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Valget var nemt… 
Jeg hedder Markus Jensen og bor udenfor Årre 
sammen med mine forældre og lillebror.  
Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have et arbej-
de, hvor jeg kunne bruge min krop, så for mit ved-
kommende var valget nemt. 
Da jeg ikke er så boglig stærk, skulle jeg have en 
erhvervsuddannelse, så jeg ville gerne prøve 
kræfter med at blive murer.  
Jeg var så heldig at komme i lære hos Søren Ras-
mussen fra Næsbjerg. Det er virkelig et godt 
sted, hvor min mester vægter sikkerhed, kvalitet 
og et godt arbejdsmiljø højt, men også det at jeg 
kommer ud og får prøvet noget forskelligt.  
Det var et helt bevidst valg fra min side, at jeg søg-
te læreplads i et mindre firma, netop fordi opga-
verne spænder bredt.  
Jeg får lov til mange forskellig ting, så som murer-, 
reparations-, og flisearbejde, pudse, støbe gulv, 
sætte sokkel og meget mere. Desuden har jeg også 
prøvet at være selv ude på små opgaver, hvilket 
har været utrolig spændende.  
Jeg har lige været 6 uger på skole, hvor min lærer 
prikkede mig på skulderen, at han gerne ville have 
mig som deltager sammen med 2 andre til at dyste 
om at gå videre til regionsmesterskabet indenfor 
murerfaget.  
Her fik vi 15 timer fordelt over 3 dage til at mure. 
Det var noget tidspresset og svært, men også vir-
kelig spændende at få lov til. Vi lå utrolig tæt, men 
desværre blev det ikke mig, som gik videre. Men 
måske til næste år hvis min lærer mener, jeg er 
dygtig nok.  
 
 
 

 
 

Jeg har i år købt et ældre byhus i Varde, som skal 
total renoveres, hvilket jeg håber giver en masse 
god erfaring. Og engang er drømmen så at kunne 
bygge mit eget hus. Men lige nu er alt mit fokus på 
min tid som lærling.  
/Markus Jensen  
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Danske seniorer Årre-Grimstrup på ud-
flugt. 
Danske Seniorer Årre – Grimstrup var den 24. 
august på en heldagstur til Hansholm og omegn.  
Med afgang fra Årre kl 7.30 og et par gode dan-
ske sange undervejs nåede vi Thy og Thyholm, 
Svinkløv Badehotel og Slettestrand. Vi gjorde 
stop ved Thorup Strand, hvor vi tilfældigvis så en 
kutter blive trukket op på stranden af nogle af 
“gutterne på kutterne.” 
I Hanstholm oplevede vi Bunkermuseet og sene-
re det smukke Bulbjerg, hvor vi sad rundt om-
kring i græsset og nød vores medbragte madpak-
ke.  
Kaffe ved bussen på hjemvejen og da vi nåede 
Årre, var Betina og Kim klar med aftensmad, in-
den vi gik hver til sit efter en dejlig tur til det 
nordjyske. 
 
Den 14. september var Danske Seniorer Årre – 
Grimstrup på tur til Varde. 
Poul Erik Bech-fonden har de senere år doneret 
adskillige skulpturer og relieffer til Varde. Med 

dem som mål kørte vi i egne biler til Varde, hvor vi 
blev mødt af kunsthistoriker Mette Christensen, 
der er ansat ved Poul Erik Bech-fonden og som 
guidede os rundt og fortalte om en del af skulptu-
rerne. Mange af skulpturerne kommer vi forbi i 
dagligdagen, når vi færdes i den centrale del af by-
en, men der er mange rundt omkring, hvor de fle-
ste ikke umiddelbart får øje på dem.  
Der blev talt lidt om at få en skulptur til Årre, da 
Fonden ikke kun donerer kunstværker til Varde by. 
Det arbejdes der videre med af dedikerede folk.  
Efter rundvisning på ca. 1 1/2 time og lidt debat 
om, hvad der er kunst og ikke kunst, fortsatte vi til 
Cafe Paraplyen, hvor daglig leder Rita Christensen 
fortalte om stedet og de mangfoldige opgaver, de 
har i forhold til de daglige brugere.  Rita og de fri-
villige serverede kaffe og en lækker lagkage, hvor-
efter vi gik lidt rundt i det fantastiske hus. 
En interessant tur, der indeholdt noget til fantasi-
en og kunstinteressen, men hvor vi også fik indsigt 
i det store arbejde der gøres for de mennesker, 
der har der mange udfordringer i livet. 
 /Tove Christensen 
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Vestjyske fortællere bragte i 2019 denne artikel 
om Niels Ibsen, skrevet af sønnen Marius Ibsen. 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv har fået 
tilladelse til at bringe artiklen i Lokalnyt. 
Artiklen vil blive bragt i to på hinanden numre. 
Dette er 2. del. 
NIELS IBSEN 1919-2019 
 
Af Marius Ibsen, Birkerød 
Niels Ibsen levede – bortset fra soldatertiden og 
et par højskoleophold – hele sit liv i Fåborg sogn, 
der senere blev en del af Helle kommune og end-
nu senere en del af Varde. Han var landmand 
med liv og sjæl, men også optaget af mange si-
der af det lokale liv, gymnastikken især, men og-
så kommunalpolitik og meget andet. I en periode 
var han formand for den landsdækkende idræts-
organisation DDGU, der senere blev en del af 
DGI. Han var født i 1919. I det følgende er skitse-
ret en biografi, der er baseret på breve og utrykte 
erindringer samt familiens hukommelse. 
 
Ægteskab og gårdkøb  
Under krigen drøftede Niels og Frida fremtidspla-
ner. De ville gerne giftes og have eget landbrug, 
men tiderne var jo usikre. Planerne blev i alt fald 
først realiseret efter 1945, hvor de i 1946 blev 
gift og købte et mindre landbrug i Vrenderup, 
ikke langt fra Autrup. Der var en halv snes køer 
og nogle grise og en del af jorden var hede. Det 
blev noget af en arbejdsbyrde for det unge par at 
dyrke heden op og drive landbruget. Efterhånden 
blev det dog muligt at få kunstgødning og kraft-
foder, og gården udvikledes bl.a. gennem nybyg-
geri. Og så kom der efterhånden fire børn til, 
som også krævede deres.  

Foreningsbestyrelser og politik 
Selv om landbruget var vigtigt, måtte det dog un-
dertiden vige for, hvad Niels selv kalder ”sin svag-
hed”, at han var optaget af mange, mange gøremål 
i form af tillidsposter. De kan deles i fire områder: 
 

1.   De, som havde tilknytning til landbruget 
2. Forskellige poster 
3. Politik 
4. (Langt det mest omfattende) det folkelige 

arbejde 
 
Landbrugets organisationer var det han gik mindst 
op i. Han var dog i en vanskelig periode medlem af 
og senere formand for Fåborg andelsmejeris besty-
relse. Det var dengang, der var mange mejerier, 
som var ved at blive for små til at magte den nye 
tids udfordringer. Perioden var vanskelig fordi de 
store strukturændringer i landbruget nødvendig-
gjorde investeringer i tankvogne til afhentning af 
mælken. Tidligere fyldte man mælken i store span-
de, der så blev læsset på en vogn. Det var et stort 
arbejde at gøre spandene rene. Nu måtte hver 
gård samle mælken i en tank, hvilket også krævede 
investeringer hos leverandørerne. Det var ikke helt 
nemt, men det gik, om end det, skriver den gamle 
landmand, var vemodigt at tage afsked med mæl-
kekuskene, der næsten var en del af landbokultu-
ren. Blandt de forskellige poster kan nævnes Me-
nighedsrådet, Sønderjysk Forening, Fåborg Brugs-
forening og lokalhistorisk forening for Fåborg og 
omegn. I alle disse organisationer medvirkede han 
i perioder aktivt i bestyrelsen. 
 
