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BAGOM DANCE COMPANY TWENTY
Skrevet af Caroline Sander Jepsen

Dance Company Twenty
Midt i Varde Centrum ligger en anderledes og nytænkende danseskole. En danseskole som rummer
passion og danseglæde. En danseskole som byder
alle indenfor, unge som ældre - nybegyndere som
øvede.

spejlvæg. I salene sidder dansekaptajnerne og publikum klar - de kan se danserne, men danserne kan
ikke se dem. Det er publikum, der bestemmer, hvilke dansere der skal videre fra audition. Det gør de
ved at trykke på en lampe. Hvis 75 procent af publikum gør det, så åbner spejlene sig - og danserne er
videre. Og Twenty gik videre. Twenty optrådte i 1.
liveshow med temaet “Alice I Eventyrland”. Herefter gik de videre til 2. liveshow med temaet
“Stole” og ydermere videre til 3. liveshow med temaet “Legetøj”. Og det helt vilde skete da Twenty
efter 3. liveshow fik af vide, at de havde fået nok
SMS stemmer til at gå videre til finalen.

Ejer af danseskole
Bag danseskolen står koreograf og danser Caroline
Sander Jepsen. En 25 årige pige med store drømme
og mål. Caroline er en pige med ben i næsen, og

Finalen i Den Vildeste Danser
I finalen kæmpede Twenty mod Olivia og Champions League. Twenty endte på en meget overraskende og flot anden plads. En anden plads de aldrig havde turde drømme og håbe på. Det var et
chokerende Twenty der tog imod anden pladsen,
da de havde store respekt for deres profesionelle
modstandere. Anden pladsen har ført til mange
positive henvendelser, og snakken i lokal området.

Den Vildeste Danser
Måske du tænker, “Jeg har hørt om det navn før?”.
Det sidste år har Dance Company Twenty nemlig
været med i et vildt projekt, og en rejse uden lige.
Danseskolen deltog i TV2 programmet “Den Vildeste Danser”. Et tv program som kørte hele september måned i bedste sendetid hver fredag kl.20.00.
Dance Company Twenty deltog med holdet
“Twenty” tilbage i december 2019 til audition. I tv
konceptet 'Den vildeste danser' leder de tre dansekaptajner Silas Holst, Mille Gori og Sonny Fredie
Pedersen efter landets mest passionerede dansere.
Danserne kæmperne om at danse sig til en plads
på en af de erfarne kaptajners hold - og forhåbentlig nå hele vejen til finalen, hvor vinderen får titlen
som 'Den vildeste danser', 100.000 kroner og en
optræden i 'Vild med dans' senere på efteråret.
Christiane Schaumburg-Müller og Christopher
Læssø er værter i danseprogrammet. I de fire første programmer, der er båndede, er der auditions.
Dansere fra hele landet stiller op - bag en stor
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Lokal områdets opbakning har været helt eminent,
der har været plakater, videoer mv. hvor man har
opfordret folk til at stemme på Twenty hver fredag
aften.

professionel danser i mange år, men efterhånden
som elevantallet steg, steg Carolines lyst til at lære
fra sig endnu mere. Det er her hun mærker hvor
meget hun egentlig brænder for dansen. Eksempelvis har hun haft lille Ida siden Ida kunne gå og snakke, og i dag er Ida en sej ung teenager som har hele
danselivet foran sig. At kunne følge sine elever så
tæt, er en stor glæde for ejer af Dance Company
Twenty Caroline Sander Jepsen.

Lokal opbakning ift. danseskolen Dance Company
Twenty
Og når vi snakker om opbakning, så har der altid
været utrolig god opbakning til Dance Company
Twentys eksistens. Da Caroline tilbage i 2017 åbne-

de danseskolen, var det med nervøsitet om det hele overhovedet kunne lykkes. Vil der komme nogle
og danse med hende, og vil dette nogensinde blive
en “rigtig danseskole” med “rigtige elever”. Og det
må man sige det blev, og er. Danseskolen er i dag
fyldt med 400 glade danseelever fra nær og fjern.
Udover har DCT (Dance Company Twenty) udover
sin hovedafdeling I Varde, 3 afdelinger i hhv. Oksbøl, Ølgod og Bramming. Danseskolen har altså udvidet sig siden åbningen i 2017.

Carolines baggrund
Caroline Sander Jepsen er født og opvokset på
Sjælland - nærmere Værløse. Her dansede hun de
første mange år af sit liv stilarten Disco og hiphop.
Hun konkurrerede til diverse Danmarksmesterskaber i hhv. Hiphop og disco. Sidenhen flyttede hun
tilbage i 2015 til Jylland med sin familie. Her påbegyndte Caroline sin “jyske” dansekarriere, som de
sidste mange år har budt på fantastiske oplevelser i
dansens verden. Alle nogle som har ført hende hen
til hendes levevej i dag. At eje en danseskole.

Caroline omkring udvidelse og danselærerforholdet til eleverne
Carolines store drøm har altid været at kunne “gi’
videre”. Carolines store passion er koreografi delen, og undervisningsdelen. Caroline har selv været

Fremtid og drømme
Caroline har mange drømme omkring Dance Company Twenty og sit privateliv. Og nogle gange vil de
hver sin retning, og skal træffes valg og fravalg. På
3

danseskolen side handler drømmene om at udbrede dansen i det jyske, at skabe et stærkere
dansemiljø i det vestjyske og dygtiggøre dansere til at klare sig i branchen i mange år frem. Der
ligger mange spændende projekter gemt i ærmet, og de titter så småt frem hele tiden. Dette
kan man bl.a. se på DCT (Dance COmpany
Twentys) sociale medier som de er brugbare

brugere af. Her formidler de mange historier,
både de små hverdags historier og de store
events. Hop ind og følg med og se hvad fremtiden byder på for både Caroline og Dance Company Twenty.
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NYT FRA FÅBORG BORGERFORENING
Skrevet af Martin Kristensen - formand

Først vil jeg gerne ønske alle læsere af Lokal Nyt et
godt nytår her fra Fåborg.
Da vi tilbage i marts 2020 for første gang talte om
Covid-19 havde ingen nok forestillet sig, at vi stadig
i starten af 2021 skulle være fastlåst i en sådan
grad, som vi ser det lige nu.
Netop derfor ser vi alle nok også i langt højere grad
frem til de arrangementer og oplevelser, som forhåbentlig ligger foran os i 2021. Jeg kan i hvert fald
love for at Borgerforeningens bestyrelse krydser alt
hvad krydses kan, for at vi kommer til at se langt
mere til hinanden i 2021 end det år vi lige er gået
ud af. FOR DET HAR VI BRUG FOR.
Siden sidst
VI GI’R ALDRIG OP. Julen stod for døren og med det
en masse dejlige arrangementer til glæde for byen,
oplandet, børn og voksne.

Med refleksveste og godt humør blev der lørdag
den 21. november pyntet op til jul i Fåborg. TAK for
hjælpen til alle de frivillige, som hjælper med dette
på den ene eller anden måde.
Find Julemanden
En anden fast tradition i Fåborg er når børnene skal
finde og vække julemanden.

Men som nævnt tidligere var alt ikke som det plejede. Dog synes jeg godt, at vi i Fåborg kan være stolte af de ting, som blev afholdt på den ene eller anden måde.
Julebelysning
Som i alle andre byer mener vi her i Fåborg, at vi er
i besiddelse af den pæneste julebelysning.
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På Covid-19 venlig vis fik vi dette gennemført til
glæde for både børn og voksne.
Julemanden blev i år placeret på sin egen flot pyntede jule ”trailer kane”, hvor han på afstand kunne
besøge alle børn og ønske dem og deres forældre /
bedsteforældre en glædelig jul, samt et godt nytår.
Julebanko
Prisen for årets nyskabelse i Fåborg Borgerforening, må i år gå til Fåborg Julebanko. I samarbejde
med ES TV havde borgerforeningen i år valgt at gå

Restriktionerne blev dog skærpet, og derfor var det
desværre uundgåeligt at aflyse arrangementet.
Vi håber på, at der måske med foråret vil komme
en mulighed for, at et arrangement lignende dette
kan gennemføres.

