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Spejder sommerlejer – juli 2022 
Skrevet af Ingrid Sand Simonsen 

Sommerlejr  i solskin  og godt vejr var hvad 16 

spejdere fra gruppen oplevede på Holmeåborg v. 
Tofterup i 6 gode, sjove og spændende dage med 
mange forskellige aktiviteter bl. a. 

− Bygning af en mindre lejrplads 
− Gudstjeneste i Starup kirke v. Søren 
− Aktiviteter uden- og indendørs med emnet ” 

gamle dage” / oldehåndværk som bordskåne-
re, bestiketui, kartoffeltryk, lysestøbning og 
meget mere  

− En dag med besøg på Karens Minde v. Grind-
sted hvor de mange gamle ting blev grundigt 
undersøgt, og man prøvede at fremstille et 
mindre eksemplar af et stativ til at tørre hø 
på (hørytter) 

− En dag med at lave mad over bål: æg/toast/ 
toast m. pålæg/ grillspyd/bagte fladbrød. Alle 
blev mætte – og alle overlevede dagen! 

− En dag med vandre-
tur langs Holme å 
med en flot og 
spændende natur. 
Den tur udløste et 
vandreskjold. 

− Lejrbål m. under-
holdning og sang 
hver aften 

− Tid til leg, samvær 
og ”ingenting” 

 

Gruppemøde m. valg blev afholdt ved afslut-

ningen før sommerferien og samlede 40 deltagere. 
Vi samledes til fællesspisning. Derefter var der ak-
tiviteter for børnene mens forældrene holdt grup-
pemøde. Ved dette møde var der udover beretnin-
ger, økonomi, fremtidige mål og opgaver også valg 
til bestyrelsen. 
Der var genvalg til Morten Krab, Årre og Line Horn-
bech Jespersen, Årre. Nyvalg til Birgitte Haugaard, 
Hjortkær og Christina Nielsen, Årre. Tina Lassen, 
Årre og Bjørn Hansen, Fåborg ønskede ikke at op-
stille igen. En stor tak til Tina og Bjørn for deres 
gode arbejde i bestyrelsen.  Ved det næste besty-
relsesmøde konstituerer bestyrelsen sig.  

Opstart på næste spejderår.                                 
Efter sommerferien 
er vi parate til at 
tage fat igen. Og der 
er god plads til, at 
der kan komme nye 
spejdere med i de 
forskellige enheder. 
For ulve og bævere 
(0.-3. kl.) er det 
torsdag d. 25. aug. 
fra kl. 17,00-18,30 
og for juniorer og 
spejdere (4.-7. kl.) 
tirsdag d. 23. aug. 
fra kl. 18,00 – 20,00. 
Så kom og prøv at 
være med et par 
gange inden du be-
stemmer dig. Se 
mere på vor hjem-
meside: 
www.grimstrup.gruppesite.dk. 
 KFUM-Spejderne Grimstrup – Årre gruppe/ v. 

gruppeleder Ingrid Sand Simonsen 

http://www.grimstrup.gruppesite.dk
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Tour de Syd.  
Skrevet af Lena Lauridsen 

Som nogle af jer sikkert har bemærket så er vi en 

flok, der cykler fra Kroen hver tirsdag kl. 17.00. Vi er 

en broget flok på alle måder. Ens cykeltøj, samme 

fysiske formåen findes ikke - men vi deler glæden 

ved at cykle. Hvor turen går hen sådan en tirsdag 

eftermiddag bestemmer vi når vi mødes. Nogle gan-

ge er det en kort tur, andre gange er det en lidt 

længere tur - det afhænger af dagsformen hos dem 

der møder op og det samme gælder tempoet. Det 

er dog sådan at man gerne kører en lidt længere tur 

hvis der så er et ishus undervejs. Det har jo ikke væ-

ret rigtig sommer hvis vi ikke har været en tur på 

Stryns. I år har vi også været en tur i Ribe og se på 

gamle biler på hovedengen og spise is på Skibbro-

en. Det var en dejlig aften med flot sommervejr. Vi 

har som de glade motionister vi er, deltaget i for-

skellige cykelløb under navnet Årre Knuderne, så da 

det blev muligt at prøvekøre 3. etape af Tour de 

France - kaldet Tour de Syd skulle vi selvfølgelig 

med. Nogle havde mod på hele ruten fra Vejle til 

Sønderborg = 176 km, nogle synes at ruten fra Kol-

ding til Sønderborg = 116 km var passende og nogle 

cyklede med fra Haderslev = 76 km. Det handler jo 

om at få en god oplevelse ud af det. Under tirsdags 

turene er der blevet talt meget om løbet. Hvordan 

mon vejret bliver, hvordan kommer vi til Vejle, Kol-

ding, Haderslev - og hvordan kommer vi hjem fra 

Sønderborg alle sammen og vi skal jo have vores 

cykler med hjem? Men vi fik lagt en plan så alle 

kunne komme til deres startby og også hjem igen.  