Om det politiske arbejde berettes i erindringerne, 
at ”jeg som barn og ungt menneske var meget op-
taget af, at far drøftede politik med naboer og an-
dre… Far var venstremand hele sit liv. Det blev jeg 
også, jeg skriver blev, for der var en overgang, jeg 
var meget optaget af partiet Dansk Samling”. Op-
tagetheden af Dansk Samling begrundes dels med 
partiets modvilje mod nazismen, dels med grænse-
spørgsmålet. Den unge Niels Ibsen tilsluttede sig 
åbenbart ”Det unge Grænseværns” krav om, at der 
(efter krigen) skulle være en fornyet folkeafstem-
ning i Sydslesvig. Men valgretsalderen var dengang 
25 år, og da han fik valgret, var Venstre ledet af en 
person (Knud Kristensen), som delte disse syns-
punkter, så han stemte på Venstre og blev ved 
med det livet igennem. Efter at være flyttet til 
Vrenderup blev han aktiv i den lokale venstrefor-(Gården i Vrenderup, som den nogenlunde så ud, da de overtog 

den). 
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ening og var formand indtil 1965, da han frasagde 
sig alle lokale tillidsposter, fordi han var blevet for-
mand for De Danske Gymnastik- og Ungdomsfor-
eninger. 
 
Gymnastikken og det øvrige folkelige arbejde 
Niels Ibsen så altid sig selv som bonde. Men allige-
vel så han sig ikke som landmand af første rang. 
Det skyldes den ovenfor omtalte svaghed – enga-
gementet i de mange organisationer, ikke mindst 
indenfor gymnastikkens område. Han bruger selv 
overskriften ”Det folkelige” og skriver herom: ”Er 
det dristigt at kalde det sådan? Jeg mener det ikke, 
for jeg mener, at det jeg fik lov at være med i, fra 
bestyrelsesposter i Ungdomsforeningen, formand-
skabet i gymnastikforeningen i såvel Fåborg som 
Vrenderup og det at lede gymnastik i 25 år, være 
med i hovedkreds-bestyrelsen, formand for hoved-
kredsen og for Ribe amts gymnastikforening, beg-
ge dele i 10 år, medlem af landsstyrelsen for De 
Danske Gymnastikforeninger og endelig formand i 
9 år for DDGU, er udtryk for en medleven i det 
udefinerlige begreb, som jeg kalder  det folkelige” 
Efter nogle år som gymnastikleder og medlem af 
de lokale foreningsbestyrelser blev han i 1953 for-
mand for Ribe Amts Gymnastikforening.. I 1964 
blev De Danske Gymnastikforeninger og De danske 
Ungdoms-foreninger slået sammen til DDGU, og 
Niels Ibsen blev opfordret til at lade sig vælge som 
formand, hvilket han var i 9 år. Det var meget tid-
krævende, og først efterhånden blev der ydet en 
vis økonomisk kompensation. Det var derfor en 
byrde også for Frida, der jo måtte tage sig af mangt 
og meget, når manden var fraværende. Det var i 
flere henseender en anden tid. DDGU havde en 
ganske lille fast stab, som havde til huse i Vejle, og 
de folkevalgte spillede en stor rolle. En af opgaver-
ne var med års mellemrum at organisere lands-
stævner, der især drejede sig om gymnastik, men 
også om de andre idrætter, organisationen be-
skæftigede sig med.  Det skete altid i et samarbej-
de med De Danske Skytte- Gymnastik- og Idræts-
foreninger, som i mange henseender udsprang af 
de dele af befolkningen, hvorfra DDGU hentede 
sine medlemmer. Derfor var der både konkurrence 
og samarbejde de to organisationer imellem. Efter 
hans tid er de da også blevet slået sammen til DGI. 
En anden opgave, som han gik meget op i, var ud-
bygningen af Fuglsø, som i hans tid blev DDGU`s  
højt elskede kursuscenter.  
 

Årene efter DDGU 
Niels Ibsen sluttede som formand for DDGU i 1973, 
hvor han altså var 54 år.  Arbejdet med gården 
kunne dog fortsat ikke udfylde hans tid. Han var 
stadig så engageret i det politiske, at han i 1970 
(uden selv at have taget initiativ til det) blev opstil-
let og valgt til den nye Helle Kommunalbestyrelse. 
Her var han medlem til 1986 og var i en periode 
formand for skolekommissionen. Han og Frida blev 
boende på gården. De solgte dog efterhånden dy-
rene og også en del af jorden. De var så heldige, at 
deres næstældste søn, Kristen, blev landmand og 
købte en gård i nærheden, så han kunne overtage 
noget jord. De tre andre børn fik alle studenterek-
samen, en akademisk uddannelse og et erhverv, 
som gjorde dem til byboere.  Det var vel ikke den 
vej, Niels og Frida havde regnet med, det ville gå. I 
sine yngre år yndede Niels i alt fald at sige, at hans 
børn ikke skulle have realeksamen. Det skyldtes 
ikke modvilje mod det boglige, tværtimod, men 
modvilje mod eksamensskolen. Men da det viste 
sig, at tre af deres børn ønskede at gå den vej, 
støttede de dem helt og fuldt. Senere blev deres 
hjem et yndet sted for de efterhånden 9 børne-
børn. Niels og Frida selv blev ved at være aktive. 
De gik til foredrag og til ”Idræt om dagen”. De 
svømmede i den svømmehal, som Niels havde væ-
ret en drivende kraft i at få oprettet. Og de gik tu-
re, om end disse blev kortere efterhånden. 
 
En sommerdag i 2003 kom de ud for en trafikulyk-
ke. Niels døde med det samme, mens Frida lå på 
sygehuset i tre uger inden også hun døde. 
 
