kammeratskab, hyggeligt samvær, bevæg dig til petanque, er sundt 
og god for sjæl og krop.   
Det var ikke slut med at få noget lavet. I 2009 var der økonomisk muglighed for, at rejse et 
petanguehus ved banerne, huset kom op at stå igen ved frivillig arbejdskraft, vi har nu nogle 
fantastiske forhold til at vores sport. 
 
Hvordan foregår, en trænings aften, vi mødes onsdag aften 18.30, grisen blive smidt ud, det 
er den lille runde kugler, som kaldes grisen, spørg mig ikke hvorfor. alle spiller kaster en af 
deres kugler, derefter blive holdet sat, de 2 der komme nærmest grisen bliver makker, de 
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Trinitatis-tiden og St. Hans 
Trinitatis betyder treenighed på latin. Kirkeårets trinitatistid begynder søndagen efter pinse og varer til sid-
ste søndag før advent.  
Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gen-
nem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og 
som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.  
Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse 
halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatis-søndage. Trinitatistidens farve er grøn, 
der i kirken symboliserer håb og vækst. 
I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse til. Grundlæggende forhold i menneskelivet 
tages op i gudstjenesternes evangelielæsninger. De kan handle om sygdom og helbredelse, næstekærlig-
hed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller forholdet til pen-
ge og rigdom 
Et stykke ud i trinitatistiden kommer Sankt Hans. Sankt Hans-dag falder, som vi ved, ved midsommer d. 24. 
juni. Den Hans, der lægger navn til dagen, man traditionelt kalder årets længste dag, er Bibelens Johannes 
Døber. Navnet Hans er en fordanskning af Johannes. 
Med kristendommens indførelse blev 24. juni dagen, hvor Johannes Døber mindes. Bibelen 
fortæller, at han var i familie med Jesus og født et halvt år før ham. Johannes Døber fik sit 
tilnavn, fordi han døbte folk og også døbte Jesus.  
Johannes Døber beskrives som en forbereder for Jesus. Han pegede frem mod den tid, hvor Jesus ville kom-
me.  
Johannes og Jesus udgør på den måde to poler i årets gang. Ligesom dagene bliver kortere og solens magt 
aftager efter St. Hans, ville Johannes betydning også langsomt aftage med Jesu komme. Årets anden pol er 
da Jesu fødsel ved vintersolhverv, når lyset atter begynder at tiltage.  
Johannes Døberens dag blev fastholdt som egen helligdag efter reformationen men blev senere fjernet ved 
helligdagsreformen 1770. Men folk blev ved med at fejre midsommeren med bål og sang. 
God sommer!  
Michael Bergerud 

https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/trosbekendelse/treenighed
https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/trinitatis/sankt-hans
https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/trinitatis/sankt-hans-traditioner
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Sognepræst Menighedsrådsformand Menighedsrådsformand 

Michael Bye Walus Bergerud, 
Fåborgvej 15 
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 36 83 78 
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Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 
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Gitte Hansen Bruun 
Tranbjergvej 7, 
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www.sogn.dk/faaborg-varde 
www.sogn.dk/aarre 
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Thyge Nielsen, Vardevej 5 
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24 
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OM KONFIRMATIONEN 
Det er nu andet år i træk, at undervisningen af konfirmanderne er blevet afbrudt af nedlukninger på 
grund af corona. Første gang var i foråret 2020. Den gang gik det alligevel rigtig godt og alle blev konfir-
meret. Det vil også ske denne gang! 
Vi har ikke haft undervisning med fysisk tilstedeværelse i de tre første måneder af 2021, men som det i 
skrivende stund (i begyndelsen af april) ser ud, vil de større klasser kommer tilbage til skoleundervisning 
igen efter påske og konfirmanderne derfor også til undervisning i kirken. 
Af forskellige grunde benytter vi Agerbæk kirke som undervisningslokale. Det gik rigtig godt i oktober, no-
vember og december 2020, hvor elever og præst lærte hinanden at kende.  
Den gode begyndelse den gang bevirkede, at vi er kommet godt igennem dødvandsperioden under co-
ronaens lockdown, så vi ikke har tabt tråden i undervisningen. Eleverne har dels været holdt til ilden gen-
nem digitalopgaver, som de har besvaret.  
Nu glæder vi os til atter at få nogle gange undervisning med fysisk tilstedeværelse i april. Der vil inden 
skolens sommerferie blive afholdt generalprøve i kirkerne, så eleverne ved, hvordan det vil foregå på kon-
firmationsdagen. Som aftalt med forældrene vil årets konfirmation finde sted søndag den 5. september 
om formiddagen. 
Det er i år den sidste gang, at vi har søndagskonfirmation. Fra 2022 er det besluttet, at konfirmationerne i 
Fåborg og Årre kirker foregår på en lørdag. Nærmere bestemt lørdagen før første søndag i maj. I 2022 vil 
det sige lørdag den 30. april. 
Michael Bergerud 

 

Byfestgudstjeneste i Årre 
Normalt afholdes der byfest i Årre i uge 32 og pr. tradition starter byfesten op med byfestgudstjeneste og 
efterfølgende morgensang i teltet. 
Vi ved endnu ikke, hvordan Corona-situationen ser ud til den tid, men vi må gå ud fra, at de fleste af os er 
vaccinerede og at en normal hverdag er ved at indfinde sig. 
Derfor planlægger vi søndag den 8. august gudstjeneste med efterfølgende morgensang. Om det bliver i 
teltet, kirken eller et tredje sted, tager vi efterfølgende stilling til. 
 