ONLINE.
Via Facebook Gruppen ”Fåborg Smørhullet i Midten” blev alle budt til online julebanko. Med over
1.000 solgte plader blevet håbet om en god, hyggelig og sjov aften indfriet.
Endnu en gang tak til vore sponsorer. Uden jer kunne det ikke lykkes. Derudover skal der lyde en
kæmpe tak til Mathias og Patrick for det kæmpe
stykke arbejde, som I havde lagt i det.
Om succesen bliver gentaget på et andet tidspunkt
melder historien intet om. Dog håber vi på at være
tilbage på Fåborg Kro når det bliver jul i 2021.

NU BLIVER DET FORÅR
Cykelsti
Vi venter med længsel efter opstart på vores længe
ventede cykelsti, som skal etableres fra Fåborg til
Tingvejen via Fåborgvej.
Efter signende skulle arbejdet omkring cykelstien
tage sin opstart i foråret.

Julefællessang
I samarbejde med Borgerforeningen i Årre skulle vi
den 21. december have afholdt Jule Fællessang i
Hellen Hallen.
Det var et arrangement, som vi havde set meget
frem til. Et arrangement, hvor vi alle havde mulighed for at ønske hinanden en glædelig jul samt et
godt nytår med fællessang.

Generalforsamling
Borgerforeningens generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne i februar måned.
Med hensynstagen til den situation vi befinder os i,
kan det derfor blive nødvendigt med en udsættelse
af generalforsamlingen. Jeg håber på alles forståelse herfor.
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Tilflyttere
Vi vil i Borgerforeningen gerne have lov til at byde
alle tilflyttere rigtig velkommen til vores By og opland.
Vi håber meget på, at vi kan genoptage vores velkomstambassadører i løbet af foråret / sommeren.
I mellemtiden er I mere end velkommen til at kontakte mig (Martin) på 2927 3792 hvis I skulle have
spørgsmål.

hvis det kan gennemføres, så bliver det gennemført. Dog kommer alles sikkerhed i første række.
Der er dog noget, som man ikke kan sige for ofte –
TAK FOR AT I BAKKER OP.
Hold godt øje med postkassen og Facebook, hvor vi
kommer til at informere jer løbende.
Et dejligt forår skal herefter lyde fra Fåborg Borgerforening
/Martin

Hvad ser vi frem til
Vi ser frem til forår. Vi ser frem til at kunne se hinanden og dele en sodavand / øl eller 2.
Hvad vi i Borgerforeningen kommer til at gennemføre vil jeg ikke på nuværende tidspunkt gøre mig
klog på. En ting kan jeg dog love jer, og det er, at

Næste Lokal Nyt udkommer primo maj

TIRSDAGSHOLDET - FÅBORG

Deadline for indsendelse af materialer til bladet
er den 3. april 2021

Tirsdagsholdet starter op den første tirsdag i marts
måned kl. 10. Vi mødes ved klubhuset og tager bestik af situationen. Vi overholder selvfølgelig alle
de til enhver tid gældende Covid 19 restriktioner.

Stof til bladet sendes til redaktionsudvalget
Mail: lokalnyt@outlook.com

Alle er velkomne, uanset køn og alder, til et par
timers hyggeligt arbejdsfælleskab.
Vel mødt
Lars Jacobsen
Tlf. 2367 2753

IDRÆT OM DAGEN
Kære brugere af "Idræt Om Dagen"!
Bestyrelsen håber i er kommet godt og Corona-sikkert gennem julen.
Sæsonen 2020 har været noget specielt for IDO med nedlukninger, afspritning, registrering, deling af hold og begrænsning i hvilke aktiviteter man ønskede at deltage i. Det fungerede rimelig godt indtil der igen blev lukket helt ned i efteråret, men der var
personer der tænkte lidt kreativt og fandt ud af at der ved enkelte aktiviteter kunne laves mindre hold på max 10 personer uden
træner og samtidig overholde de pålagte restriktioner.
Sådan nåede vi lige at gennemføre resten af sæsonen 2020 inden der blev lukket helt ned igen.
Vi i bestyrelsen håber at der kan åbnes for aktiviteter (nok tidligst 20/1-2021) i stil med det vi havde da vi sluttede efterårssæsonen og så åbne mere op når myndighederne tillader det.
Bestyrelsen ønsker alle brugere af "Idræt Om Dagen" et rigtig godt, glædeligt og Corona-sikkert nytår.
Bestyrelsen og Helle Hallen glæder sig til at se jer igen.
På bestyrelsen vegne
Else Wind
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LEJLIGHEDSSANGE AF SIGNE LUND
Skrevet af Årre Lokalhistoriske Forening - Thorben

Vi har fået indleveret 5 ringbind med forfattede sange fra afdøde Signe
Lund. Ved gennemgangen af de sange syntes vi at der er en stor forskel
på forfattede sange fra dengang til nu. Før i tiden var det meget med
religion og kirke, nu er det mere lystigt.

Ved
Gunnar Schmidt
og
Magny Bundgaards
Bryllup
paa „Solvang“
den 9-. Juli 1923

Mell.: Han Ole bor paa Heden

Til NIELS
paa Konfirmationsdagen den 31. Marts 1940

Der er et Hjem paa Heden,
hvor Kærlighed og Freden
har plantet sig et Eden,
hvor der er godt at bo.
Hvor Fader og hvor Moder
med deres tvende Poder,
---dog ikke efter Noder —
fik bygget Hjem og Bo.

Mel: Paa Tave Bondes Ager.
Nu Niels bli'r konfirmeret I Jydernes Land,
skønt nylig kun han var jo den "bitte Nielsemand",
som ej turde gaa gennem Husets lange Gang,
den tyktes ham farlig, saa skummel, mørk og trang.

Det blev saa stærk et Fæste,
maaske et af de bedste,
hvor vist de allerfleste
med Glæde søgte hen.
Thi der var Arbejdsglæde
og hvilket Aftensæde;
ja, der var godt at „bede“
og samles Ven med Ven.

Til Faster han sig vendte, kan hun mon forstaa
hans Nød og Angst, saa villigt hun med ham vil gaa?
Hun følte, at slemt det for Lillegutten kneb,
da Hænderne smaa ret saa fast om hendes greb.
Da trygt ved Fasters Side han ned ad Gangen gik,
det tabte Mod kom hurtigt igen I Stil og Skik,
han udbrød: "Aa, Faster, du ska slet it vær bang,
gaa du kuns ve mæ ned aa den mørke Gang."

I dette Kongerige,
der gik vor Magnypige,
til Fryd foruden Lige
for baade Far og Mor.
Ja for os allesammen,
i Alvor, som i Gammen,
hun blev for os som Rammen,
ja hun — og store Bror.

Nu Gutten snart bli’r voksen, skal ud i Livet gaa
vi vil for ham da bede, at han maa ret forstaa
at gribe saa fast I den allerbedste Haand,
at Gud kan ham give sit Mod, sin Kraft og Aand,
Mel.: Vidunderligst af alt paa Jord.

Nu var hun op i Aaret,
saa helt og fuldt usaaret
og endnu ikke kaaret
til Brud for nogen Mand.
Men da — ved Foraarstide,
i Vaarens Luft saa blide,
den Præst stod op i Tide ?
og gjorde sig i Stand.

VI ønsker dig ret Lykke til
at faa den sande Glæde,
at leve Livet, som Gud vil,
I Flokken Hans at træde.
Guds Øje trofast følger dig,
hvor end paa Jord du vandrer.
Hans Kærlighed til dig den ej
sig nogen Tid forandrer.

Til Bondehjem at drage,
ja har man dog hørt Mage,
i vore Levedage
til sligt et Vovespil?
Her lige for vort Øje
og vi, som har havt Møje
og gennemtænkt det nøje
hvad mon det bliver til?