 
/Anna Marie Østergaard 
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Uddrag af bogen Aarre Sogn. 
Skrevet af:  Karl Bertelsen og Georg Hansen 
 

Moral og umoral i 1700-tallet 
 
 
Det er velkendt, at der er sket store ændrin-
ger i holdningen til mange moralske spørgs-
mål gennem tiderne. Her skal berettes om 
nogle begivenheder fra 1700-tallet, der viser 
noget om den tids mo-ralopfattelse.  
Den 7. december 1713 fandtes Karen Pe-
dersdatter druknet i åen ved Endrup. Hun var 
datter af Peder Mortensen, Annexgården, 
Årre, og tjente som stuepige på Endrupholm. 
Hun var om aftenen gået ned til åen for at 
vaske sit linned, og da hun blev borte, ledte 
man efter hende, men fandt hende først da-
gen efter. Da der ikke var noget, der tydede 
på mord eller selvmord, måtte hun begraves 
på kirkegården, hvad selvmordere ikke 
måtte.  
Omkring 1720 havde hr. Friis, præsten i 
Grimstrup, sin søster Ingeborg Hansdatter 
Friis boende på gården i Årre. Hun var enke 
efter hr. Iver Krabbe, præst i Åstrup og Sta-
rup. Ingeborg Friis stævnede to mænd, som 
hendes afdøde mand havde haft penge til 
gode hos, og hun fik Hans Nielsen, Gunde-
rup, der var eller havde været fuldmægtig 
eller ridefoged på Visselbjerg til at føre sin 
sag.   
De må have været optaget af andet end rets-
sagen, for i 1725 indgår Hans Nielsen Gun-
dorf, der nu er fuldmægtig ved Krenckerup, 
Ro-senlund og Nørregård på Lolland, forlig 
med Ingeborg Friis. Hans broder, Chresten 
Nielsen Gundorf, anmodes om at måtte få føl
-gende indført i Skads herreds tingprotokol: 
»Hans Nielsen Gundorf har for nogle år siden 
uden ægteskab med madame Ingeborg Friis 
avlet et pigebarn ved navn Margrethe«. Nu 
anmodes han om, »at det må blive lyst i 
retten, at bemeldte barn er et, han har avlet 
med Ingeborg Friis og skal anses for hans 
ægtebarn, og at hun skal have det, om han 
kommer i ægteskab, udi .kuld og køn efter 
loven ind-lyst, men ingen arv efter ham må 
få, da han nu her for retten, ved hans broder, 
giver hende 60 sletdalere eller 64 skilling 
danske.   
Men hvis han kan, skal han dog have hendes 
tarv for øje. Pengene får Jens Sørensen, Als-
bro ved Ribe, som er lovværge til Ingeborg 
Friis og hendes svoger, som skal stå inde for, 
at de kommer barnet til gode, og siden hen, 
når hun er blevet voksen, til hende selv be-
troes«. Med andre ord: Pigen Margrethe skal 

have samme retsstilling som Hans Nielsen 
Gundorfs eventuelle fremtidige børn, dog er 
hun ikke berettiget til arv.  
Året efter blev Ingeborg Friis i Årre kirke gift 
med Lorentz Kåbberholm. At det ikke er gået 
helt stille af, kan man tænke sig. Det var jo i 
pietismens tid, og man så meget strengt på 
børns fødsel uden for ægteskabet. Og især 
Hans Friis har været streng over for dem, der 
forsyndede sig mod det sjette bud. Flere gange 
står der omtalt i kirkebøgerne, at folk måtte 
stå offentlig skrifte på kirkegulvet i hele menig-
hedens påhør. Ja, endog dem, som kom for 
skade at ligge deres børn ihjel i sengen, måtte 
stå offentlig skrifte. Ingeborg Friis findes ikke 
blandt dem, der måtte stå offentlig skrifte, 
men der har nok også været forskel på folk 
dengang. Det var måske kun bonde-
befolkningen, som ikke måtte forsynde sig 
mod det sjette bud! 
Børge Jørgensen, søn af Jørgen Hjort, Årre, var 
snedkersvend hos sin morbroder, Jørgen Morten-
sen, Gunderup. De arbejdede i 1725 på Øllegård, 
og der blev Børge kendt med en pige, der var am-
me for en af admiral Kås' børn. Denne pige beskyl-
der Børge for at være far til et barn, hun venter sig. 
Præsten i Bryndum, hr. Hans Brylle, sørgede for, at 
de blev trolovede.  
Trolovelsen stod i præstegården med de tilbørlige 
vidner, og man drak vin og lykønskede parret. Men 
Børges slægt vidste ikke noget om dette, og da de 
hørte det, gik de til retten for at få trolovelsen om-
stødt. Børge var endnu ikke fyldt atten, da trolovel-
sen fandt sted, og retten gav familien med-hold og 
ophævede trolovelsen.  
Da Maren Hansdatter havde født en dreng, gik hun 
til retten for at få Børge anerkendt som fader. Af 
retssagen fremgår det, at Maren Hansdatter, der 
havde et barn i forvejen, har haft omgang med fle-
re mænd. Børge nægter at være fader til barnet og 
sværger sig fri, og Maren fik nok ingen fader til 
barnet.  
Tre år senere klagede hun sin store nød og elendig-
hed for retten. Hun havde da tre børn og levede i 
største armod i Rousthøje. Børge blev i året 1731 
gift i Årre kirke med Anne Sørensdatter og fik en 
ejendom i Gesthede. En søn af ham blev husmand 
og skole-lærer i Jyllerup. 
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Nyt fra Den Blom-
strende Landsby.                                                               
 

 
 
En fantastisk god byfest. 
Så lykkedes det endeligt at holde en super god 
byfest, men på en lidt alternativ måde over 3 da-
ge.Byfestudvalget havde sat alle sejl til for at ska-
be nogle gode byfest dage bl.a. med en 
”Senioraften” på Årre Kro, med lækkert mad og 
med en god svingom til levende musik. 
Årre Menighedsråd gennemførte ligeledes en 
vellykket byfestgudstjeneste i Larsen Skov søn-
dag d. 8. aug. med efterfølgende servering af 
kaffe og rundstykker samt fællessang fra Højsko-
lesangbogen. 
 

På byfestpladsen blev der festet med grill pølser 
og fadøl og en dejlig dag med servering af en god 
omgang helstegt pattegris og det lykkedes til fyl-
de at få skabt en god byfest stemning. Den tradi-
tionsrige Torve - og markedsdag blev gennemført 
med stor opbakning fra masser af udstillere og 
med en god stemning og opbakning fra borgere 
fra både by og land, samt med praktisk hjælp fra 
flere frivillige igennem alle dagene. 
Så her skal der lyde en stor og varm tak til byfest-
udvalget og til alle de frivillige som skabte en god 
fest, ovenpå en lang og træls periode med diver-
se restriktioner pga. Covid-19. 
 
Nye sheltere i Larsens skov. 
Som omtalt i sidste nummer af bladet har vi fået 
ryddet og skabt pladsen i skoven til opsætningen 
af de to  sheltere, og vi har netop modtaget et 
tilsagn på 25.000 kr til projektet fra Udviklings-
puljen under Varde Kommune, som betyder at vi 
nu går i gang med at ansøge om yderligere 
fondsmidler til projektet, som vi skønner vil have 
et samlet budget på ca. 75.000 kr., da vi ifm. med 
opførelsen af de to sheltere ønsker at få bygget 
et tørkloset samt sikre et sted hvor man tappe 
frisk vand i nærheden af toilettet. Vi håber at fle-
re frivillige vil bruge nogle timers hjælp til dette 
projekt. 
Vi er pt. i gang med at indhente tilbud på shelter-
ne og herefter vil vi fremsende en byggeansøg-
ning til Varde Kommune, og håber at det vil kun-
ne lykkedes at realisere projektet i løbet af 2022. 

Nye træer langs kirkestien. 
I skrivende stund har vi været i fuld gang med at 
indhente tilbud på nye træer til plantning langs 
strækningen på kirkestien, her er interresen i før-
ste omgang rettet med nogle meget flotte og deko-
rative søjlebirk eller muligvis avnbøg, men beslut-
ningen er endnu ikke truffet omkring det konkrete 
valg af træerne. 
Til gengæld er der blevet planeret og sået græs 
samt strøet gødning på strækningen med stor 
hjælp fra flere frivillige, som betyder at det bliver 
nemt når de nye træer skal plantes, det håber vi 
sker i løbet af efteråret, således at det hele frem-
står perfekt inden årets udgang. 
 