PRÆSTEN HAR FRI 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 12.-28. juni samt 9.-30. august. Embedet varetages således: Den 12.
- 20. juni af vikarpræst i Agerbæk/Starup Pastorat. Den 22.-27. juni samt den 9.-29. august af sognepræst 
Søren Pedersen tlf. 75196703 sop@km.dk. Præsterne har fri alle mandage. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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25 år som graver. 
1. juni 1996 blev Henning Kristensen ansat som graver ved Få-
borg kirke. 
Jeg har haft en snak med Henning om de 25 år. 
På spørgsmålet om, hvorfor han søgte stillingen, fortæller han, 
at Viggo Larsen (tidligere kasserer i Fåborg Menighedsråd) op-
fordrede ham til det. Han var til samtale med menighedsrådet 
og blev samme aften ringet op om, at stillingen var hans. Hvad 
stillingen indebar, havde han ikke megen viden og ingen erfa-
ring om. Han begyndte en lørdag morgen med, at den tidligere 
graver Thomas Hansen viste ham, hvordan han skulle ringe 
med klokken og om aftenen gjorde han det selv og også om 
søndagen til gudstjenesten. Og dermed var han i gang. 
Som nyansat graver skulle han deltage i nogle ugers obligato-
risk kursus, men det kunne først lade sig gøre efter 3,5 års an-
sættelse. 
Han måtte således selv skaffe sig viden om alt vedrørende be-
gravelser og bisættelser, registrering af gravsteder og udste-
delse af gravstedsbreve. Graveren i Agerbæk var villig til at 
hjælpe. 
Henning meldte sig ind i graverforeningen og kom ret hurtig i bestyrelsen for den lokale afdeling. Her var 
han med til at sætte gang i kurser til gavn for både ham selv og andre gravere. Det var kurser om gran-
dækning, anlæg af gravsteder, beskæring af planter og indkøb af maskiner. Deltagelsen i graverforenin-
gens aktiviteter har medvirket til, at han løbende har fået impulser og har kunnet følge med i udviklingen 
på kirkegårdene. 
Henning ser også samarbejdet mellem graverne i gl. Helle som enormt værdifuld. De mødes et par gange 
om året og taler om det, der er aktuelt. De er der altid for hinanden og er klar med hjælp, hvis det er nød-
vendigt. Her kan de også snakke om og dele deres erfaringer med den del af arbejdet, der handler om at 
tale med mennesker i sorg. Der står ikke noget i arbejdsbeskrivelsen i Hennings ansættelseskontrakt om 
dette område og det er noget, han selv måtte finde ud af. 
Der var ingen redskaber eller maskiner på kirkegården, for den tidligere graver var aflønnet sådan, at han 
selv skulle medbringe redskaberne. Menighedsrådet måtte derfor bevilge penge, så Henning kunne købe, 
hvad der var nødvendigt fra river og skuffejern til løvsuger og trailer. Og han er fulgt med tiden, så der 
løbende er indkøbt redskaber, der gør arbejdet mere rationelt og mere skånsom i forhold til nedslidning 
af kroppen. De første år blev gravene gravet med håndkraft, men fra 1999 er en entreprenør lejet til at 
grave med maskine. 
Henning gik også ret hurtig i gang med at udvikle kirkegården. Gravstenene var blevet stående på gravste-
derne efter at gravfredningen var ophørt og han oplevede, at det kunne være svært at afsætte gravste-
derne med stenene på. Menighedsrådet gav ham lov til at få ryddet op i stenene og få dem fjernet. Han 
fik også anskaffet de små metalskilte, som står på hvert gravsted og som med farver angiver, om der er 
betalt for vedligehold eller den pårørende selv sørger for rengøring. 
Han er rigtig glad for, er at der for få år siden blev udarbejdet en udviklingsplan, så han ved, hvordan kir-
kegården skal udvikle sig de kommende mange år. Det kunne han have ønsket sig for flere år siden. Her i 
foråret kan man se, hvordan der sker forandringer på nordsiden af kirken. 
 
I forrige nummer af Kirkenyt kunne man læse om præstens 25 år i Fåborg. 
Menighedsrådet ønsker tillykke til både Michael og Henning med jubilæet. 
Kis Andersen 
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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. 

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende tider: Den 18. september kl. 10.00 i Fåborg kirke.  

 
 

23. maj Pinsedag 10.30 09.00 Joh 14,22-31 

24. maj 2. pinsedag 09.00 Ingen Joh 3,16-21 

30. maj Trinitatis 09.00 10.30 Joh 3,1-15 

06. juni 1. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Luk 16,19-31 

13. juni 2. søn. e. Trin. Ingen Ingen   

20. juni 3. søn. e. Trin. 09.00 Ingen Luk 15,1-10 

27. juni 4. søn. e. Trin. Ingen 09.00 SOP Luk 6,36-42 

04. juli 5. søn. e. Trin. 09.00 10.30 Luk 5,1-11 

11. juli 6. søn. e. Trin. 10.30 Ingen Matt 7,15-21 

18. juli 7. søn. e. Trin. 10.30 09.00 Luk 19,1-10 

25. juli 8. søn. e. Trin. Ingen 10.30 Matt 7,15-21 

01. august 9. søn. e. Trin. 09.00 Ingen Luk 16,1-9 

08. august 10. søn. e. Trin. Ingen 09.00 Byfest Luk 19,41-48 

15. august 11. søn. e. Trin. Ingen Ingen   

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

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

     

     

     

     

     

     

     

SOP = Sognepræst Søren Lydeking Pedesen. Vikar = Sognepræst Søren Lydeking Pedersens vikar holder 
gudstjenesten. * Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. 
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spiller mod dem, der komme til at ligger lige efter de første o.s.v. Sådan spiller man denne 
aften, det gentager sig, den næste onsdag, så det er ret sikker, at man for en ny makker og 
en nye mostander, det er et godt system, så er det let, at få en ny spiller med, for vedkom-
mende er ret sikker på, at få en som makker, der kende spillet, hvis der spilles duble, hvis det 
er trippel, så får man 2. 
 