Din Frelser sejred Paaskedag,
blev Dødens Overvinder,
trygt overgiv til Ham din Sag,
knuser Livets Fjender.
Mel.: Hyggelig, rolig.
Min Frelser kære,
din vil jeg være,
helt du mig tag.
Selv du mig give
Lyst til at blive
hos dig hver Dag.
Tag mig ved Haand, og din Kraft du mig giv,
Maalet. At naa . du har sat for mit Liv.
Faster

Men nu er Sorgen slukket,
nu har han Rosen plukket,
sit Hjem han har oplukket
for vores lille Ven.
Og nu har han i Sinde
en Rosenkrans at binde
om hendes Ungdomstinde
og føre hende hjem.
Vor kære gode Magny
hvor vil vi dig dog savne
og nu vil vi dig favne
og sige: Lykke til,
at du med Bør saa blide,
med Præsten ved din Side,
paa hvem du nok tør lide;
thi han er god og snil.
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Generalforsamling Aarre Lokalhistorisk Forening
24. FEBRUAR 2021 KL.19:00
Aftenens emne: Terpagergård en gård i Årre.
Fortalt af Thyge Nielsen
Skrøner og fakts fra de sidste 150 år, om en af egnens største gårde som skulle så meget igennem.
Hør om dine, mine og vores børn - 13 børn i 3 hold på samme tid.
Hør om kortspil og markedsbesøg som førte til reduktion fra 75 ha. til 37 ha., og en enkeltbillet til USA
Hør om branden i 1973 der banede vejen for banebrydende staldbyggeri og konkurs.
Hør om udvidelsen fra 37 ha. til 155 ha. og til igen at være en af egnens største Landbrug.
Generalforsamling.
Dagsorden
Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab.
Arkivets årsberetning.
Arbejdsplan: Budget og kontingent
Indkomne forslag.
Valg: På valg er: Herman Hansen, Jens Christensen, og Knud Becher.
Den øvrige bestyrelse er: Jane Ottosen og Thorben Østergaard
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest ugen
før generalforsamlingen.

Her skal EDC annoncen placeres

9

HÅNDBOLD MED COVID-19
Skrevet af Berit Bundgaard Nielsen

Corona er ikke en nem spiller at have med på holdet, men vi har måtte forholde os til at Corona var
med altid, både til træning, i omklædningsrummet
og ikke mindst med på banen når vi skulle spille
kamp.

kring retningslinjer og placering af tilskuere og
omklædningsrum samt plan over rengøring af berøringsflader i hallen og omklædningsrum. Inden
ny kamp skal udskiftningsstole og målstolper vaskes af, i omklædningsrum skal der vaskes af efter
hvert hold, det vil sige 2 gange efter hvert hold, da
der skal vaskes af efter omklædning inden næste
hold kommer der ind og igen efter de har spillet
kamp. Vi opsætter skilte på dørene med tidsplan
over hvornår holdet må være i omklædningsrummet og hvornår vi gør rent. Ved alle indgange
hænger vi retningslinjer op og plan over hvor tilskuerne skal sidde og hvor holdet skal klæde om.
Vi kunne også have valgt den nemme løsning, som
var ingen tilskuere og ingen mulighed for omklædning/bad efter kampe. Den løsning er der flere
klubber som har valgt, og på en måde forstår jeg
dem godt, der skal også bruges mange frivillige
timer for at afvikle kampe i denne Corona tid.
Inden hver hjemmestævne sender vi plan ud til
udebaneholdet om, hvor deres tilskuere må sidde
og minder dem om vores retningslinjer samt plan
over indgang til hallen og omklædningsrum. Plan
over tilskuere blev også lagt op på vores Facebook
side, så alle kunne se hvor de skulle sidde.

Først på året spillede vi kampe som vi altid har
gjort og selv om vi i medierne hørte om Corona i
udlandet, tænkte vi nok, det kommer ikke til at
berører os. Det gik kun ind til den famøse onsdag
hvor Mette F lukkede Danmark ned, og vores sæson 2019/20 sluttede brat. Vi er ikke til at slå ud
og vores sæson sluttede med udgangen af marts,
så der var ikke mange hold som ikke fik spillet alle
kampe.
Sommeren kom og vi nød solen, mens vi planlagde
den kommende sæson, med trænere og træningstider og hvad vi ellers plejede at planlægge for sæsonen.
Midt august begyndte vi at træne som vi altid har
gjort, dog med håndsprit på sidelinjen. Vi glæder
os til at skulle spille igen. Kampene havde vi fået
fastlagt, men inden den første kamp blev fløjtet
op, valgte Jydsk Håndbold forbund at trykke på
pauseknappen for turneringshåndbold fra og med
den 25. september til og med 16. oktober. Årsagen skulle findes i det stigende antal smittede i
Jylland og en generel utryghed fra foreningsledere, spillere og forældre. Det betød at vi måtte rykke de planlagte kampe hen efter den 16. oktober
og så håbede vi på at komme i gang igen.
Vi skulle strikke nogle retningslinjer sammen som
passede til vores klub/hal ud fra retningslinjerne,
som Dansk Håndbold Forbund og DGI gik sammen
om at lave, vigtigt er at understrege, at retningslinjerne for håndbold forudsætter, at man følger
de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. Vi lavede retningslinjer både for
tilskuere og hold, de blev lagt op på vores hjemmeside, så alle kunne se dem.

Sidst i oktober valgte sundhedsmyndighederne at
lukke yderligere ned for samfundet ved at begrænse forsamlinger til maximalt 10 personer,
derfor valgte DHF at sætte alle breddekampe over
U19 og op til og med 2. division på pause. Det betyder at vores senior damer ikke har fået love til at
spille en eneste kamp endnu, de har kun gået til
lidt håndboldfitness på skift, så de ikke var flere
end 10 personer. Heldigvis måtte vores børnehold
stadig træne og spille kampe, så længe de ikke bliver ramt af Corona.
Selvfølgelig ville Corona også ramme nogle af vores spillere, og det har vi også været udsat for, dog
mest fordi spillere har været i nærkontakt med
personer andre steder end ved håndbold og er
blevet sendt hjem fra skole, men da Corona ramte
et hold i november, så kørte den helt store maskine. Jeg blev ringet op kl. 7.00 af en træner som
havde fået et positiv svar og derefter var både
træner og jeg i kontakt med Coronalinjen både
ved sundhedsstyrelsen og DHF samt testsporing

Fra den 17. oktober kunne vi igen spille kampe, vi
havde vores første hjemmestævne søndag den 18.
oktober med 2 kampe. Og ja, det var kun 2 kampe
og egentlig var jeg glad for vi ikke havde flere, da
der var mange ting vi skulle have prøvet af om
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og jeg var glad for at jeg ikke skulle møde på arbejde før kl. 10.00, kl. 10.30 havde jeg den sidste samtale og alle var blevet informeret og holdet var
sendt i isolation, med besked på at skulle testes på
4. og 6. dagen. Heldigvis var der ingen af spillerne
som var positive.
Juleferien bliver lang da
der bliv lukket ned fra den 15. december og ind til
og med 17. januar. Så må vi se hvad der sker derefter, om børnehold igen må spille. Senior kampe
er stadig på pause indtil den 28. februar.

respekteret alle regler og restriktioner som denne
sæson har båret præ af. Forældrene har også haft
forståelse for at ikke alle klubber har kunne tilbyde
mange tilskuere pladser, eller ikke har afholdt de
lovede stævner for de små årgange.
Corona har også gjort at vi ikke har solgt julekalendere – støtteaktier og afholdt vores hyggelige klubweekend. Støttebanko som vi plejer at afholde i
februar, er også aflyst. Dog har forældre – træner
samt spillere valgt at samle juletræer ind, da det
kunne gøres uden fysisk kontakt, træerne skulle
bare ligges ud med penge bundet på træet eller
ved MobilePay til klubben og så hentede U13 piger
og deres forældre træerne.

Jeg var med til et online møde den 5. oktober med
alle håndboldklubber i Varde kommune og Bettina
fra JHF, hvor vi alle var enig om at der var lagt meget arbejde ud til klubberne for at vi kunne forsætte med at spille kampe. Jeg ved godt, det at
spille kamp er det sjove, men vi skal ikke glemme
alle de timer vi har fået lov til at træne. Ved samme
lejlighed vendte vi også kontingent situation og
som Bettina sagde, vi får mange timer i hallen ved
træning – kampe er bare en bonus, så selvfølgelig
er kontingentet det samme som før, klubberne skal
stadig overleve og som mange andre klubber, er
også flere af vores sponsorer hoppet fra i år pga. af
Corona situation.
De fleste træner har heldigvis vist samfundssind og

Mit nytårsforsæt er at når Team Helle Håndbold
begynder på sæson 2020/21, så er det helt uden
retningslinjer og restriktioner, bare håndbold.