Legepladsen på Vænget. 
Det ene Gyngestativ på legepladsen er blevet ud-
skiftet og på det andet gyngestativ er overlægge-
ren blevet udskiftet, alt leveret og opsat på samme 
sted på legepladsen af firmaet Aktiv-Leg-Hejnsvig, 
og kravlenettet til rutsjebanen er blevet repareret 
med nye stropper, da de efterhånden var blevet 
slidt helt ned, så nu fremstår det hele som nyt 
igen, og klar til brug for både små og store børn. 
 
Indvielse af Cykelstien fra Tingvejen til Fåborg. 
Lørdag d. 21 august, en dag i strålende solskin blev 
den nye cykelsti mellem Årre og Fåborg indviet 
med deltagelse af rigtig mange glade børn og voks-
ne, hvoraf mange var mødt frem på cykel. Efter 
taler af Byrådsmedlem Peter Nielsen fra Plan-og 
trafikudvalget i Varde Kommune og formand for 
Fåborg Borgerforening Martin T. Kristensen og 
Poul Verner Christensen, formand Årre Borgerfor-
ening blev den ”Røde snor” klippet i fællesskab, og 
hermed var cykelstien indviet med applaus fra de 
fremmødte, herefter valgte de fleste af de frem-
mødte at tage turen til Fåborg hvor Varde Kommu-
ne var vært med en øl og sodavand til alle delta-
gerne. 
Vi har efterfølgende besluttet i de to Borgerfor-
eninger, at tage initiativ til at indkalde til et møde 
med Varde Kommune og med repræsentanter fra 
Udviklingsrådet i Helle Øst, for at sikre at der fort-
sat vil være fokus på at få videreført cykelstien 
frem til tunellen ved Årre, således at vi kan sikre at 
cyklisterne  ikke i al fremtid skal passere Tingvejen 
for enden af Fåborgvej, da oversigts forholdene 
absolut ikke er optimale på stedet, samtidigt er der 
fortsat en øget trafik mængde på Tingvejen af bå-
de last - og personbiler. 
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Ny ladestation. 
Efter henvendelse fra flere borgere, og efter en 
snak med Chris fra ”Automester” og Årre Truck & 
Traktorservice vil der i løbet af efteråret blive in-
stalleret en ”Ladestation” således at de som enten 
har, eller påtænker at købe en EL bil kan ”Tanke” 
strøm på bilen ved betaling via en App på deres 
mobiltelefon. Endnu et visionært tiltag i Den Blom-
strende landsby – Årre, så her skal der lyde en stor 
tak til Chris for at løfte netop denne opgave. 
 
Ny frugtplantage er blevet en realitet. 
En stor drøm og en idé er blevet opfyldt i løbet af 
foråret og sommeren, idet Kvist Industries A/S har 
etableret og fået skabt en stor og flot 
”Frugtplantage” med plantningen af rigtige mange 
forskellige frugttræer, samt anlagt en sti med kir-
sebærtræer på området mellem Tingvejen og Kir-
sebærvænget samt  ”Miljøstationen”. En drøm vi 
har drøftet med Direktør Søren Kvist og som nu er 
blevet en realitet, og som vi er yderst beæret og 
glade for. En frugtplantage som byens borgere i 
fremtiden kan få glæde og gavn af, og hvor vi hå-
ber at flere frivillige vil hjælpe os med at passe og 
pleje i fremtiden, så giv os endeligt et praj i besty-
relsen, hvis du skulle have lyst til at deltage med 
opgaven.  
Vi håber, at vi sammen med firmaet på et tids-
punkt i foråret 2022 officielt kan få indviet planta-
gen, måske i forbindelse med den folkelige indviel-
se af ”Byens Rum”, men det vender vi naturligvis 
tilbage til senere. 

 
Vinter sæsonen står for døren. 
Inden længe vil der dumpe en en lille hilsen i post-
kasserne hos de borgere som er med i snerydnings
- ordningen i byen. Bestyrelsen opfordrer til at 

man betaler sit bidrag via Mobil-Pay eller via vores 
konto nummer i Andelskassen som fremgår på ind-
betalingsbrevet, og det er vigtigt at man husker at 
betale senest på betalingsdagen som fremgår af 
opkrævningen, da vi har besluttet at fejekosten 
bliver ”Løftet” på de fortove hvor der ikke er ble-
vet betalt til tiden. Årsagen er at vi desværre i de 
senere år har oplevet, at det har været nødvendigt 
at udsende ekstra ”Rykkere” for opgaven, og i nog-
le tilfælde har vi måtte afskrive vores tilgodeha-
vende, og det vil vi gerne undgå i fremtiden. 
 
 
Bankospil på Kroen. 
I skrivende stund har vi planlagt at afvikle de tradi-

tionsrige banko spil på Årre kro, det glæder vi os til 

efter at vi på grund af Covid-19 har været afskåret 

for dette, så sæt allerede nu et X i kalenderen til 

Mortensaften bankospillet d. 4. nov. samt Juleban-

ko d. 24. nov. 2021. (Se opslag på hjemmesiden og 

infoskærmene i Dag´li Brugsen). 



9 

 

Her skal EDC annoncen placeres 

Advisering af generalforsamling for lokalhistorisk forening i Årre 
 
Dato: 16. februar 2022 kl.19,00 på Årre Kro. 
Der afholdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Ellers fortsættes føljetonen, hvor blev de af, og denne gang bliver det med 
Michael Nielsen, født 1954 på Lindegade nr. 17 i Årre.  
Teolog fra Århus Universitet 1977, præst og højskolelærer. 
Har udgivet 5 samlinger med sange og salmer. 
Han kalder sin fortælling ”SANDFÆRDIGE LØGNEHISORIER”- fortællinger fra en landsby i Vestjylland. 
Alle er velkomne. 
På arkivets vegne 
Herman Hansen 
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Årre Kunst- og Eventgruppe. 
Den kreative gruppe er i gang med nye og spæn-
dende projekter. 
Mændene i gruppen skærer forskellige skabelo-
ner til dyr, nisser og fuglekasser m.m. 
Lige nu produceres og males søde og sjove nis-
ser, som bliver sat op i vores 
Blomstrende Landsby, og der arbejdes også med 
et Troldebo i Larsens skov,  
så hold øjne og ører åbne, når I går tur i skoven, 
der bor både nisser og trolde. 
Blomsterne på byportene og infotavlene nedta-
ges og vaskes, nogle af blomsterne 
trænger til maling. 
Mange nye ideer og forslag arbejdes der med i 
gruppen, og det er sjovt og hyggeligt at deltage. 
 
Laura Hansen 

Hockey for sjov 
Hockey for sjov er en ny aktivitet i Årre boldklub. 
Idéen er dog ikke helt ny, for der er spillet hock-
ey i mange år efter træning på både mandehørm 
og cross fit. Selvom Cross fit er afsluttet er lysten 
og interessen for hockey der stadig.  
Holdet er derfor startet op som en selvstændig 
aktivitet.  
Holdet deltager ikke i turneringer eller stævner. 
De spiller bare for sjov - eller det siger de i hvert 
fald. 
For selvom der ikke bliver spillet om titler eller 
pokaler, så er kampgejsten i top og der bliver 
kæmpet om både bolden og æren.  
 