Da jeg begyndte, at spiller var der kaffe bagefter, det foregik i det lille rum i det gamle klub 
hus, vi skiftes til at have kaffe med, vi var så mange, vi næsten til tide sad oven på hinanden. 
Det med at vi skiftes til at have kaffe med blev lavet om, så vi hver især tog kaffe og brød 
med, det virkede rigtig godt at stykke tid, men det var som om interessen blev mindre, så 
kom coronaren og satte en stoppe for det, jeg tror, det blive vanskelig at få op at køre igen, 
det er mugligt, der skal sættes noget andet i stedet, gode forslag modtages gerne. 
Det var slut med, at vi fik kaffe i det lille rom, enten sidder vi, hvis vejeret er godt i petangue-
husset, eller vi kan benytte Fåborghus, hvis den er fri. 
Det er dejlig, når der komme gæster for at spille turnerings kampe, kan vi byde dem ind i lo-
kalerne i Fåborghus til fælles kaffebord og hygge snak. Der er ikke mange, der har så gode 
forhold, som vi har på vores dejlige stadion, der ligger lige i kanten af smørhulet. 
 
Jeg vil lige kort vende tilbage til, hvordan kommer man til at spille petanque i Fåborg, man 
møder bare op onsdag, det koster ikke noget den første måned, foreningen har kugler, kom 
og prøv, det kan være, det lige er noget for dig/jer, det koster som før nævnt ikke noget at 
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prøve spillet en måned.  
Nu er det bestemt, at til og med først i maj, spilles der om eftermiddagen 15 – 17, måske og-
så fremadrettet, det er ikke bestemt endnu, det skal der tages stilling til i maj, skulle der 
komme nogen, der har job, så blive det lavet om til aften, det har ind til for nylig været nog-
le, der har job, alle der vil spille petanque i Fåborg, skal have muligheden, skulle der være 
nogle i vores opland, som ikke har de samme mugligheder, som vi har, så skal i bare møde 
op, der god plads til jer også, i skal være så hjertelig velkommen 
Da jeg begyndte at spille petanque, var det Per Andersen, der stod i spidsen for spillet, jeg 
mener han gjorde det alene, fik senere et par hjælpere Mikkel og Verner. 
Da Per stoppede, blev det Verner Bundgård, der kom til at stå i spidsen, han fik Ella og Knud 
til at hjælpe sig. 
Da så Verner i efteråret meddelte, at der skulle en ny i hans sted, der var flere, der blev 
spurt, der var igen, der ville/kunne påtage sig arbejdet, det var computerarbejdet, man ikke 
mente man kunne klare. 
Der er der kommet en løsning på Stefan Madsen fra F.V.I. skal være formand, løse computer-
arbejdet, Åse og Knud, det daglige arbejde, det er noget nyt, med en formand, der ikke spil-
ler, jeg fik snak med Stefan, vi var enige om ved fælles hjælp, skulle det nok lykkes. Så til 
sidst, petanque kan spilles af alle, vi har haft aktive spiller fra 12 år og over 90 år. 
                                                                                                Svend Håhr. 
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Nyt fra Den Blomstrende Landsby 

 
Endnu en gang. 

Generalforsamlingen som var berammet til at finde sted den 24., marts måtte vi desværre aflyse, da Coro-
na virusset endnu engang spændte ben for afviklingen af et planlagt arrangement og i skrivende stund er vi 

ikke i stand til at melde en ny dato ud, hvor det vil være muligt at få afviklet dette års generalforsamling, 
men hold øje med vores hjemmeside og vore opslag på infoskærmene i Dagli´ Brugsen samt på Facebook 

når forsamlingsantallet bliver ændret, for indendørs arrangementer. 
 

Foråret er på vej. 
Heldigvis er der meget vi kan glæde os over, foråret er over os og sommeren er på vej, og inden længe vil 
der være godt gang i de udendørs aktiviteter i byen, og i slutningen af marts og i starten af april mdr. var 
vore trofaste ”Blomsterpiger og drenge” i fuld gang med plantningen af forårsblomster i bedene ved vore 

indfaldsveje og øvrige steder i byen. 
 På ”Byens rum” samt på ”Oasen” er der ligeledes blevet gjort forårsklart blandt blomster, buske og træer, 

og mange af byens øvrige frivillige hjælpere har været ude med både rive og koste, og der er i den grad ble-
vet ryddet godt op alle områderne efter en lang vinterperiode. 

 
16 nye lejligheder er klar til indflytning. 

Fuglene i Årre kan godt begynde at glæde sig, for nu kan de vælge at bosætte i den skønneste og smukke-
ste lejlighed med den bedste beliggenhed med en god udsigt. 