KFUM- SPEJDERNE GRIMSTRUP – ÅRRE GRUPPE
Skrevet af Ingrid Sand Simonsen

Spejderliv er friluftsliv - Det har vi skullet leve op til i det sidste halve år, hvis vi ville afholde spejdermøder. Det er blevet gjort
i hold op til 10 personer. Der er blevet arbejdet med mange forskellige opgaver,
hvilket har giver nogle mærker til uniformen. Næsten alle mødte op, også når det var dårligt vejr.
Juleafslutningen blev også afholdt, og for de
mindstes vedkommende var det særlig festligt,
at vor præst Charlotte kom og overrakte kirkemærket, som var blevet taget her i efteråret,
bl.a. med besøg i Grimstrup kirke og andre
forskellige opgaver, der skulle løses.
Vi har så startet året 2021 med, at nogle samlede juletræer i Årre – det gav god bonus. Tak til
alle jer, der støtter vort arbejde med et beløb.
Der er altid brug for lidt ekstra penge.
Fremtiden – på nuværende tidspunkt er alt
lukket ned, så vi må se tiden an og håbe på, det
snart bliver muligt at mødes igen. Indtil da, er
det vigtig, vi passer på hinanden.
Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder.
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Underholdningen blev udført af lokale sangere og
musikere der i dagens anledning bakkede arrangementet op ved at optræde gratis, og som i den grad
gjorde aftenen til festaften.
Så rundt omkring i de små hjem blev der festet
igennem, og ud fra billeder der løbende blev indsendt og streamet online, hvor man tydeligt kunne
se at humøret og stemningen var top, så med de
erfaringer vi har opnået, er det ikke udelukket at
der en anden gang vil blive gennemført en fest i
Årre på denne måde.
Fra arrangørerne skal der lyde en stor tak til alle,
som i den grad har bidraget til at gøre denne aften
til en festaften, som samtidigt har medvirket til at
styrke fællesskabet i lokalsamfundet.

Nyt fra den
blomstrende landsby

Et nyt år har taget sin begyndelse
Efter at byen har været pyntet med julelys på gader
og stræder og på Torvet samt hos mange private
lodsejere i både by og på land, og byens kreative
kunst og eventgruppe har samtidigt pyntet op ved
alle byens indfaldsveje med flotte juletræer, og
rundt om i byen har man kunnet se de sødeste små
træjulenisser stå. Ude i Larsens Skov har man kunnet se et lille flot pyntet juletræ samt møde nogle
små nisser som har opholdt sig i skoven, for at byde
én velkommen til julen.
Samtidigt har der været pyntet op i blomsterbedene på ”Byens rum” med de flotteste dekorationer i
gran, og ligeledes har Inger og Peder Jepsen placeret en stor ”træstub” fra en 75 - årig Sitka gran ude
fra Bækhede Plantage, som har sin helt egen historie (Se omtalen andet sted i bladet).
Så en stor tak til alle dem som har stået i spidsen
for disse opgaver, som i den grad har skabt glæde
og begejstring igennem hele julemåneden.
Vi har nu taget hul på et helt nyt år, og håber at vi
inden så længe kan begynde at øjne en nogenlunde
normal tilværelse igen, efter at man er i fuld gang
med at vaccinere befolkningen mod Covid-19 virusset.
Hele året 2020 har været en stor udfordring for de
fleste mennesker, og for bestyrelsen har det betydet at vi har måtte aflyse de fleste af vores planlagte aktiviteter og arrangementer.
Men heldigvis har der været mennesker som har
tænkt ud af boksen, og det har været dejligt at opleve den kreativitet der er blevet udviklet og blomstret op i hele samfundet, og især i Årre har vi været begunstiget med nogle af disse gode idéer og
tanker.

Vi er optimistiske
Bestyrelsen er optimistisk og håber at vi i det nye
år kan afvikle flere og flere aktiviteter, så derfor vil
vi allerede nu melde datoen ud for generalforsamlingen, så derfor sæt et X i kalenderen til den 24.
marts 2021 kl. 19.30.
Ligeledes håber vi, at vi i løbet af foråret kan få afviklet den folkelige og festlige indvielse af ”Byens
rum” men vi vil løbende orientere herom, via vores
Hjemmeside og Facebook, samt på Infoskærmene i
Dag`li Brugsen.

Nyt legehus
Som tidligere omtalt har bestyrelsen besluttet at
bruge overskuddet fra salget af ”Årre Plakaten” til
indkøb af et helt nyt og spændende legehus til placering på legepladsen på Vænget.
Et legehus som vi er sikre på at børnene vil blive
glade for, et legehus der opfylder alle lovkrav til et
legeredskab på en offentlig legeplads.
For at indfri dette indkøb har vi i bestyrelsen valgt
at bruge nogle ekstra kroner ud over det beløb som
der var i overskud ved salget af plakaten, men til
gengæld får vi også et hus som vi er sikre på at børnene vil elske at lege i. Huset er blevet købt og leveret, og i starten af foråret vil den blive opstillet
på legepladsen, så børnene kan godt begynde at
glæde sig.

Et brag af en digital fest i Årre
Med en helt fantastisk opbakning af byens borgere
blev der festet igennem fredag d. 27. november
hvor ca. 300 borgere fra både by og land deltog i
”Spis sammen – men hver for sig”, hvor maden
blev leveret fra Årre Kro som i dagens anledning
havde sammensat en lækker tre retters menu og
Dag´li Brugsen havde fundet en god vin til en specialpris, som matchede perfekt til maden.

Nye infoskærme i Dag`Li Brugsen
Som flere nok har bemærket, er der blevet opsat 2
nye infoskærmen i Brugsen, nye infoskærme som
er utrolig flotte, og som i den grad bliver set og
læst, og hvor budskaberne og annoncerne fremstår
både skarp og tydeligt på skærmene.
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Boldklubben og Borgerforeningen har indgået en
aftale med Brugsen og City Info, som indebærer at
alle foreninger som har et budskab kan få det vist
på skærmene, og er der nogle lokale virksomheder
der ønsker at få lagt en annonce op på skærmene
til en favorabel pris, skal man blot henvende sig til
os i bestyrelsen i Borgerforeningen for at indgå en
aftale.

stangtennis, og her er det nye Teqball bord som
nævnt ovenfor en del af disse ønsker, og der er
samtidigt et stort ønske, omkring noget mere belysning nede ved Street området, så det er nogle af
de nye opgaver vi i styregruppen sammen med de
mange frivillige skal arbejde videre på i starten af
foråret.
Oasen og Larsens skov
Vi har kort før jul fået opdateret disse to områder
under Varde Kommunes slogan – ”Vi i naturen” og
det betyder at både Oasen og Larsens skov fortsat
er, at finde under betegnelsen de ”Små lokale perler”, det indebærer at man nu kan finde flere oplysninger omkring disse to perler i ”Den Blomstrende
Landsby – Årre”.

Træer og hække vil blive fjernet
Som omtalt i sidste nummer af LokalNyt vil vi arbejde videre i foråret med planerne om at fjerne de 2
rækker af gamle hækplanter langs kirkestien på
Tranbjergvej, samtidigt er planen at der skal sås
græs i stedet for, og de store træer vil blive fældet,
men til gengæld vil der blive plantet nogle nye træer af en sort som ikke smider så mange blade, som
er til stor gene for de gående på kirkestien.

Det er påskønnelse overfor de personer som året
rundt bruger masser af frivillige timer med at pleje
og passe disse perler, og mange andre områder i
byen til stor glæde for alle i både by og på land og
for alle de gæster og besøgende som kommer til
Årre.