Holdet træner hver mandag fra 19.30-20.30 i 
gymnastiksalen i Årre.  
 

 
Næste LokalNyt udkommer i februar. 
Deadline for indsendelse af materia-

ler til bladet er den  
2. januar 2022. 

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

mailto:lokalnyt@outlook.com
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Nyt fra Fåborg Borgerforening 

Siden sidst: 

Tilskud fra Pulje til realisering af udvik-

lingsplaner. 

 

Den 24. maj indsendte Fåborg Borgerforening en 

ansøgning til Puljen for realisering af udviklings-

planer på 11.563 kr., som skal dække forunder-

søgelser og ansøgning i forbindelse med Borger-

foreningens ønsker om nye byporte ved byens 

indfaldsveje. 

Vi takker Varde Kommune for at tilgodese vores 

ønsker, og glæder os til at komme i gang med 

projektet. 

En lille opfordring herfra er at melde sig, hvis 

man kunne tænke sig at indgå i en arbejdsgruppe 

til realisering af et projekt.  

 

Indvielse af cykelstien fra Fåborg og 

(næsten til) Årre 

Sikke en fest, sikke et fremmøde og sikke et flot 

resultat. 

100 personer var lørdag den 21. august med til at 

indvie vores nye cykelsti. Peter Nielsen fra Varde 

Kommune stod for en officielle indvielse.  

 

Som Borgerforening kan vi kun glædes over, når 

man føler, at man er nået til et godt resultat. Et 

resultat, som er til glæde for både by, borgere og 

området i almindelighed. 

Indvielsen blev afsluttet med øl og vand på Fåborg 

Stadion. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Udviklingsrådet Hel-

le Øst, Årre Borgerforening, Lodsejere, Entrepre-

nør Kim Vind og Varde Kommune for et godt sam-

arbejde samt resultatet af jeres arbejde. 

Vi er dog ikke færdige. Fåborg – Årre Borgerfor-

eninger og Udviklingsrådet Helle Øst afholder 

mandag den 11. oktober et møde med Formand 

for Plan og Teknik Preben Friis omkring problem-

stillingen vedr. krydsningen af tingvejen.   

 

Høstfest 

I en tid hvor de sidste 1½ års fester skal afholdes, 

er vi glade og stolte over at vi i forlængelse af cy-

kelsti-indvielsen kunne samle 120 personer til hyg-

ge og festligt samvær på stadion. 

 

Stemningen blev understøttet af livemusik, lækker 

mad, hoppeborg og godt vejr. 

Man kan ikke sige det ofte nok. Vi elsker at arran-

gere, når I bakker op. 

Tak til Fåborg Kro for en fantastisk lækker grill me-

nu samt sponsering af kaffe. 
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Sikring af mulighed Buskørsel 

Tro kan flytte bjerge og resten kan flyttes i et år 

med et kommunalvalg     

Problematikken omkring buskørsel til Agerbæk 

Skole er for nogen måske et ukendt problem og for 

andre et problem, som har været velkendt i MAN-

GE år. 

 

Problematikken har omhandlet problemstillingen, 

at Fåborgbørn ganske enkelt ikke har haft mulig-

hed for at komme med bus til skole. Det har fra 

forældres side ikke været et spørgsmål om økono-

mi, men derimod at muligheden skulle være der. 

Dette har ikke tidligere været en mulighed, da den 

offentlige busrute ankommer til Agerbæk efter rin-

getid. 

 

Vi kan i Fåborg glædes over, at vi har en gruppe 

forældre med Klaus Hansen i spidsen, som gang på 

gang har gjort politikkerne og forvaltningen op-

mærksom på denne problemstilling. 

Nu har deres bestræbelser endelig båret frugt, da 

det ved budgetforhandlingerne blev besluttet at 

nedsætte grænsen for fri skolekørsel til 4,5 km.  

I Borgerforeningen kipper vi med flaget og sender 

en kæmpe tak for jeres arbejde. 

 

Og vi ser fremad 
I skrivende stund er der under 3 mdr. til juleaften 

og efteråret er lige så stille ved at gribe fat om vej-

ret, og det er derfor dejligt kunne give jer noget at 

se frem til. 

 

Julemesse I Helle Hallen 

Lørdag den 20. november er Fåborg Borgerfor-

ening medarrangør af Julemessen i Helle Hallen. 

Kig derud og gør et godt julekup eller kom i jule-

stemning. 

Find julemanden 

 

Lørdag den 27. november er det igen tid til at få 

vækket julemanden. Vi mødes klokken 10.00 ved 

Fåborg Kro, hvor efter ruten går gennem byen, 

hvor vi vil forsøge at finde og vække Julemanden, 

så det igen kan blive jul i Fåborg. 

Arrangementet er gratis og vi glæder os til at se 

alle børn og børnebørn til et par hyggelige timer. 

 

Julefrokost 

Når julemanden er fundet, vil Borgerforeningen 

gerne invitere jer alle til Julefrokost på Fåborg Kro 

lørdag den 27. november klokken 12.00. 

Kroen står for en dejlig julefrokost menu. 

Pris og menu vil blive annonceret på Facebook og 

infotavler. Vi håber at se jer alle. 

 

Julebanko 

I år er vi tilbage. 

 

Torsdag den 9. december afholdes julebanko på 

Fåborg Kro.  

Traditionen tro vil jer være flotte sponsorkurve på 

højkant og mon vi får Banko Jørgen at se igen? 
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Vi synger julen ind i Fåborg. 

Mandag den 20. december synger vi julen ind i Få-

borg. 

 

Som noget NYT arrangerer Fåborg Borgerforening i 

år ”Vi synger julen ind – SAMMEN” på Fåborg Kro. 

Denne aften vil vi komme igennem julens mest po-

pulære sange, som vil blive præsenteret af OS fra 

FÅBORG. Mød op til en aften med fællessang og 

julehygge.  

 

Godt nytårs – GANG 

1. januar kan være hård at komme igennem. Der-

for inviterer Borgerforeningen til nytårs–gang den 

1. januar klokken 13.00. 

Vi går en tur og ønsker hinanden et godt nytår.  

 

Kontingent indbetaling 

I løbet af den næste måned vil der komme kontin-

gentopkrævning fra Borgerforeningen, Spar 2 og 

Lokalhistorisk Forening rundt i jeres postkasser. 

I gør ikke kun jer selv, men også alle andre en tje-

neste ved at betale jeres kontingent. Ved at betale 

gør I det muligt for foreningerne fortsat at gøre 

Fåborg spændende og attraktiv at bo i og omkring. 

 

 

 

 

Vi ses og hjælpes ad 

Hjælp os 

Vi har i Borgerforeningen mange ting vi går og ar-

bejder med. Men en ting er sikkert, og det er at vi 

ikke kan klare det hele selv. 

Går du derfor med en tanke om noget vi mangler i 

Fåborg, og som du samtidigt gerne vil hjælpe med 

at gøre til virkelighed, så sig endelig til. I Borgerfor-

eningen har vi midlerne til det rette projekt / pro-

jekter. 