Borgerforenings Kunst og eventgruppe har i løbet af vintermånederne fået malet de flotteste fuglekasser 
som er blevet placeret rundt på udvalgte områder i ”Byen rum” samt i Larsens Skov, og der skal hverken 

betales indskud eller husleje, forud før indflytningen. 
Nu glæder vi os til at følge med i hvilke fugle der vil indtage deres fremtidige bolig først, og skulle behovet 
opstå er arbejdsgruppen villige til at sikre flere nye lejligheder fremover, således at der kan komme endnu 

mere fugle kvidder og fugle fløjt i Den Blomstrende Landsby – Årre. (Se foto s.: 13) 
 

Træfældning og udtydning i Larsen skov. 
Igennem marts måned har professionelle skovfolk været i gang med at fælde træer og tynde ud blandt sko-
vens store træer, som igennem mange år har stået meget tæt og hvor flere efterhånden er gået ud, samti-
digt har vi fået åbnet i skoven på udvalgte områder bl.a. for at få mere lys og luft ind i skoven, og samtidigt 
har vi fået udvalgt det område hvor vi påtænker at placere 2 sheltere når vi har fået økonomien på plads til 

indkøb af disse. 
Som tidligere omtalt i LokalNyt vil vi i løbet af foråret og sommeren ligeledes fjerne de store træer langs 

Tranbjergvej som igennem flere år har været til stor gene for de gående på stien især på grund af et kraftigt 
bladfald, samtidigt ønsker vi at fjerne de gamle hække som er gået ud langs gangstien og efterfølgende vil 
der blive plantet nye træer og sået græs langs stien, således at indfaldsvejen vil fremstå flot i fremtiden. 
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Byens Rum. 
Det nye store trædæk som har stået højt på vores ønskeliste og som skal placeres omkring det store ka-

stanjetræ er nu bestilt, og vi forventer at modtage den i april mdr. og vi glæder os til at skulle se den opstil-
let på området. 

De nye stangtennis sæt er nu blevet leveret, og vil i løbet af foråret blive monteret på de udvalgte pladser 
og indgå som en fast bestanddel som både børn og voksne kan benytte både i hverdagene og i weekender-

ne på samme måde som bordtennisbordene. 
I løbet af foråret vil der blive monteret noget mere belysning ved street området, idet vi i løbet af vinteren 
har erfaret at der netop på dette område er behov for noget bedre belysning, som samtidigt vil skabe mere 

tryghed for dem som benytter skaterrampen og pumptrack banen om aftenen. 
 

Et flot sponsorat. 
Atter i år har vi modtaget et flot sponsorat fra Vejrup Andel og OK benzin, et sponsorat på 5.000 kr. som vi i 
bestyrelsen er utroligt glade og stolte over at modtage, og som vil blive anvendt til et formål som vil gavne 

byens børn og voksne. 
 

Affaldsindsamling / øvrige aktiviteter. 
På grund af Covid-19 virusset og de deraf følgende regler omkring forsamlingsforbuddet har bevirket at vi i 

bestyrelsen har været nødt til at tænke i lidt utraditionelle baner, som har betydet at affaldsindsamlings 
dagen og øvrige aktiviteter igennem foråret er blevet afviklet på en måde hvor vi har været sammen med 
hver for sig, men i skrivende stund har vi ikke i detaljer planlagt de enkelte måder, at gennemføre aktivite-

terne på. 
 

Gode idéer modtages med glæde. 
Der er endnu et stykke tid til at vi når august måned, Byfestudvalget og bestyrelserne i Boldklubben og Bor-
gerforeningen holder løbene øje med hvordan udmeldingerne fra regeringen er, og hvordan det kan give os 

mulighed for at holde byfesten i år. Derfor vil vi gerne høre fra jer hvis I skulle have nogle gode forslag til 
hvordan vi i år måske kan gennemføre en anderledes ”Byfest”, set i lyset af de begrænsninger som vi må-

ske bliver pålagt. 
Alle gode forslag og idéer modtages med glæde, så bare ring eller mail til os, vores tlf. numre og mail - 

adresser findes på en side i bladet. 
 

ange nye tilflyttere. 
Hussalget i Årre går rigtigt godt, vi har i løbet af 2020 og i foråret i år kunne byde velkommen til mange nye 
huskøbere som har bosat sig, både i byen og på landet. På Lindegårdsparken er der pt. reserveret 4 bygge-
grunde, og efter en udmelding fra Varde kommune er der i øjeblikket en stor interesse for netop dette om-

råde i byen, og på Hegnsgårdsvej er der også gang i et husbyggeri, så alt i alt er vi inde i en meget positiv 
udvikling i Den Blomstrende landsby – Årre. 

Fra bestyrelsen skal der lyde et ønske om en rigtig god sommer, hvor vi håber at vi snart bliver i stand til 

mødes, og hvor vi kan holde fest sammen og IKKE hver for sig. 
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Verner Puggaard 
Fåborg Lokalhistoriske Arkiv 
 