Sygdom og skader gjorde at et par stykker af de 
tilmeldte ikke kunne cykle med men de var heldig-
vis klar til at tilbringe søndagen sammen med os 
alligevel og vi på cyklerne nød godt at kørsel, hep-
pekor undervejs på ruten, selskab når vi var i de-
pot, transport af skiftetøj og hyggeligt samvær i 
Sønderborg. Da dagen oprandt viste vejret sig fra 
sin bedste side - solskin og rygvind og Sønderjyl-
land fik virkelig vist sig frem. Det var en super flot 
tur hvor vi flere gange kørte langs vandet bla. ved 
Hejlsminde og Genner Bugt. Alle steder hvor vi 
kom frem var der pyntet med gule cykler og i Dier-
næs kørte vi forbi et hvidt hus pyntet med røde 
prikker. Jeg ved godt at Tour de France rytterne 
ikke synes at der er bjerge i Danmark men når man 
kommer fra Vestjylland så var der nogle stigninger 
der var hårde.  
Men så hjælper det jo at tilskuerne klapper og hu-
jer når vi kommer forbi. Der var en fantastisk 
stemning af fest og humør - også blandt cyklister-
ne. Vi snakkede med mange mennesker undervejs 
- dem vi kørte forbi snakkede vi med - og dem der 
kørte forbi os, snakkede vi også med (hvis de hav-
de tid:)) Da vi nåede Dybbøl var benene ved at væ-
re trætte men omvendt kunne vi jo se til ende på 
etapen og nyde turen over Kong Christian X.s Bro 
der var klædt helt i gult. Sønderborg ville gerne 
vise sig frem og vi fik da lige de sidste højdemeter 
med på vores tur rundt i byen inden vi kom i mål 
ved Mølleparken. Selvom vi startede på forskellige 
tidspunkter og forskellige steder kom vi alle i mål 
indenfor en halv times tid og det var rigtigt dejligt 
at blive heppet i mål i Sønderborg af kendte ansig-
ter. Alle var kommet godt igennem turen. I Mølle-
parken var der musik med Halberg og Friends og vi 
nød både musikken og vores velfortjente forplej-
ning i form af chili con carne. En enkelt øl eller 2 
blev det også til inden turen gik hjemad. 
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Sommer camp 2022  
Grindsted Landbrugsskole. 
Skrevet af Oliver, Ruben og Noah 6 klasse.                                       

Mandag d. 27. Juni ankom vi på Grindsted Land-
brugsskole. Vi fik rundvisning, hvor vi så kalve, he-
ste samt skolen som er rigtig stor. Bagefter fik vi 
vores værelser. Vi skulle alle tre sove på det sam-
me værelse. Resten af dagen var hygge og afslap-
ning.    

Tirsdag d. 28. juni skulle vi ud at se om dyrene hav-
de det godt, samt ud at mønstre kalvene. Det var 
sjovt at lære at mønstre kalvene. En af kalvene, 
væltede Oliver. Herefter skulle vi spille farmerga-
mes, hvilket gik ud på at trække en traktor med et 
tov, gummistøvlekast, tovtrækning samt skiløb 
med flere folk på et sæt ski. Det var også skide 
skægt. Der var præmier til de bedste. 
 

Onsdag D. 29. Juni havde vi maskinlære og bag-
efter skulle vi ud og prøve det det vi havde glædet 
os mest til, nemlig køre traktor. Vores nye motto 
er  “kvinder kør´, men´sker dør” . Da en en af pi-
gerne på campen kørte ind i træerne.  

Bagefter kom der der en biavler og lærte os om 
biavl og vi smagte på voksen. Som bierne laver. 
Om aftenen havde vi bålhygge. 
Torsdag D. 30 Juni var sidste dag og vi skulle ud af 
værelserne. Efter morgenmad skulle vi afsted til 
Landsskuet i Herning. Der var alle mulige spæn-
dende landbrugsmaskiner og ting og vildt mange 
dyr. Om eftermiddagen blev vi kørt tilbage til sko-
len og her blev vi hentet. 
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En ny måde at bruge Larsens skov på. 
Skrevet af Tove Christensen 