”Byens Rum”
De 2 bordtennisborde som er blevet opstillet på
området, som er blevet skænket af Sydbank Fonden er blevet modtaget med begejstring af både
børn og voksne, og som det fremgår af billedet er
det ikke kun når solen skinner at børnene benytter
sig af muligheden for at spille sammen udendørs.
Også det nye Teqball bord er blevet opstillet på området, dette bord er beregnet til at dyrke boldspil på en helt ny
måde – her kan flere personer spille
fodbold samtidigt, idet bolden flyver ud
fra alle de 4 hjørner når man rammer
bordet på den rigtige måde, det giver
en god motorik i spillet og skaber stor
morskab for dem som benytter sig af at
spille fodbold på denne måde, indenfor
en begrænset plads på området.
En flot Fonds donation
Som tidligere omtalt er vi blevet tildelt
et meget stort og flot beløb fra Nordea
Fonden under temaet - Her bor vi. Et
beløb på 300.000 kr. som er blevet øremærket af styregruppen til forskellige
gode formål på ”Byens rum”.

Børnene på billedet er: Mads Andersen, Julie Knudsen,Valdemar Sørensen,CarolineTkacz,Mathilde Lønne-Madsen,Constantin-Sebastian Ciubanu,
Maja Bach Osmundsen,Toki Houtevelts.

Styregruppen har blandt andet valgt at
satse på det store træ dæk som der i første omgang ikke var penge til, og samtidigt har der været
ønsker fra børnene omkring et udendørs skakspil,

Shelter i Larsens skov
På generalforsamlingen sidste år blev der fremført
et ønske, omkring at få afdækket mulighederne for
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at få opsat en til to sheltere i Larsens skov.
Bestyrelsen har haft emnet på dagsordenen et par
gange i løbet af året, og i skrivende stund er det et
af de emner vi vil arbejde mere intens på i år, men
det kræver at vi først får udarbejdet et projekt og
samtidigt afsøge vilkårene og lovkravene for opsætning af disse i skoven.
Det er vigtigt at vi får mulighed for at sikre nogle
sanitære forhold i forbindelse med disse sheltere
således, at vi ikke får skabt nogle uhensigtsmæssige
forhold for os, og for brugere af disse faciliteter.
Vi skal herefter i gang med at indhente tilbud og
ansøge nogle udvalgte fonde omkring økonomiske
midler til dette formål, så det bliver en spændende
opgave at arbejde videre med.

nen være punkter som skal drøftes vedrørende det
kommende arbejde under situationen med Covid19, her vil et af flere spørgsmål være centreret omkring forsamlingsforbuddet, hvad må og kan vi
igangsætte og gennemføre i starten af året, men vi
vil løbende orientere herom, via de forskellige medier vi har til rådighed lokalt.
Nu glæder vi os til forårets komme
Efter en lang efterår- og vinterperiode, glæder vi os
til at det snart bliver forår, hvor solen atter vil skinne på både små og store, og hvor alt igen begynder
at gro og vokse i naturen.
Fra bestyrelsen skal der lyde et ønske om et Godt
Nytår til alle.

Nye opgaver skal drøftes
På næste møde i bestyrelsen vil der på dagsorde-

ET HISTORISK ISLÆT
Denne træstub er flyttet fra Bækhede til Byens
rum. Ovenpå denne har stået en 28 meter høj Sitka gran, et kæmpestort og flot grantræ. Den er
plantet omkring 1945 af frivillige, fra Årre sogns
beboere, det kunne være jægere, aktionærer i
skoven eller andre interesserede. Træet har så stået i alle disse 75 efterfølgende år, vinter, forår,
sommer og efterår, i Bækhede Plantage, den har
overlevet vinterstorme, orkaner
og andre naturkræfter, men som
alt andet, der er
bygget op som et
erhverv, kom også dagen hvor
den sammen med
mange
andre
jævnaldrende
træer skulle fældes, for at gøre
plads til en ny generation af træer.
Til at forestå
dette blev skoven
invaderet af store
maskiner, der på kort tid forvandlede smukke træer til afgrenede og afkortede stammer, liggende i
store stakke til senere afhentning.

Vores træ som har stået på denne stub, er lige nu
ombord i et stort skib, på vej til Kina, forstå det
hvem der kan, men tilskud, samhandel og markedspriser er nok årsagen til, at Dansk træ bliver
bearbejdet i Kina.
I skrivende stund, en regnfuld decemberdag sidder jeg så og grubler, tænk hvis disse personer der
i 1945 gik og plantede disse træer,
var gjort bekendt
med, at disse træer ville ende i Kina, ja så giver det
god mening, at
nogen påstår, at
de tror på skovtrolde og skovnisser.
En Julehilsen fra
Bækhede
Til Byens Rum
God Jul og Godt
Nytår.
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NYT MENIGHEDSRÅD I ÅRRE
Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2020, har menighedsrådet i Årre konstitueret sig således:

Formand: Jens Jessen
Næstformand og kirkeværge: Thyge Nielsen
Kasserer: Lone Brink
Kontaktperson: Erik Østergård
Sekretær: Liselotte Nielsen
Ved valget, hvor Liselotte Nielsen og Erik Østergård blev nyvalgt, var det farvel og tak til Knud Becher
der efter 8 år på sekretærposten havde valgt at stoppe.
Ligeledes valgte Ole Vinter Hansen at trække sig ud af rådet. 12 år på posten som kasserer, og alle år ”med plus på kontoen”
aftvinger respekt.
Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til Knud og Ole, ikke blot for at løse de tildelte opgaver, men også i høj grad for at
bidrage til ”menighedens liv og vækst.”
Jens Jessen

NYT MENIGHEDSRÅD I FÅBORG
Menighedsrådet i Fåborg har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kis Andersen
Næstformand og kirkeværge: Villy Pilgaard
Kasserer: Klaus Hansen
Kontaktperson til personale: Anette Vind Nielsen
Præstegårdsudvalg: Torben Kirkegaard og Klaus Hansen
Konstitueringen gælder kun for et år ad gangen, så posterne kan godt skifte i løbet af menighedsrådets fireårige valgperiode.
Menighedsrådsmøderne er åbne, så derfor er det besluttet at invitere de valgte stedfortrædere med til møderne i det omfang,
de ønsker det og med det formål at give dem indblik i menighedsrådets beslutningsprocesser.
Stedfortræderne er Connie Ibsen, Bent Andreasen og Peder Kristensen.
En stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer. Hanne Lilbæk har været medlem i 16 år og har i alle perioderne varetaget
kontakten til personalet med alt hvad det indebærer af ansættelser, medarbejdersamtaler og vikardækning. Bent Andreasen har
været bygningskyndig i forhold til vedligehold af bygninger siden 2008 og det har han lovet at fortsætte med. I den periode han
har været medlem af menighedsrådet, har hans håndværkerbaggrund været af stor værdi for menighedsrådet.
Stor tak til jer begge.
Kis Andersen
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CORONA
Coronasituationen påvirker jo selvsagt også kirkens verden.
I skrivende stund (2/1-2021) ved vi ikke, om alle planlagte arrangementer og gudstjenester kan gennemføres. De kirkelige foreninger holder møde 4/1. Her træffer de formentlig beslutning om hvorvidt kirken
fortsat skal være nedlukket.
Man må også formode, at den groteske situation omkring aflysningen af julens gudstjenester skal endevendes.
Den 22/12 skriver biskoppen, at han glæder sig over at gudstjenesterne i julen kan gennemføres. Lillejuleaften kl. 21.45 får vi så besked om, at alt er aflyst.
Det synes jeg ikke man kan byde kirkegængere, menighedsråd samt de ansatte. Men de højest råbende
og diverse faglige foreningers magt havde nok fået en svag kirkeledelse og minister til at ryste og bæve af
skræk og derpå smække kirkedørene i.
Absurd hvis ikke kirken skal på banen i denne tid, hvor mange måske er bange og ensomme og har behov
for hjælp.
I stedet er budskabet: Vig fra mig.
Nå det gav luft - og på trods af alt vil jeg gerne ønske alle et godt nytår.
Jens Jessen
formand Årre Menighedsråd

PRÆSTEN HAR FRI
Sognepræst Michael Bergerud har fri 13.-21. marts. Embedet varetages den 13.-14. marts af sognepræst
Charlotte Locht, tlf 75191090 cloc@km.dk og den 16.-21. marts af sognepræst Søren Pedersen tlf
75196703 sop@km.dk. Præsten har desuden fri alle mandage.