Uddrag af Alfred Andersens erindringer 
På side 99 i bind 2 af Fåborg Sogns historie er et billede af gården Autrupvej 8, der i dag har navnet Muldvang. Billed-
teksten er: ”Gårdbrug. Stuehus bygget 1866. Gården ellers ombygget”. Alfred Andersen, der ejede gården under om-
bygningen, fortæller om byggeriet af de nye længer - stald, lade, maskinhus og hønsehus - i sine erindringer.  
Alfred købte gården i 1940. Han fortæller: Den 2. september 1940 kom jeg til Autrup som 25 årig. Vi havde været i 
Bramming om formiddagen og fået skrevet skøde, og så cyklede jeg til Autrup ved 4-tiden for at overtage gården, 
som dengang var en ældre fire-længet stråtækt gård.  
Det var lidt sen høst det år. Karlen kom lige hjem af marken med selvbinderen. Så var der ”ophøstet”, som man sag-
de. Det eneste korn, der var kommet ind, var rugen, men så kom høstvejret. Dagen efter kunne vi begynde at køre 
korn ind. Jeg havde min bror med for at hjælpe, og så Emil, som jeg havde købt gården af, og hans karl hjalp os, så 
det gik strygende, og vi nåede at få alt korn i lade inden søndag, da det begyndte at regne igen.  
Det var korn til tre arbejdsheste1. Resten var blandkorn2. Der var stor kornafleveringspligt under krigen. Jeg skulle 
aflevere 8.600 kg3 til 25 kr. pr td. for blandkorn og til 28-29 kr. pr. td. for rug eller hvede.  
Kunstgødning var det småt med, og det var også småt med kraftfoder til køerne, så vi bønder måtte se os om efter 
noget andet. Så fandt vi på at avle kartofter til svin med lidt tilskud af korn og forskelligt andet. Kartoflerne blev kogt i 
et kogeanlæg, der kørte fra gård til gård i oktober og november måned. De kogte kartofter blev så opbevaret i en 
muret jordsilo. Det var også godt nok at avle spisekartofler. Jeg mener, at vi fik mellem 17 og 21 kr. pr. td.  
Alfred blev i 1946 gift med Louise Pedersen, der stammede fra Jyllerup. Han fortæller videre: I 1952 byggede vi ny 
stald, og i 1953 ny lade. I 1954 fik vi nyt hønsehus og i 1955 nyt maskinhus. Samme år fik vi også fast tag på stuehu-
set. 
Om byggeriet af den ny stald fortæller han: Den gamle stald var kun 7 m. bred, så der var kun en række kreaturer, 
men fodergang og god baggang samt vandpumpe på fodergangen. Stalden var gammel, men såmænd god nok. Der 
var bare ikke plads til så mange dyr, som der kunne fodres. 
Der gik nogle år, efter at krigen var slut, inden man sådan for alvor kunne få alle de forskellige materialer til byggeri, 
men i 1952 bestemte vi os for at bygge ny stald. Jeg var i Kolding ved Landboforeningernes byggekonsulent og få ham 
til at lave tegning. Vi var omkring og se tre forskellige stalde, han havde tegnet året før. Nogle med ydermur, der gik 
lige op til tagpladerne, og tømmerspærene gik et stykke ud, så der var udhæng.  
Andre stalde med gesims, så tømmeret ikke stak ud. Det var det, jeg bedst kunne lide, og sådan blev det. Så lavede 
han tegning til stalden, som den nu er: En tre-rækket stald til 24 køer i en række og ungkreaturer i en midter-række, 
og så endelig 12 svinestier i tredje række. Men ingen hestestald. Nu havde vi jo traktoren. Jeg solgte den sidste hest 
og købte en fire-rækket roe-radrenser4. 
Alfreds fortælling fortsætter: Vi havde lejet et par unge folk. Det var Rosa og Arne Wollesen, Årre. Der ville jo blive 
meget ekstra arbejde den sommer, hvor vi skulle bygge ny stald, som skulle ligge samme sted som den gamle. Der 
skulle også bygges ny møddingplads nord for stalden. Hvor den skulle være, gravede Arne og jeg ½ m. jord væk og 
kørte ned i engen, og vi gravede en grøft og lagde rør til afløbsvand fra mødding og regnvand fra gårdsplads og mal-
kerum. Vi havde meget godt vejr den vinter til udearbejde. 
Så snart vi var færdig med forårsarbejdet i marken, gik vi i gang med at rydde den gamle stald væk, så håndværkerne 
kunne begynde på den ny. Først tog vi al stråtag af og kørte væk og brændte af. Og så derefter lægterne, som var 
møre – lige til at lave brændsel af. Så kom turen til spærene, loftsbrædderne og bjælkerne 
For at malke køerne med maskine fik vi bjælker og vacuum-rør sat op ude i fennen under de store træer. Så kunne vi 
der binde og malke køerne fra midt i maj til midt i september. I tørt vejr var det godt nok, men i fugtigt vejr var det 
bestemt ikke godt. 
Da alle dyrene var kommet på græs, kom turen til murene. Vi gravede lidt ned langs muren udvendigt, pillede lidt 
sokkelsten ud, og så væltede vi dem. Så kunne man samle de hele sten fra til genbrug. Det var muret i ler, så det skil-
tes helt ad ved at vælte. Louises bror og en nabo hjalp et par dage. Det hele skulle ryddes væk, så håndværkerne kun-
ne komme i gang. Syldstenene5 under de gamle mure blev gravet op og brugt til syld6 under de ny mure, men nu kom 
der cement i – før var det kun jord, men godt stampet.  
Til mur uden om den ny mødding lånte jeg Viggos7 brædder. Vi stillede dem selv op og støbte dem fulde. Villy fra 
Outrup8 leverede alt det grus, vi havde brug for hertil ude fra Vesterhavet. Alt sand, der brugtes, hentede jeg i Roust 
med den lille grå9 på to gummivogne. Tre kubikmeter på hver tur. Det blev læsset med håndskovl – både på og af 
igen. 
Da stalden var bygget, fortsatte Louise og Alfred Andersen ombygningen af gården med ny lade i 1953, nyt hønsehus 
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mod vest i 1954 og nyt maskinhus, der afsluttede den firelængede gård mod øst, i 1955. Samme år fik stuehuset fast 
tag. 
Alfred Andersen beretter ikke i sine erindringer om finansieringen af det omfattende byggeri. Men han har fortalt 
mig om det, inden han og Louise flyttede fra Autrup. Han havde spurgt sin bank i Varde om et lån, men det fik han 
afslag på. De troede ikke på, at det kunne gå godt. Så lånte han i stedet hos familie, især sin svoger i Outrup, og de 
lån var betalt tilbage, inden der var gået et år. Alfred fortalte ved samme lejlighed, at han aldrig havde haft et obliga-
tionslån. 
I 1970 købte Alfred sammen med sønnen Aksel nabogården Højgård, og da Kis og Aksel blev gift i 1973, flyttede Loui-
se og Alfred dertil. I 2004 flyttede de til Helle Plejecenter, hvor de nåede at fejre diamantbryllup. Louise døde i 2007, 
og Alfred døde i 2008.  
 