Kommunalvalg 

Inden længe er der kommunalvalg i Danmark og 

dermed Varde Kommune. 

Jeg vil IKKE komme med opfordringer til hvem I 

skal stemme på. Dog vil jeg opfordre jer til at sætte 

jeres stemme ved en person, som I føler vil gøre 

noget for vores område, uanset om partiet er gul, 

grøn, lilla eller en helt anden farve. 

Det er vigtigt for området at vi har en stemme i 

Varde, som lytter til os. 

Vi ses  

Til sidst er der bare at sige, at jeg håber at I alle vil 
gøre brug af de ting, som vi har planlagt hen over 
efteråret / julen. 
Vi glæder os til at se jer. 

På vegne af Borgerforeningen 

/Martin    
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Bordtennis afd. 
 

Ungdom i fremgang. 
 
Det er med store glæde at vi i klubben igen er 
lykkes med at få ungdomsspiller til at spille i 
klubben og der plads til flere, der har lyst og mu-
lighed for at prøve det der bliver kaldt verdens 
hurtigste spil alle, er velkommen til at prøve det. 
Vi spiller på Årre skole i fællesrummet. Det er 
vores forventning at Årre bordtennisklub igen 
kan få et hold med i ungdomsturneringen for 
hold inde for kort tid det er et fælles mål for os. 
 
Ungdomsspiller: Vi spiller tirsdag og torsdag kl. 
18,30 til 19,30 bække dage. 

I en Corona tid. 
 
Som alle andre har vi i bordtennis Afd. også væ-
ret lukket ned pga. af Corona det har været en 
hårde tid for os alle på tværs af sport grene hvor 
man opdager den glæde vi alle har haft ved at 
udøvet den sport som vi holder så meget af gå 
til, den Marts dag hvor vi alle fik den besked om 
at holde inde med at dyrke sport var vi mange 
der blev ramt af usikkerhed og hos os have vi ik-
ke drømt om at der ville gå så lang tid uden 
sport. 
 
I den tid der gået har jeg som formand for bord-
tennis Afd. modtaget mange mails og beskeder 

fra folk der før har spillet og andre der vil prøve for 
første gang, hvornår kommer skal/vi i gang igen 
som har været med til at vi har fået nye spiller i 
klubben, vi kan kun sige tak for den opbakning vi 
har mødt. 

Seniorer. 
En god opstart lover godt for sæsonen alle spiller 
på vores hold i serie 4 meldes i god form hvor vi 
kan bygge videre på de foregående år hvor holdet 
har været over forventning vi oplever at alle har en 
glæde ved at være i gang igen som lover godt for 
sæsonen. 
Seniorer: spiller hver mandag fra kl. 18,30 til 20,00 
og torsdag fra kl. 19,30 til 21,00 
på bordtennis Afd. vegne 
Allan Jepsen og Henning Emil Hein          
kontakt: 27289275 eller på Facebook gruppen Årre 
boldklub. 

De to trænere 

Ungdom 

Senior 
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ADVENTSGUDSTJENESTER 
Adventstiden indledes med gudstjenester den 28. 
november i Fåborg og Årre kirker. Her synger vi 
bl.a. ”Vær velkommen Herrens år”, der markerer, 
at et nyt kirkeår er begyndt. Kirkeåret er ikke sam-
menfaldende med kalenderåret men begynder 
med adventstiden. 
Den 5. december synger Pulpiturlærkerne fra 
Grimstrup og Rousthøje ved gudstjenesten kl. 
10.30 i Årre kirke. Pulpiturlærkerne ledes af orga-
nist Bente Kjøller. 
Ved gudstjenesten den 12. december kl. 10.30 i 
Fåborg kirke markeres adventstiden med ekstra 
indslag af musik.  

BYFETSGUDSTJENESTE 
Menighedsrådet i Årre arrangerer hvert år guds-
tjeneste i forbindelse med byfesten. 
Andagt i kirken og efterfølgende morgenkaffe i 
teltet. Det har været traditionen i snart mange 
år. 
I år var ikke en ’normal’ byfest. Teltet var ikke 
stillet op. Kirkerne var stadig halvt nedlukkede. 
Begge dele var jo udledt af Covid 19, der i alt for 
lang tid holdt samfundet og især kirkerne i sær-
deles stramme og snærende tøjler. 
I stedet blev byfestgudstjenesten flyttet til Mad-
pakkehuset i Larsens Skov. Ude-arrangementer 
var ikke omfattet af corona restriktionerne. 
På en våd regnvejrssøndag, var det en god og 
speciel oplevelse at være ude og alligevel i tør-
vejr til gudstjeneste, morgenkaffe og morgen-
sang.  
Madpakkehuset er rummeligt, så der var dækket 
op til ca. 50 – og alle pladser var i brug. 
 Vi skal nu i menighedsrådet beslutte, om vi 
fremover vil bruge madpakkehuset til byfest-
gudstjenesten. Jeg tror på Larsens Skov. 
Stedet er velegnet til flere og andre arrangemen-
ter, eksempelvis små koncerter m.m. – blot til 
inspiration. 
Jens – Årre Menighedsråd 
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KIRKELIG VEJVISER: FÅBORG SOGN ÅRRE SOGN 

Sognepræst Menighedsrådsformand Menighedsrådsformand 

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

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

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

      
Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

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

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

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

      
Kirkens hjemmeside: Kirkeværge: Kirkeværge: 

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

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

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

   

MINIKONFIRMANDER 
Til børn og forældre i 3. og 4. klasse 
I skoleåret 20/21 forhindrede corona restriktionerne, at menighedsrådene kunne tilbyde undervisning i 
kirken af minikonfirmander. Derfor fik børnene i nuværende 4. klasse ingen invitation. 
Det vil vi råde bod på i begyndelsen af 2022, hvor der både bliver et forløb for 4. klasse og et for 3. klasse. 
Indbydelserne vil blive sendt til forældrene gennem skolen i december måned. 
Vi håber, at mange børn vil tage imod tilbuddet. 
Kis Andersen 

RAMS I ÅRRE KIRKE 
Igen i år samarbejdes der med Årre skole om salmesang. RAMS står for Ribe Amts Menighedsråds- og 
Skoletjeneste. I november er skolens elever inviteret til Ribe Domkirke, hvor udvalgte salmer synges, men 
inden da kommer eleverne en formiddag til Årre kirke og får ”prøvet dem af”. I skrivende stund er tids-
punktet ikke fastlagt, men det bliver sandsynligvis i begyndelsen af november. Oplysninger kan fås ved 
skolen eller hos sognepræsten. 

LUCIA- OG STEFANSOPTOG 
I løbet af december vil børnene fra Årre skole 
igen gå Lucia- og Stefans-tog i kirken. I skrivende 
stund er datoen ikke fastlagt. Det vil fremgå af 
lokale opslag. Alle er velkomne. 
 
SALMEMSANGSAFTEN  
Onsdag den 2. februar kl. 19.30 i Fåborg kirke. Vi 
synger salmerne og den enkelte salme omtales. 
Programmet varer ca. halvanden time og der er 
kaffe i kirken undervejs. Vel mødt! 
 