Vinter på kirkegården
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25 ÅR PRÆST I FÅBORG-ÅRRE
I begyndelsen af januar 1996 flyttede jeg med få ejendele ind i den store præstegård i Fåborg i Vestjylland. Jeg var blevet ansat som sognepræst i Fåborg-Årre Pastorat med virkning fra 15. januar og var nyudklækket kandidat fra Aarhus universitet.
Jeg blev rigtig godt modtaget i begge sogne. Jeg husker en forårsdag i haven det første år, at Kristiane
kom med en kurv med æg og andet godt. Hun sagde: ”Man skal jo være god ved sin præst”. Med det
mente hun, forstod jeg, at så får man også en god præst tilbage. Menighedsrådene var da også fantastisk
velvillige og bar over med en vis utilstrækkelighed fra min side i den første tid.
Der var mange forventninger fra kirke, sogn og menighed, sådan som det jo naturligt nok er, når en ny
præst kommer. De højeste forventninger spøger dog ofte mest i ens egen hoved. Og så gælder det om at
få fodfæste og jordforbindelse.

Som nyudklækket teolog opleves ofte en stor kløft mellem universitet og kirke, mellem det man har
lært, og det man står overfor. Præsten skal omsætte teorien til noget forståeligt og nært. Det kan tage
mange år at lære. En god portion overbærenhed fra begge sider er derfor ofte nødvendigt.
Det første halve år i embedet boede jeg alene. Min den gang kommende ægtefælle Jytte kom til 1. juli
og vi blev gift året efter. Så fulgte de to nye børn i 1998 og 2001, og forholdet mellem privatliv og præsteliv blev intensiveret. For præstegården er sådan bygget op, at den private hovedindgang samtidig er indgangen til den officielle del og kontoret. Det betyder for en præstefamilie gummistøvler og flyverdragter,
der sejler rundt lige ved kontordøren, og at familiediskussioner levner ringe mulighed for arbejdsro.
Af sogneaktiviteter var noget af det første, der blev sat i gang, en børneklub for de mindste. Min kone
Jytte ville rigtig gerne have, at der var noget for de mindste, da hun/vi jo selv havde de to små. Børneklubben var en stor succes og en stor glæde for mange børnefamilier og den holdt i mange år. Den standsede,
da den officielle minikonfirmandundervisning gik i gang.
Igennem de 25 år har det været en berigelse at følge de mange ”sognebørn”, dvs. mennesker og familier, gennem dåb, konfirmation, vielser og begravelser. Man ser dem vokse til og bliver store. Og mange af
de ældre falder fra. Således er den oprindelige menighed, jeg blev ansat i, så at sige ikke længere den
samme. Ikke bare er der kommet nye personer til – tiden er også, som vi alle ved, blevet en anden.
Typisk er bryllupperne blevet langt færre, mens kontakten med de yngre gennem minikonfirmandundervisningen faktisk er blevet større. Det sidste kan kun være godt. Men kirkegangen er blevet ringere, da
de, der nu er voksne og ældre, typisk ikke har den samme fortrolighed med kirkelivet længere.
Igennem årene har der været plads til mange aktiviteter, deriblandt sogneaftner med foredrag og studieklub, og om sommeren var Åbent Hus i præstegården et tilløbsstykke.
Noget af det jeg har holdt allermest af, var rejserne med sognene til bibelske lande – I Paulus’ Fodspor
til Grækenland, Israel og Jordan, Tyrkiet og Rom. Interesserede fra Fåborg og Årre blev inviteret til at komme med – og fik dermed oplevelser, der satte kød og blod på det, der ellers kun tales og høres om i kirken.
Rejserne skaffede også nye kirkegængere til søndagsgudstjenesterne, også udensogns fra.
Et forsøg på at afholde en rejse for alle interesserede i oktober 2017 til Armenien i Jesu disciple Thaddæus’ og Bartholomæus’ spor kunne i sidste øjeblik ikke afholdes. Dermed hørte rejserne foreløbig op.
Også de senere år har været gode. I 2016 og 2020 havde vi menighedsrådsvalg, der begge gik ganske
godt uden de store udskiftninger, og de nye medlemmer, der sidst er kommet til, virker til at have god forståelse for kirke, sogn og præsteliv. Der er med andre ord god grund til at tro, at de næste år som præst i
de to sogne bliver gode – når først corona-krisen er overstået.
Michael Bergerud
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GUDSTJENESTER
Dato

Fåborg kirke

Årre Kirke

Tekst

21. februar

1. søn. i fasten

09.00

10.30

Matt 4,1-11

28. februar

2. søn. i fasten

10.30

09.00

Matt 15,21-28

07. marts

3. søn. i fasten

09.00

10.30

Luk 11,14-28

14. marts

Midfaste

Ingen

Ingen

21. marts

Mariæ bebudelse

Ingen

Ingen

28. marts

Palmesøndag

10.30

09.00

Matt 21,1-9

01. april

Skærtorsdag

09.00

10.30

Matt 26,17-30

02. april

Langfredag

09.00

Ingen

Liturgisk

04. april

Påskedag

10.30 Kol

09.00 Kol

Matt 16,1-8

05. april

2. påskedag

Ingen

09.00

Luk 24,13-35

11. april

1. s. e. påske

09.00

10.30

Joh 20,19-31

18. april

2. s. e. påske

10.30

09.00

Joh 10,11-16

25. april

3. s. e. påske

09.00

10.30

Joh 16,16-22

30. april

Bededag

09.00

Ingen

Matt 3,1-10

02. maj

4. s. e. påske

09.00*

Konfirmation

02. maj

4. s. e. påske

02. maj

4. s. e. påske

09. maj

5. s. e. påske

13. maj

10.00*

Konfirmation
11.00*

Konfirmation

09.00

10.30

Joh 16,23-28

Kristi himmelfart

Ingen

09.00

Mark 16,14-20

16. maj

6. s. e. påske

13.00

10.30

Joh 15,26-16,4

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

Kol = Kollekt. * = Grundet Covid-19 regner vi foreløbig med, ligesom sidst, at dele konfirmanderne i Årre op i 2 hold, med forbehold for ændringer.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende tider: Den 17. april kl. 10.00 i Årre kirke

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO
Udsat indtil videre pga. corona.

KOLLEKTER:
Påskedag samles ind til KFUM/K

20

AVLSKYLLINGER - TUR TIL BREST
Skrevet af Børge Hansen

I årene omkring 1985 kørte jeg en del ture med
daggamle avlskyllinger til Schweiz og Frankrig, det
var min svoger der var rugemester på rugeriet i
Bække, han manglede næsten altid en mand eller
to på torsdage, da var der tit to lastbiler som skulle
afsted. Vi skulle altid være to chauffører på, da bilen skulle køre hele tiden, kyllingerne skulle jo hurtig frem.

havde også termometer i bilen så vi kunne følge
temperaturen ved kyllingerne hele tiden, varmen
steg gerne når vi kom længere sydpå, Vi skulle også
kontrollere at kyllingerne havde det godt når de
blev hældt af kasserne, de pippede rigtig godt
rundt i hallen der var også dejlig varmt der inde. Vi
blev også tit inviteret ind og fik lidt at spise inden vi
kørte hjemad.

Vi fik gerne kyllingerne læsset i Bække sidst på
eftermiddagen, de var jo først kommet ud af rugemaskinen torsdag morgen, hvorefter de skulle køn
sorteret. Vi kørte tit til Schweiz eller Frankrig, turen
jeg vil fortælle om skulle vi til Brest i Frankrig. Brest
ligger næsten ude ved Atlanterhavet. Vi kørte fra
Bække først på efter middagen, da det var en ret
lang tur, da vi nåede grænsen til Tyskland, skulle vi
have besøg af veterinærdyrlægen, som skulle kontrollere kyllingerne og lave en attest som vi senere
skulle bruge. Den gang brugte vi de runde køreskiver, dem satte vi først i når vi kom til grænsen, ellers kunne vi ikke nå hjem på skiverne, det kneb nu
tit alligevel. Efter ca.4 timer var vi gerne i Bremen,
så skulle vi skifte chaufør og makkeren skulle så køre de næste fire timer, makkeren var også min svoger på denne tur.