Noter: 
1) Det må forstås således, at der på gården blev dyrket havre som foder til tre arbejdsheste. 
2) Blandkorn var typisk byg og havre dyrket sammen i en mark. 
3) 8600 kg = 86 tønder (td). 
4) Den ny stald blev 14 m. bred, så den gik længere ud end den gamle, både i gårdspladsen og mod vest. Det var en 
virkelig stor stald efter den tids forhold. Den blev bygget, så der mod øst, nærmest roekammer og lade var en foder-
gang. Derefter var båsene til de 24 køer. Bag dem en baggang (eller staldbro), der var fælles med den næste række 
af kreaturer, der var kalve og ungdyr. I den nordlige ende af denne række var et antal båse til spædekalve. Dernæst 
kom en fodergang, der var fælles med de 12 svinestier mod vest. 
5) Syldstenene er fundamentet af kampesten. 
6) Syld betyder fundament. 
7 Murermester Viggo Kristensen, Årre. 
8) Villy var Alfred Andersens svoger. 
9) Den lille grå Ferguson. 

Gården Autrupvej 8 inden ombygningen. Luft-
fotografi fra omkring 1940. 

Gården Autrupvej 8 efter ombygningen. Luft-

fotografi fra omkring 1960. 



36 

 

Fodbold 
 
 
 

I opstarten af det nye Helle Fc har Coro-
na jo selvsagt været en stor spiller, men 
ikke nødvendigvis en direkte dårlig spil-

ler. Der har jo selvfølgelig været en 
masse udfordringer, og det er der sta-
dig, og alle kender jo til de mange for-

hindringer en sådan pandemi medfører. 
Der har været mange ting som ikke har 
kunnet lade sig gøre, og mange ting vi 
gerne ville have lavet for at skabe et 

bedre fællesskab på tværs af klubber-
ne. Dette betyder ikke at vi ikke gør alt 
for at de alligevel skal føle sig trygge og 
velkomne, det foregår blot på en ander-

ledes måde. En ting er dog sikker- vi 
glæder os til at kunne lave nogle gode 
aktiviteter for børnene, specielt i de 

mindre årgange, hvor det måske ikke 
kun handler om at spille fodbold, men i 

højere grad om at have det sjovt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derfor glæder vi os rigtigt meget til at kunne 
tage dem med i svømmehallen når det åbner 

igen. 
 Når jeg skriver Coronaen ikke kun har ført 
dårlige ting med sig, er det fordi jeg, som 

sportschef, har haft tid til at sætte mig ind i 
det setup der er i Helle Fc. Der er jo naturlig-
vis ting der skal ændres, men der er også rig-
tigt meget der fungerer rigtigt godt. Et af de 
steder jeg har brugt meget tid, er snakken 

med trænerne, det er jo dem som skal være 
med til at skabe fantastiske rammer for vores 

børn, så vi kan tilbyde børnene de bedste 
muligheder for personlig udvikling, ikke blot 

sportsligt, men også socialt. Derfor er jeg me-
get glad for staben af trænere og hjælpere, 

og vil godt rose jer for den store indsats I alle 
har ydet for at få så mange børn tilbage på 

banen. 
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En af de ting der kan være en udfordring, er transporten mellem klubberne når man laver en sammenslutning, men 
jeg må sige I forældre har været fantastiske, og virkeligt bakket op om jeres børn, og dermed om projekt Helle Fc. 

Uden jeres positive tilgang ville der opstå mange situationer som ville være ødelæggende for selve sammenslutnin-
gen, så fortsæt endelig den stærke opbakning til jeres børn. 

 Det har været fedt at få børnene tilbage på ba-
nen, og specielt i de små årgange er der stor til-
gang lige nu, og det er jo meget positivt at I for-

ældre tænker vi i Helle Fc har noget godt at byde 
på. Der er dog plads til mange flere børn på hol-

dene, ligesom vi altid kan brude hænder til at 
hjælpe. Børnene er virkeligt kommet tilbage 

med en kæmpe lyst til læring, og vi kan mærke 
de har manglet at komme ud at socialisere sig 

igen, nu mangler vi blot at I også kan følge dem 
på lidt tættere hold. 

Vi glæder os til at se jer alle på stadions rundt 
omkring i byerne, Årre, Næsbjerg, Agerbæk, Sta-

rup, Nordenskov og Fåborg. 
 