Foto fra babysalmesang i Årre Kirke 

mailto:vj@hmnet.dk
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JULEBUDET…. 
”Julebudet til dem der bygge” lyder første strofe af den kendte julesalme. Det er e salme, vi ikke har sunget så tit. Derfor 
omtales den nu her i Kirkenyt. 
Her er teksten: 

1. Julebudet til dem, der bygge 
her i mørket og dødens skygge, 
det er det lys, som, aldrig slukt, 
jager det stigende mulm på flugt, 
åbner udsigten fra det lave, 
trøster mildelig mellem grave. 

 
2. Julebudet i vinterens vånde, 
det er Gud Faders varme ånde, 
menneskefaldet til frelse vendt, 
menneskets adel på ny erkendt, 
hjertets ret til at kæmpe og vinde 
evig fastslået, trods hver en fjende. 

3. Julebud under storm og torden 
melder og giver fred på jorden, 
fred til at stride vor strid med mod, 
fred til at vente på enden god, 
højt under medbør og dybt i sorgen, 
fred for både i går og i morgen. 

 
4. Julebudet til dem, der græde, 
det er vældet til evig glæde. 
Glæd dig da kun, du menneskesjæl, 
stinger end ormen endnu din hæl! 
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet, 
løft dit hoved, og tak for livet! 

Vers 1. 
”Julebudet” ved vi hvad er. Det er evangeliet om Jesu Kristi fødsel og hvad det betyder. Et barn er født os, en søn er os 
givet, som profeten Esajas skriver i Gammel Testamente.  
Jøderne ventede at Messias skulle komme, og nu var han her. På hans skuldre skal herredømmet hvile, og hans navn skal 
være Underfuld-Rådgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste (Esajas 9,6). 
Julebudet er til dem der vil ”bygge” på dette budskab. Altså leve på og med det. Men om nogle ikke vil, så er budskabet 
også til dem. For Gud er alverdens Gud og Jesus kom ikke kun for at redde de frelste, men i særdeleshed de fortabte. 
”Her i mørket og dødens skygge”, som strofe 2 siger. For verden er mørk og døden kaster ofte lange skygger hen over 
menneskeheden. Budskabet er netop lys i dette mørke. Det er et eksistentielt lys. Ikke solens eller månens lys. Ej heller 
stjernenes. For himlen, hvorfra budskabet kommer, er ikke himmelrummet over os, men noget andet og åndeligt. Det 
trøster endda ”mellem grave”. 
Vers 2 
Julebudet er det lys, som aldrig slukkes. Det trøster og lyser op under ”vinterens vånde”. Om vinteren pakker vi os ind i 
tykke uldtrøjer og søger ly for den strenge kulde. Men selvfølgelig trøster evangeliet også om sommeren! Julebudet gæl-
der året rundt! For ligesom evangeliet gælder alle mennesker i hele verden, gælder det også til enhver tid! Derfor fejres 
også Jesusbarnet som verdens frelser hvert eneste år i julen, selv om fødslen skete for så lang tid siden. Det er kirkeåret 
der gør, at kristendommen i den grad er bygget op på årstiderne. Julen er hvid og påsken er gul, men på den anden side 
af jorden er julen grøn og der er sommer i december. 
Vers 3 
Julebudet gælder sommer og vinter, men også såvel under stille stunder som under ”storm og torden”. Storm og torden 
er, når livet bliver svært. Når man udsættes for uventede hændelser eller svære beslutninger træffes. Når bølgerne går 
højt – men også ved blikstille er der bud til os.. Julebudet gælder under rolige så vel som urolige tider, både under krig og 
fred – men selve julebudet er et fredsbudskab, ikke et krigsbudskab. 
Jesus kom til jorden for at bekæmpe det onde, herunder føre krig mod det – men selve budskabet er, at Jesus kom for at 
stifte fred. Med Jesu egne ord: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer – jeg giver jer ikke som verden giver 
(Johannesevangeliet 14,27). 
Budskabet gælder ”højt under medbør og dybt i sorgen – både i går og i morgen”. 
Vers 4. 
Julebudet er ”vældet” til evig glæde, dvs. kilden eller udspringet. Som mennesker på godt og ondt bærer vi ikke den 
grundlæggende fred i os selv, men den sande fred udspringer fra en anden kilde end os selv. Hos os ”stinger” ormen 
endnu i hælen, dvs. slangen fra paradiset, symbolet på det onde, hugger i os til enhver tid. Vi er ikke i stand til at bære 
freden i os selv.  
Men trods de manglende evner kan vi ”trøstigt favne hvad Gud har givet, løfte hovedet og takke for livet”. 
 
Salmen blev skrevet i 1881 af sognepræst i Hillerød Jens Christian Hostrup. 
Glædelig jul! 
Michael 
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GUDSTJENESTER 

 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

21. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

09.00 10.30 MM Matt 25,31-26 

28. november 1. søn. i advent 10.30 09.00 * Luk 4,16-30 

05. december 2. søn. i advent 09.00 * 10.30 ** Matt 25,1-13 

12. december 3. søn. i advent 10.30 *** Ingen Luk 1,67-80 

19. december 4. søn. i advent Ingen Ingen   

24. december Juleaften 15.30 14.00 Luk 2,1-14 

25. december Juledag 10.00 11.15 Joh 1,1-14 

26. december 2. juledag Ingen 09.00 *   

01. januar Nytårsdag 15.30 **** 14.00 **** Matt 6,5-13 

02. januar Hellig 3 Konger 09.00 Ingen Matt 2,1-12 

09. januar 1. søn e. H3K 10.30 09.00 * Mark 10,13-16 

16. januar 2. søn e. H3K 09.00 * 10.30 Joh 4,5-26 

23. januar 3. søn e. H3K Ingen Ingen   

30. januar 4. søn e. H3K Ingen Ingen   

02. februar   19.30   Salmesangsaften 

06. februar Sidste s. e. H3K 10.30 09.00 * Joh 12,23-33 

13. februar Septuagesima Ingen 10.30 Matt 25,14-30 

20. februar Seksagesima 10.30 Ingen Mark 4,26-32 

27. februar Fastelavn 09.00 * 10.30 Luk 18,31-43 

MM = Menighedsmøde efter gudstjenesten. * Kirkekaffe efter gudstjenesten. ** Kor medvirker. Se andetsteds i bla-
det. *** Ekstra musikindslag. Se andetsteds i bladet. **** = Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og 
kransekage. 
 
GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 8. december (ved Charlotte Locht), den 12. januar (ved Michael Bergerud, den 9. 
februar (ved Charlotte Locht). 
LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb den 15. januar kl. 10.00 i Fåborg kirke. Kontakt præsten på 75195041 eller 
fbb@km.dk 
CHAMPAGNE OG KRANSEKAGE 
Nytårsdag i begge kirker – efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Vel 
mødt! 
KIRKEBIL  
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af menig-
hedsrådet 
PRÆSTEN HAR FRI 
Sognepræst Michael Bergerud har fri 18.-19. december samt 22.-30. januar. Den 18.-19. december varetages em-
bedet af sognepræst Charlotte Locht tlf 75191090 cloc@km.dk Den 22.-30. januar varetages embedet af sogne-
præst Søren Pedersen tlf. 75196703 sop@km.dk. Præsterne har fri alle mand 

mailto:fbb@km.dk
mailto:cloc@km.dk
mailto:sop@km.dk
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Fodbold U12 
 
Mit navn er Majbrit Mathiasen, jeg er 22 år gam-
mel og er fodboldtræner for nogle skønne U12 
piger i Helle FC. Det startede egentligt med, at 
jeg blev spurgt lidt ind af min bror, som også var 
træner, om det ikke kunne være noget for mig. 
Jeg arbejdede i Agerbæk børnehus, og var blevet 
helt bidt af, at arbejde med børn, og så har jeg 
altid godt kunne lide at spille fodbold, så det 
skulle prøves af. I samarbejde med Helle FC’s 
sportschef, blev vi enige om at jeg skulle starte 
på det daværende U11 hold som hjælpetræner, 
hvor jeg blev ”lært op”, inden den daværende 
træner skulle stoppe. 
Nu er jeg selv begyndt på jordemoderuddannel-
sen, hvor der er en del tunge læselektier, så det 
at kunne komme til træning eller kamp og blive 
mødt med smil, latter og kram af pigerne her, er 
et vidunderligt afbræk. De har en fed tilgang til 
sporten! Selvfølgelig er det altid rarest at vinde, 
men selv når vi taber, tager de det så flot og fo-
kuserer på det gode i kampen.  
Der var f.eks. en kamp for ikke så længe siden, 
mod et hold de tidligere har tabt meget til, men 
endte kun med at tabe med 1 mål. De nærmest 
jublede, da der blev fløjtet af, for de var så glade 
og tilfredse med hvordan spillet bare lykkedes 
for dem. Og så kan man ikke andet end at blive 
glad, når man ser deres jubel! Når jeg står på 
sidelinjen, lever jeg mig meget ind i det. F.eks. 
når spillet kommer tæt på enten det ene eller 
det andet mål, kan jeg næsten ikke være i mig 
selv. Det bliver lige lidt for spændende. 
 
Selvfølgelig er der øjeblikke, hvor jeg bliver nødt 
til at være lidt skrap, hvis de f.eks. har lidt for 
travlt med at snakke, men det er jo bare et tegn 
på, at de hygger sig sammen på kryds og tværs.  
Jeg synes det er så bekræftende, at få lov til at 
træne de her piger. Det at de har en stor lyst til 
at lære, og at de og jeg kan se udviklingen, bety-
der meget og er en kæmpe motivationskilde for 
os alle. Dertil skal det også nævnes, at det er 
nogle søde og hjælpsomme forældre, og at der 
er et godt samarbejde mellem trænerne i Helle 
FC, hvilket bare gør det hele lidt nemmere. 
 
 
 
 

Lærke, 11 år, Agerbæk: 
Jeg synes det er fedt at 
spille fodbold, fordi 
man har fået mange 
nye venner og fordi vi 
hygger os og har det 
sjovt. Det er fedt at ha-
ve lært noget siden jeg 
startede og til nu (det 
er selvfølgelig træner-
nes skyld). Jeg synes vi har et godt sammenhold, vi 
pjatter ind i mellem men vi tager det også seriøst 
det er generelt bare sjovt at gå til fodbold. 
 
Laura, 10 år, Næsbjerg: 
Jeg har spillet fodbold 
siden jeg var 3 år. Jeg 
kan god lide at spille 
fordi jeg synes, at det 
er sjovt og udfordren-
de, så synes jeg også at 
vi har et mega godt 
sammen hold på hol-
det, så jeg bliver altid i 
godt humør, når jeg er sammen med holdet. 
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Juletræsudvalget i Årre står hvert år for at arrangere Mortens banko på kroen og Jule-
træsfest og fastelavnsfest i skolens gymnastiksal.  
 
Vi er lige nu fire tilbage i udvalget og mangler 1-2 frivillige hænder, der kan hjælpe med 
at arrangere og afholde disse tre arrangementer.  
Vi starter med første møde i september og slutter efter fastelavn i februar.  
Skulle du have interesse i at deltage i Juletræsudvalget eller mere information her om, så 
kontakt Michelle Andersen på telefon 28 94 39 70 
 
Dette års arrangementer   
Mortens banko d. 4/11-21 kl. 19:00 
Juletræsfest d. 27/11 kl. 10-12 
Fastelavnsfest d. 26/2 kl. 10-12 
 
Vh Juletræsudvalget 

 
Næste LokalNyt udkommer i februar. 
Deadline for indsendelse af materia-

ler til bladet er den  
2. januar 2022. 

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

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   

mailto:lokalnyt@outlook.com
http://www.åbhundetræning.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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Halloweenløb 
 
Årre: Stor opbakning til årets Halloweenløb i Årre 
fredag d. 29. Oktober 2021. Med rekord tilmel-
ding på 180 solgte billetter har det var en stor 
succes og glædelig gensyn.  

 
Udvalget har i løbet at efteråret holdt øje med 
hvordan Corona-situationen har udviklet sig og 
for en måned siden blev der sat fuld sejl for at 
stable et løb på benene.  
Sponsorer og frivillige blev kontaktet og en fanta-
stisk opbakning gjorde det muligt at afholde lø-
bet. Vejret var fantastisk og stemningen i top.  
De 21 poster er meget varieret og de frivillige 
pynter selv op, så der er lidt for enhver smag og 
til alle aldre.  

Deltagerne har to timer til at nå så mange af po-
sterne som muligt og får kun ét stk slik ved hver 
post.  

 
Fællesspisning blev i år udskiftet med lidt mere 
Corona venlig take away menu fra Årre kro som 
bestod at en ‘død sigøjner’ til de voksne og 
‘spøgelsesnuggets’ til børnene. Dagli’Brugsen har 
sponsoreret græskar som  SFO, juniorklubben og 
børnehaven havde skåret ud og prydede byens 
rum til løbet.  

 
Tusind tak for opbakningen og tak til sponsorer og 
alle de frivillige der har hjulpet ved løbet.  
 
Mvh Halloween udvalget 
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Danske Seniorer 

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

 

Marianne Schmidt 
Toften 2D  
6818 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
Www.Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     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  

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 
Medl: Malene Colberg malecolerg@gmail.com 22137316 
Medl: Kim L. Sørensen kimlykke@hotmail.com 40754305 

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  
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
                             Gurli Nielsen  21705244 

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:   Tina Lassen                               tinagsk@gmail.com                            25211919 
Best.medlem:        Bjørn V. Hansen               bvh@brikk.dk                                                       20346006 
Best.medlem:        Morten Krab                           krab.jahn@gmail.com                        26148084 
Kasserer:                    Ingrid S. Simonsen   iss@hjorkaer.dk                                        40888092 
Hjemmeside:         www.grimstrup.gruppesite.dk 

Ældresagen Helle 

Form.:  Jens Carlo Knudsen  carlo.aldresagen@gmail.com 61728302 
Nform:  Uffe Mikkelsen   uffemik@gmail.com  40847295 
Kasserer:  Henry Brandt gerdahenry@hmnet.dk   75196438 
Sekretær:  Inger Vestergaard ingse45@gmail.com 29805389 
Medl.:  Ruth Christensen ruthhaeberg@gmail.com  61741248 
Medl.:  Helga Raundahl  raundahl@hotmail.dk  26830751 
 

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 

 