Danske Seniorer Årre-Grimstrup afholdt den 14. juni 
2022 en Kim Larsen koncert i Larsens Skov. 
Musikeren Anders Munch underholdt os et par timer 
med Kim Larsens sange og fortællinger om Larsen og 
hans liv. Anders synger, så man næsten kunne tro, at Lar-
sen var til stede i skoven den eftermiddag i juni. Publi-
kum nøjedes ikke med at lytte, men mange sang med på 
de kendte sange. 
Der blev købt kolde drikkevarer samt kaffe og kage og 

folk sad på medbragte festivalstole og nød, at vejret for-

blev tørt indtil koncerten var vel overstået.  
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Nyt fra fåborg borgerforening 

Siden sidst: 
Det er sommer det er sol og det er søndag. Første 
halvdel af 2022 er nu overstået og foran os ligger 
for de fleste en velfortjent sommerferie, hvorefter 
det hele går løs igen.  
Udover, at der er under et halvt år til juleaften, be-
tyder det også, at vi i Borgerforeningssammen-
hæng kan sætte rettetegn ved 2. kvartal og se frem 
mod en masse gode oplevelser og opgaver i 3. + 4. 
kvartal. 

Velkomstmøde. 
Den 22. april genoptog Borgerforeningen vores vel-
komstmøder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomstmøderne har til formål, at tilflyttere kan 
få stillet spørgsmål til de tilbud, som vores by og 
område indeholder. Derudover bliver der snakket 
om løst og fast. 

Til mødet var ligeledes Fåborg Lokalhistoriske For-
ening og Fåborg Vrenderup Idrætsforening repræ-
senteret.  
Borgerforeningen siger tak for nogle dejlige timer, 
og vi glæder os allerede til næste gang. 

Byfest 2022 
Hvilken en opbakning, Hvilket et sammenhold, 
Hvilken glæde, Hvilken en fest vi har haft nu i 
nat……. åh ja åh ja åh. 

Helt fra byfestens begyndelse var det tydeligt at vi 
i Fåborg havde manglet Byfesten i uge 20.  
Det viste sig lige fra teltopsætning, gennem arran-
gementerne, til teltet igen blev taget ned og sendt 
videre til Grimstrup. Vi oplevede en helt fantastisk 
opbakning.  
Der skal der lyde en kæmpe tak til vore frivillige og 
sponsorer, I er med til at gøre det hele muligt. 

Da vi nåede mandag i uge 21, var det et træt by-
festudvalg, men også et byfestudvalg, som stadig 
var overvældede, stolte og glade. 
Tak for en fantastisk uge. Tak til alle, som kiggede 
forbi, uanset om man bor i Fåborg, Vrenderup, 
Hjortkær, Årre eller et helt andet sted. 
Vi ses til næste år – Byfestudvalget (Fåborg Vren-
derup Idrætsforening og Fåborg Borgerforening) 

Præsteskoven. 
Den 24. maj begyndte Hede Danmark at udføre 
”service” af vores alles præsteskov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsteskoven er vores alles lille oase, men for at 
den bliver ved med at være flot og sund for dyr og 
mennesker, er det nødvendigt at få tyndet ud i den 
eksisterende beplantning, så der bliver plads og 
luft til resten. 

Træet skal nu blive liggende til det i sensommeren 
skal flises. 
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Indbyggertallet stiger 

Det kan godt være, at det ikke er noget, som man 
tænker over i det daglige.  
Men når man er i Borgerforeningen og normalt 
skal svare på, hvorfor indbyggertallet i Fåborg er 
faldende, så bliver man glad, når kurven for en 
stund ser ud til at stige. 

I Borgerforeningen bilder vi os ind, at det er fordi, 
at det nytter noget, når vi har nogle aktive for-
eninger i en lille by som vores.  
At det nytter noget, når vi forsøger at styrke  sam-
menholdet. At det nytter noget, når vi forsøger at 
få omverdens øjne op for, at Fåborg er - Et Smør-
hul i Midten.  

Sant Hans. 
I røg og damp, eller bare røg  
Tak for en dejlig og velbesøgt aften.  
Vejrguderne har det med at drille os lidt, hvilket 
viste sig ved, at som bålet blev tændt, slog vinden 
om. Heldigvis kunne vi alle tage det med et smil 
på læben. 
Tak til Claus Brink, for at ville være årets båltaler. 
En båltale, hvor han fortalte om vigtigheden af det 
sammenhold og samarbejde der er mellem vores 
byer (Fåborg og Årre) 
Endnu en gang, TAK for en dejlig aften. 