Kim Jensen, Sportschef 
 
 

 
 
 

Helle FC set indefra:  
 Tanken omkring Helle FC kom rigtig frem for 3 år siden, da 
vi lavede et hold-samarbejde mellem alle klubber omkring 

vores drenge U-14. De kom til at hedde Gl. Helle. Der er ble-
vet samarbejdet på kryds og tværs blandt klubberne i det 
gamle Helle Kommune de sidste 30 år, men aldrig som nu 
hvor alle er med, dog med undtagelse af Grimstrup, som 

har søgt mod Bramming, da de er en del af Esbjerg kommu-
ne. 

 Vi startede op med at mødes alle klubber i efteråret 2018, 
hvor vi også havde en klubrådgiver med fra DBU til at hjæl-
pe og rådgive os omkring, hvad vi skulle være opmærksom-

me på. 
August 2019 havde vi efter et meget travlt forår lavet et 

officielt klubsamarbejde med nyt tøj og klub-logo for U-11 
til U-19 drenge og piger. Vi havde en masse hold med til 

Vildbjerg Cup 2019, hvor vi fik det hele rystet godt sammen 
og endte i flere finaler og kom hjem med pokaler. Vores 

første sæson startede i efteråret 2019, hvor vi hurtigt fandt ud af i styregruppen (en repræsentant fra hver moder-
klub), at der var mange flere problemstillinger, som vi ikke havde taget højde for. Vi vidste godt, at vi nok ikke var 

helt klar, men valgte at vi ville hurtigt i gang da flere af vore hold/årgange alle-
rede var begyndt at samarbejde. 

Da vores efterårssæson sluttede tilknyttede vi igen en klubrådgiver fra DBU til 
at hjælpe os med at lave noget struktur, vi fik en snakke omkring, hvad vi hav-

de oplevet og haft af problemer i den første halv sæson. 
Vi fandt hurtigt ud af, at det sværeste havde været den sportslige del. Med 

samråd fra DBU som havde gode eksempler fra andre klubber, blev vi anbefa-
let at tilknytte en sportschef, som især har ansvar for, at vi har dygtige træner/

leder, og at medlemmerne udvikler sig 
Vi besluttede at spørge vores moderklubber om de ville hjælpe lidt ekstra til på 

økonomien, så vi kunne komme skridtet videre og tilknytte en sportschef. 
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Under pandemien i 2020 har vi fået lavet en masse struktur, samt lavet en masse underudvalg på tværs af klubberne 
samt lavet samarbejdet ned til U-6 

Hvis man tænker, hvor svært kan det være at lave et klubsamarbejde, må jeg bare erkende, at selvom vi tror, vi lig-
ner hinanden, er vi som klubber forskellige på mange område, hvilket vi skal bruge positivt og sørge for at fjerne det 

negative. 
  

Helle FC fungere som sagt som et klubsamarbejde, hvilket 
betyder, at det ikke er en selvstændig forening med alt 

hvad dertil hører, det mener vi i styregruppen er vigtigt bå-
de på grund af trygheden og ikke mindst styrken i, at alle 

moderklubber giver deres fulde opbakning. Vi prøver og vil 
gøre alt for, at vi fremtiden fremstår som en klub udadtil, så 

vi alle har noget at være stolte af. Som I har kunne følge i 
medierne, har vi fundet en lokal person, Kim Jensen, som vi 
har tilknyttet som sportschef. Han er startet i januar 2021 
og har trods pandemien allerede fået sat skub i en masse 

nye tiltag og projekter, så nu glæder vi os bare til, at fodbol-
den kan få alt det sociale med igen, så vi kan komme på 

ture til byfester og alt hvad dertil hører. 
 

Hvis man er interesseret i at vide mere, kan man følge os på 
Facebook eller tage kontakt til  

Kim Jensen. 
  
 

 
 
 

Alt godt kommer til dem der venter og hvor har vi da ventet 
længe på endelig at kunne komme på græs igen. Denne 

gang var vi ekstra spændte da vores nye samarbejde med 
Helle FC skulle stå sin prøve for første gang for U8, U9 og 

U10. 
Og hvilken succes, 38 forventningsfulde børn mødte op til 
første træning og siden er tallet steget yderlig til 41 børn, 

det er svært at få armene ned igen. 
Vi har fået flere nye spillere i denne sæson som aldrig har 
spillet fodbold før, og nu håber vi trænere at vi kan vise 

dem at fodbold er mere end bare at sparke til en bold, det 
handler rigtig meget om fællesskab og vores mål med hver 
enkelt træning er ganske enkelt at det skal være sjovt at gå 
til fodbold, uanset om man er nybegynder eller om man har 

spillet fodbold i flere år. 
Vi kan mærke at vi er kommet med i et samarbejde med 

Helle FC hvor der er store ambitioner på børnenes vegne og 
det er et godt fundament at starte op på.  

 
 

Vi glæder os meget til at komme i gang med kampe allerede næste weekend, og mest af alt glæder børnene sig til at 
skulle spille i de nye Helle FC-trøjer, som de store drenge og piger i klubben spiller i.    

Med venlig hilsen 
Karen Jensen, træner  
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GYMNASTK  
 

Gymnastiksæsonen 2020/21 har desværre ikke formet sig, som vi troede og håbede, da den startede. Den blev me-
get kortere og vi kom igen ikke til opvisning. På trods af udfordringerne fik vi heldigvis nogle gode træninger med 

masser af smil, god gymnastik og godt humør.  
I stedet for en fælles afslutning på holdene var gymnastik-udvalget rundt med en lille påskehilsen i form af en drikke-

dunk og et påskeæg til alle instruktører og gymnaster.   
 