Derefter fortsatte vi hjemad, nu var vi ved at blive
søvnig begge to, vi måtte stoppe og tage en lur, og
kørte senere ind på en service station og fik os vasket og fik lidt frokost, der efter kørte vi hjemad
denne gang igennem Belgien og Holland og så ind i
Tyskland, vi viste godt at vi nu havde tom bil så
måtte vi ikke køre i Tyskland lørdag efter klokken
22 det kunne vi ikke nå, ja hvad gør man så, ja vi
kørte alligevel hjem, det gik også helt uden at vi så
noget til politiet. Det var en tur som tog ca. 35 timer.
Vi kørte også tit ture til Schweiz, med daggamle
avlskyllinger, der skulle vi også have veterinærdyrlæge ved grænsen til Tyskland, hvorefter vi gerne
kørte over Bremen, inden vi skulle skifte chaufør,
derefter videre til Frankfurt. Der skulle vi gerne have bilen tanket op igen og skifte chauffør, nu kunne
vi så køre til Schweiz der skulle vi være kl.07 morgen nede på banegården som lå lige over grænsen
til Schweiz, vi skulle også passe på vi ikke kom for
tidlig, det var nemmest at styre temperaturen når
vi kørte, der mødte vi så ham der kom efter kyllingerne, men vi skulle lige have en veterinærdyrlæge
han skulle kontrollere at kyllingerne havde det
godt, inden vi måtte læsse dem over på modtagerens bil.
Derefter kunne vi starte turen hjemad igen ca. 12
timer hjem.

Vi skulle igen møde en veterinærdyrlæge da vi kørte ind i Frankrig, han var bestilt til en tid ved grænsen til Strasbourg, der skulle vi helst være til tiden,
der skulle altid veterinærdyrlæge til når vi kørte ind
i end anden land. Derefter var det min tur til at køre de næste fire timer, vi mødte derefter en vejskilt hvor der stod 500 km til Paris det var så min
nat tur, da var klokken allerede over midnat, vi
skulle møde en sælger klokken 05 omkring Brest,
som vidste hvor vi skulle aflæsse, der efter blev det
så tåget at vi snart ikke kunne se ret meget, så den
ene af os måtte studeret kortet hele tiden, da skulle den ene af os ellers have sovet, det kom vi til at
mangle senere, vi blev også noget forsinket, men vi
nåde det alligevel, dengang havde vi ikke G. P. S. i
bilen.
Det blev først på formiddagen inden vi kom ud og
fik aflæsset kyllingerne, men de havde det fint, vi
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LUCIA OPTOG 2020
Skrevet af Britta R. Jensen

Lucia-optog 2020 blev noget anderledes end den plejer på Årre skole. Børnene fra 4. Klasse har øvet
sædvanligvis op til optoget, men pga. Corona-restriktionerne måtte det ikke foregå indendørs som det
plejer. I stedet gik de på en kold og mørk december-morgen udendørs rundt om Årre børneby, så børnehavebørn og skolebørn kunne stå i vinduerne og se og høre dem gå forbi.

Først pigerne i hvide dragter og lys i hånden med den klassiske Luciasang og Luciabrud forrest. Derefter
gik drengene i blå dragter og lys i hånden og sang “Steffen henter heste frem”. Dejligt at en smuk tradition i en mørk tid kunne gennemføres inden alle børnene ca 1 uge senere i december blev hjemsendt.
FAKTA
Luciadagen - den 13. december - er
en festdag for lyset og den hellige
Lucia. Traditionen siger, at Lucia var
en ung kristen kvinde, der levede i
300-tallet i byen Syrakus på Sicilien,
hvor hun delte mad ud til de fattige, og bar lys på hovedet for at
have begge hænder frie til at hjælpe.
På grund af en forsmået frier blev
hun offer for kejser Diocletians
forfølgelse af kristne.

Er man på Facebook har man mulighed for at se og høre børnene fra Årre skole i en video som er lagt op på Varde kommunes facebookside d.
17. december 2020.

22

I Danmark fandt de første luciaoptog sted under den tyske besættelse i 1940’erne. Danskerne
fejrer almindeligvis ikke luciatraditioner hjemme hos sig selv, men
hovedsagelig på skoler og i foreninger.
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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
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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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VI FINDER NISSEN VED HJÆLP AF WOOP
Skrevet af Michelle Rosted Andersen

Julemanden kunne i år ikke komme til Årre så derfor sendte han en nisse afsted til Larsens Skov. Nissen havde gemt sig godt men
med hjælp fra Woop appen, hvor der rundt i Larsens Skov skulle svares på 7 julespørgsmål, kunne man finde frem til nissens hus.
Flere børn og voksne har også været i skoven og gemme nisser ,som andre på tur i skoven, kunne finde.

HUNDE JULEAFSLUTNING
Skrevet af Michelle Thorup

Intet er som det plejer for tiden, heller ikke den traditionelle juleafslutning ved ÅB hundetræning, som plejer at blive fejret med
en gang bingo efterfuldt af gløgg og æbleskiver. Men vores fantastiske træner team havde udtænkt en plan, som kunne afholdes
trods Corona.
Alle blev opfordret til at møde op med nissehue
og/eller andet julet.
For at vi ikke skulle snydes for en juleafslutning
havde de sat en ”lille” bane op, en master bane
kaldte de den, og jo tak det så nemt ud, men det
var den bestemt ikke, banen skulle gennemføres
på tid og med mindst fejl.
Hund og ejer skulle igennem sjove forhindringer,
hvor der både skulle synges julesange og undgås
pølser undervejs, det var bestemt underholdende.
Hvis man havde været lidt vågen til start, og hørt
ordentlig efter hvad træneren sagde, kunne man
havde gjort banen noget letter for sig selv. Ved
staten var der nemlig et startskilt, som også var
slutskiltet, skal forstås sådan at man starter med at går ligefrem gennem forhindringerne, vender i bunden og går tilbage igen,
”fælden” var at man godt måtte flytte skiltet, det var der nogle (ikke undertegnede) der regnede ud. Men sjovt var det, der bliv
grinet, heppet og ikke mindst sunget julesange. Til vinderen var der en fin præmie, og ja super gode trøstepræmie til alle andre,
hund som ejer, så alt i alt en super dejlig dag de kære træner havde fået stablet på benene.
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ÅB Hundetræning
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen
Agility kl. 18.00-19.30
Rally lydighed kl. 18.00-19.30
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00
Lydighed kl. 19.15-20.15

Træner Tina tlf. 40 74 82 29
Træner June tlf. 50 58 89 38
Træner Ryan tlf. 40 64 49 87/ Søren tlf. 22 97 79 80
Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80

Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk

GYMNASTIKSÆSONEN 2020/2021
Skrevet af Britta R. Jensen

Gymnastiksæsonen 2020/2021 er som alt andet, påvirket af corona. Vi startede op i uge 38, men nåede kun én træning, inden
vi lukkede ned pga smitte i lokalområdet. Siden efterårsferien har vi trænet næsten normalt, indtil vi blev lukket lige inden
jul. For udvalgene var det i starten en smule uoverskueligt med alle reglerne, inden vi skulle i gang. For hvordan gør man redskaber rene mellem hvert hold, hvad med springgraven og hvordan med forsamlingsforbud osv. Vi havde derfor Steffen Bruun
Erichsen, Idrætskonsulent i DGI Sydvest ude og fortælle om reglerne til vores opstartsmøde med alle trænerne, så vi alle var
helt klar til opstarten.
Et enkelt hold er delt, for ikke at være for mange og alle springholdene om onsdagen, har deres ”egen” indgang ind i hallen,
således de ikke bliver blandet med de andrehold.
Alle lederne har taget rengøring, navnelister, sprit og andre forholdsregler i stiv arm, og gjort det uden sure miner. Vi savner
fællesskabet holdene imellem, men heldigvis kan man stadig smile med afstand.
Troldemix (3-6år) i Årre blev i 11. Time inden sæsonstart nødt til at flytte træningen fra torsdag til fredag eftermiddag, da juniorklubben havde brug for mere plads for at kunne overholde Corona-restriktionerne. Det er heldigvis taget godt imod, og der
har været god opbakning trods dagen.
På Lille Spring, Mellemspring, Juniorspring og juniorrytme er samarbejdet i år udvidet med Starup idrætsforening.
FVI har opstartet et nyt hold for unge kvinder (Quinder 18+) i Helle Hallen om tirsdagen. De har det sjovt, og så
snart forsamlingsforbudet bliver hævet, er der plads til flere.
Opvisningen tvivler vi på i normal udgave, men vi trækker den endelige afgørelse så længe som muligt.
Vores sidste træning inden jul, hvor der er slikposer til børn og trænere, blev som bekendt lukket ned. Derfor fik udvalget lov
at lege julemænd og var rundt med ca. 150 slikposer. Selvom det er sjovest at være til gymnastik, var det nu en god aften at
være julemand, med rigtig mange smil.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalgene i FVI og ÅB