Vi ser fremad 

Købmanden kommer til Fåborg igen. 
Hvornår, hvornår, hvornår??? 
I starten af maj landede det, som Jyske Vestkysten 
betegnede som en BUTIKSBOMBE. I Fåborg kom-
mer der atter en købmandsforretning. 
Det er købmanden i Agerbæk – Brian Bjerregaard 
– som satser på Fåborg med en af Danmarks før-
ste ubemandede købmandsforretninger. 

Vi glæder os helt vildt til at butikken åbner, og 
Borgerforeningen vil i samarbejde med personalet 
i Min Købmand Agerbæk garantere, at alle kom-
mer til at kunne bruge denne nye form for butik – 
Letkøb Fåborg.  

Hvornår åbner den så? I skrivende stund, primo 
juli, ligger ansøgningen hos Varde Kommune. Så 
snart de giver deres godkendelse, så er Brian og 
hans personale klar til at Åbne Letkøb Fåborg. 
I forbindelse med etableringen af butikken har 
Borgerforeningen valgt, at bidrage med bænke, 
blomsterkrukker mm. omkring butikken. 
Derudover vil der blive afholdt en officiel åbning i 
et samarbejde mellem Letkøb Fåborg og Fåborg 
Borgerforening.   

Årets Høstfest. 
Årets Høstfest bliver afholdt den 3. september på 
Fåborg Stadion. 
Vi viderefører konceptet fra sidste år, så arrange-
mentet forventes at starte til middag. 
Sæt derfor et kæmpe kryds i kalenderen den 3. 
september, hvor den står på hygge på Fåborg Sta-
dion.  

Go´ Sommer  

Lad dette blive det sidste fra Borgerforeningen før 
sommerferien. 
Vi smider benene op og glæder os til at vi ses igen, 
til sidste halvdel af 2022. 
En fantastisk sommer til jer alle 

På vegne af Fåborg Borgerforening - Martin  
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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  Søren tlf. 22 97 79 80 
Lydighed kl. 19.15-20.15   Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

http://www.åbhundetræning.dk
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I forbindelse med ”Årets fest i Årre” lørdag d. 
11.juni 2022 blev denne dag en ekstra særlig dag at 
være borger i Årre, det gælder uanset om man bor 
på landet eller i byen – for intet er for småt, og in-
tet er for stort for dem som har en drøm, og for 
dem som tror på en god idé. 

Og her vil vi gerne fremhæve en enkelt person, 
nemlig Jane Ottosen for det er hendes absolutte 
fortjeneste, at vi har fået skænket denne store og 
flotte skulptur fra Poul Erik Bech Fonden, og her-
med fået indfriet en idé om at forskønne vores dej-
lige by med en stor og flot skulptur. 

Skulpturen er blevet placeret lige i centrum af byen 
hvor skulpturen efter nøje overvejelse og udvælgel-
se har fået den absolut bedste placering, det er 
simpelthen ”Orkesterpladsen” for den flotte skulp-
tur. 
 

Arbejdet med fundamentet og placeringen er ble-
vet udført af Henning Ottosen, som sammen med 
flere frivillige har hjulpet til med arbejdet, først 
skulle der fjernes planter og graves og støbes fun-
dament samt lægges chaussesten, samtidigt skulle 
der sikres belysning af skulpturen, så man kan 
glæde sig over den, også efter mørkets frembrud. 

Fra bestyrelsen i Borgerforeningen vil vi gerne ud-
trykke en stor og varm tak til Jane og Henning 
samt til alle de mennesker som hele vejen igen-
nem har hjulpet til med opgaven. 

Ligeledes vil gerne udtrykke en stor og varm tak til 
Kunsthistoriker Mette Kristensen som er kunstfag-
lig konsulent for Poul Erik Bech Fonden for et rig-
tigt godt samarbejde, og for den positive indstil-
ling med at sikre, at vi i Årre har fået denne flotte 
gave. 

En fantastisk skulpturel gave til Årre. 
Skrevet af Poul Verner 

Fra venstre ses den Tyske Kunstner Jörg Plickat som er Billedhugger og Skulptør fra Hamborg, og 
så er det Jane og Henning Ottosen fra Årre, samt Kunsthistoriker Mette Kristensen som er 
kunstfaglig konsulent for Poul Erik Bech Fonden. 

Fortsætter næste side 
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Næste LokalNyt udkommer i novenber 
Deadline for indsendelse af  
materialer til bladet er den  

1. oktober 2022. 
 

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

Buerne i skulpturen danner tilsammen en cirkel, 
som symboliserer et fællesskab, uanset om det er 
en verden, en nation eller en landsby, så er ønsket 
at bo et harmonisk sted, hvor hver især har en be-
tydning for fællesskabet. 