Vi håber på en mere normal sæson efter sommerferien.  
På gensyn i uge 38.  

 
Mvh gymnastikudvalgene i FVI og ÅB 

En fora rshilsen fra Fa borg- Vrenderup Idrætsforening: 

 

Fodbold 
Nu er vi endelig kommet lidt i gang med fodbolden igen, til trods for, at der stadigvæk er Covid-19, som gør at alt ikke er helt 
normalt. 
Fåborg / Årre herre senior er kommet godt i gang med den nye sæson. Igen i år med to hold, et Serie 5 og et Serie 6. Der er sta-
digvæk plads til flere, hvis der er nogle, som kunne have lyst til at komme i gang med fodbold. Træningen foregår tirsdag mellem 
18.00 og 20.00 i Fåborg og torsdag i Årre. 
Har man spørgsmål ang. fodbold senior, kan man kontakte træner Kim Hansen på 2222 7757 

 
Gymnastik 
Gymnastiksæsonen blev i år ikke helt som vi havde håbet på. Desværre var det ikke muligt at gennemfø-
re den årlige opvisning. 
Men til trods for det, blev der gennemført nogle gode træninger, hvor humøret var højt. 
Som tak for sæsonen, var lederne ude med drikkedunke og påskeæg til gymnasterne, som blev modta-
get med stor glæde. 
 

På vegne af gymnastikudvalget og trænerne siger vi tak for en god sæson, og ser frem til at se jer alle 
sammen igen næste år. 
 
På vegne af bestyrelsen i FVI 
/Stig 
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SØNDAGSMIDDAG: Klar suppe, oksekød eller flæskesteg, fløderand eller is m. tilbehør 178,-  

                                     
TAKE AWAY eller spis på kroen fra onsdag - søndag:  
 

• Stort stjerneskud 95,-  
• 1/2 grillkylling m. pommes frites, remoulade & surt 70,-  
• Wienerschnitzel af kalveinderlår m.bras kartofler 165,- 
• Burgermenu m .250g oksekød, bacon, salat osv. & pommes frites 95,-  
 
LEDIGE KONFIRMATIONSDATOER  
Kom & se vores hyggelige lokaler og få et uforpligtende tilbud på din næste fest  
 
 
 
 

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

 

Mvh Marlene &  Uwe Schober 

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

 

http://www.faaborg-kro.dk


41 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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KFUM-Spejderne 
 

Så fik vi lov til at mødes til spejder igen. Vi skal være udenfor, og det plejer vi jo at være det meste af året 
alligevel. Og ALLE kom igen, og ved spørgsmålet: Har i savnet at være til spejder? 

Ja, det har vi og det er så sjovt at være tilbage og lave noget sammen med kammeraterne. 
 

 Jeg var så heldig at være hjælpeleder hos juniorerne en af de første aftener. Vejret var strålende af regn, 
men der blev arbejdet hårdt. Den første opgave var at løse en morsekode som fortalte, at der skulle byg-
ges en romersk stridsvogn. Vognene blev bygget, og der blev kørt et kapløb mellem de to hold. Vognene 

var bygget så solide, at de holdt til kapløbet. Næste opgave var at bygge et pagodebål op, det gik også 
fint, men regnen slukkede ilden. En god og sjov aften trods regnvejr, alle var iført regntøj, så er det ingen 

sag at være udendørs. 
 

På mit spørgsmål: Hvad glæder i jer mest til i spejderarbejdet fremover lød det i kor:  SOMMERLEJR! Så 
det håber vi kan lade sig gøre i uge 27!! 

 
De yngste er bl.a. i gang med at bygge en ”naturhytte” i skoven, ikke med brug af tov eller lignende, men 
udelukkende af materialer fra skoven. Så der er fuld gang i spejderarbejdet i Grimstrup – Årre gruppe. Nu 
er det forår og snart sommer, så nu skal vi prøve meget af det, der ikke har kunnet lade sig gøre det sidste 

halve år. 
Spejderhilsner fra 

KFUM-Spejderne Grimstrup – Årre gruppe/ 
Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder 



43 

 

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   

Hundetræning efter Corona nedlukning.   
Efter nogle måneders nedlukning, vi kunne endelig komme tilbage til hundetræning. Der er 
kun positive ting at sige om hundetræning. Man får: fællesskab, lærer nye ting, får frisk luft, 
får et godt bånd med ens hund og så selvfølgelig er det sjovt. Jeg startede til hundetræning 
næsten lige efter vi havde fået vores hund. Jeg tør ikke engang tænke hvad vi vil have gjort, 

hvis vi ikke havde startet. Alle trænerne er så gode, søde og sjove. Man kommer der om 
med et smil på læben og går også hjem med et. Du kan tro der er altid ny viden at komme 
hjem med. Juleafslutning er også en hyggelig aften. Normalt spiller vi banko hvor man kan 
man vinde Premier eller hunden kan. Der er alt fra legetøj til en julekalender til din hund.   

Lavet af Metha Brink.   

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. 



45 

 

 



46 

 



47 

 

  



48 

 

 

 

  

 

 

Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændrin-
ger   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

Marianne Schmidt 
Siggårdsvej 14 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
www Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Elsebeth Hansen  h-kjaer@hotmail.dk                30347715    
Medlem:    Knud Becher  knudbecher@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.  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  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 
Redaktør: Bo Becher           lokalnyt@outlook.com 

                          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.:  Helga Raundahl  raundahl@hotmail.dk  21081955 
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 

 