ÅRETS ILDSJÆL
Skrevet af Britta R. Jensen

Årets Ildsjæl 2019/2020 – Årre Boldklubs gymnastik trænerpokal – er givet til Matilde
Bach Osmundsen.
Matilde er træner på vores Cross fit hold, hvor der sædvanligvis trænes mandag og
onsdag hver uge i gymnastiksæsonen. Sidste års sæson sluttede dog brat pga. Corona
-restriktioner og vi nåede ikke at overrække den til sæsonafslutning inden Danmark
lukkede nede foråret. Pokalen blev i stedet overrakt i forbindelse med Årres online
fest d. 27/11-20. Matilde inspirerer andre ved at stå for en aktiv og sund livsstil, og
har i år udover at være fitness-træner i ÅB også opstartet “Familieløb i Årre” (gruppe
på Facebook), hvor alle kan være med – når der altså ikke lige er Corona. Tak for din
indsats Matilde.
Med venlig hilsen ÅB Gymnastikudvalg
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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. Kontingent: 100 kr. kan indbetales ved møderne.
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og ændringer

Marianne Schmidt
Siggårdsvej 14 Årre
Tlf. 75192454—27212453
www Masch.systuen.dk
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Lokalhistorisk Forening Årre
Formand: Herman Hansen
Næstform: Thorben Østergaard
Arkivleder: Herman Hansen
Kasserer: Jane Ottosen
Sekretær: Jens Kristensen
Medlem: Elsebeth Hansen
Medlem: Knud Becker

hh@landsyd.dk
adth@bbsyd.dk
hh@landsyd.dk
janeoghenning@mail.dk
jento@hmnet.dk
h-kjaer@hotmail.dk
knudbecker@hotmail.com

Danske Seniorer Årre /Grimstrup
40546818
75192314
40546818
29892529
60266829
30347715
75192564

Fåborg Vrenderup IF
Formand:
Kasserer:
Næstf.:
Medlem:

Søren Ibsen:
sorenibsen@hotmail.com
Kim Knudsen :
a.vind@bbsyd.dk
Torben Kirkegaard: fam.kirkegaard@bbsyd.dk
Jens Jørgensen :
jhj2203@gmail.com
A. Marie Sørensen : phhjorth12@hotmail.com
Daniel Nielsen :
danielnilsen22@live.dk
Stig V. Kikkenborg: stig-kikkenborg@hotmail.dk

22743531
24814029
30425179
22321890
40222786
26721044
22743531

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

22965790
75192721
75192898
30619524
75192003

Fåborg Borgerforening
Formand.: Martin Christensen
Næstform.: Finn Hansen
Kasserer:
Lars Jacobsen
Sekretær: Steffan Skydt
Medl.:
Patrick Pedersen
Medl.:
Anne Keller
Medl.:
Laila Lund
Medl:
Mette Skovbjerg
Udviklingsråd: Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

martintofting@hotmail.com
vrenderupvej11@gmail.com
lja@newmail.dk
steffan@skydt.com
Patrick@estv.dk

29273792
51373370
23672753
21685048
21676797

103@gmail.com
60493509
mette.skovbjerg@cloud.com 40180264
40457758
21238933

Årre Boldklub Hovedbestyrelse
Formand : Casper Pedersen
Næstform. Jacob Ulbæk Andersen
Kasserer: Lenette Sánden
Sekretær: Christina Nielsen
Medlem : Torben Hansen

formand.aab@outlook.dk
ulbaek@hotmail.com
kasseraab@hotmail.com
cbnielsen82@gmail.com
2rben@hansenmail.dk

24659603

Jytte Jørgensen
Lissy Marie Mathiasen
Åse Friis
Asta Fink Nielsen
Jens Birk
Helle Poulsen
Knud Lykke
Beboerrepræsentant
Mary Møller
Medarb. repræsentant Gerda Christensen

20749004

75192056
21701020
40210143
29464923
60914489
20560891
75192337
51962931
30285716

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe
Gr.formand:
Gr.leder:
Best.medlem:
Best.medlem:
Best.medlem:
Kasserer:
Hjemmeside:

Line H. Jespersen line.hornbech@gmail.com
Ingrid S. Simonsen iss@hjortkaer.dk
Sara Petersen sarapetersen1989@hotmail.com
Poul Erik Jensen
poul.erik@bbsyd.dk
Tina Lassen
tinagsk@gmail.com
Ingrid S. Simonsen iss@hjorkaer.dk
www.grimstrup.gruppesite.dk

Marius Hansen
Tove Christensen
Peder Søndergård
Jane Ottosen
Peder Marius Jensen

88177576 24407510
75192310 24627121
75192390 40623390
29892429
21970601

Vennekredsen for Årre Kro
Formand og referent:
Næstformand:
Kasserer
Øvrige:

Herman Hansen
Erik Egebjerg
Ole Buhl
Claus Brink
Brian Larsen

40546818
28450420
23612159
30516508
52157950

Fåborg Lokalhistorisk Forening
Formand: Anna M. Østergaard
Næstfor: Verner Puggaard
Kasserer: Børge Hansen
Sekretær: Hans Karl Østergård
Medlem: Solvejg Mikkelsen
Arkiv:
Svend H. Kristensen
Arkivets IT: Egon Falck

40195253 amkaprivat@gmail.com
61747050 puggam@mailme.dk
20287535 boerge@hmnet.dk
21798150 hanskarl@vestervang.com
29847353 sol.mikkelsen@gmail.com
75195208 svend.haahr16@gmail.com
60893611 efalck@bbsyd.dk

Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige:

Ingrid Hauge
Britta Julius
Vagner Staal
Henry Brandt
Sanny Sørensen
Gurli Nielsen
Erling Christensen

21466059
61339347
75196293
75196438
60609425
21705244
23469581

Redaktionsudvalg Lokal Nyt
Kirstine Andersen
Jens Jessen
Susanne Enghave
Anne Skydt
Britta R. Jensen
Michelle Thorup
Kasserer: Ole Buhl

75192668
40278837
24451550
40975849
22423338
30260469
23612159

28706257

Vennekredsen Hybenbo
Formand
Næstformand
Kasserer

Formand:
Næstfor.:
Kasserer:
Sekretær:
Fanebærer:

20788436
40888092
60858225
21367046
25211919
40888092
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Ældresagen Helle
Form.: Jens Carlo Knudsen j
Nform: Uffe Mikkelsen
Kasserer: Henry Brandt
Sekretær: Erna Runge
Medl.: Ruth Christensen
Medl.: Betsy Vind
Medl.: Inger Vestergaard

enscarloknudsen@gmail.com
uffemik@gmail.com
gerdahenry@hmnet.dk
rungezonen@gmail.com
rtc@bbsyd.dk
bjvind12@gmail.com
ingse45@gmail.com

61728302
40847295
75196438
40253605
61741248
20971434
29805389

Repræsentanter for Fed Fredag
Fåborg: Anette Vind Nielsen
Årre:
Charlotte Brix Pedersen

30324347
61722927

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

Idræt om dagen i Helle Hallen
Form : Else Wind
47elsewind47@gmail.com
Nform: Lis Larsen
lisog@rnelarsen.dk
Kasserer: Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk
Medlem: Jørgen Sørensen jorgenrefslund@live.dk

61308358
40796298
21152843
24240478
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Steen Noer
Ejendomsmægler

Claus Brink
Salg & vurdering

.* tilvalg af individuel annoncepakke
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