I Årre kan kvadratet ses som byens afgrænsninger. 
Cirklerne i bevægelse kan ses som alt det der sker i 
byen: De mange tiltag og udviklingen, men også 
det liv der leves generationer efter generationer. 
Rammen omkring alt det der sker og som er i for-
andring og bevægelse. Årre har ifølge lokalhisto-
risk arkiv eksisteret lige siden år 800. Så der ville 
helt sikkert kunne fortælles mange historier her 
fra egnen. 

Poul Erik Bech Fonden ønsker byen tillykke med 
skulpturen med håbet om, at byens borgere og 
gæster vil tage godt imod den. 

Kunstneren Jörg Plickat (f. 1954) er en anerkendt 
tysk billedhugger og skulptør fra Hamborg, som 
har studeret kunst i Kiel og fungeret som gæste-
professor på flere universiteter i bl.a. Madrid og 
Beijing. 
Kunstneren har deltaget på adskillige udstillinger 
og er repræsenteret med mere 100 større skulptu-
rer i det offentlige rum i hele verden. Desuden har 
han modtaget flere prestigefyldte priser for sin 
kunst. 
Jörg Plickat er medarrangør af den årlige kunstfe-
stival NordArt i Nordtyskland, der en af de største 
udstillinger af nutidskunst her i Europa. 
Gennem sin kunst beskæftiger han sig ofte med 
politiske og samfundsrelaterede problemstillinger, 
som han ønsker at sætte fokus på. 

Denne skulpturs budskab handler om at skabe fo-
kus på vores planets nuværende tilstand og frem-
tid. De fire buer står for det nødvendige samarbej-
de, der er nødt til at finde sted på tværs af konti-
nenter og forskellige politiske overbevisninger, så 
der kan findes løsningerne på de truende udfor-
dringer verden, står overfor med forurening af mil-
jøet, global opvarmning, stigende vandstande m.v. 
Skulpturen er en unika bronzeskulptur placeret på 
en sokkel af cortenstål. 

Værket hedder “Movimiento” eller på engelsk 
”Movement”, der betyder bevægelse. Den er ud-
ført af kunstneren selv, fra første udkast til den 
sidste finpudsning.  
Formmæssigt viser den en cirkulær form inde i en 
statisk kvadratisk ramme. Selve kloden er symboli-
seret i det sfæriske tomrum. Omkring buerne er 
magtens faste blokke, her vist med den todelte 
firkantede ramme. 

Værket handler således om at skabe relationer 
mellem mennesker. Nøjagtig som man også gør i 
et lokalsamfund som i Årre, der som den første by 
i landet har scoret topkarakteren fem blomster 
som Blomstrende Landsby, der er et udviklingspro-
gram, landsbyer kan bruge som et redskab til ud-
vikling. "Movement" betyder bevægelse, og Årre 
er en by i udvikling og bevægelse. 

Byens ordsprog er at: “Ingen kan alene alt, men 
sammen kan vi meget”. Set i et globalt perspektiv, 
så symboliserer skulpturen netop det med, at vi 
kun sammen kan gøre en forskel for vores klode.  

Portræt af kunstneren bag skulpturen. 

mailto:lokalnyt@outlook.com
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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. 

Randers tur. 
Skrevet af Tove Christensen 

Danske Seniorer Årre-Grimstrup var fra 17. til 20. 
maj på bustur med Ansager Turist til Himmerland 
og Randersområdet.  
Vi gik en tur rundt i Randers by med en alvidende 
guide og efterfølgende viste han os spændende 
steder på nordsiden af Randers fjord. Området 
bærer præg af tidligere tiders velstand med store 
gårde og købmandshuse.  
Næste dag så vi den flotte store kirke i Mariager og 
Hvidsten kro. Her hørte vi selvfølgelig om Hvid-
stengruppen og familien Fiils forfærdelige skæbne 
under 2. verdenskrig. Det hører med til Hvidsten 
kro, at man spiser æggekage, som man altid har 
lavet det, nemlig af fedt flæsk…… Smagsoplevelsen 
kan diskuteres. 
3. dag så og hørte vi om Lille Vildmoses storslåede 
natur og så Tingbæk Kalkmine. Vi blev vist rundt i 
bunkeren Regan Vest og så udstilling fra den kolde 
krig, samt udstilling af dagligdags ting fra hvert årti 
fra 40érne til 70érne. Herefter oplevede vi Elvismu-
seet, hvor vi selvfølgelig blev fulgt gennem museet 
at hans musik, fortælling om Elvis’ liv og udstilling 
af nogle af hans ejendele. 
 

4. dag besøgte vi Clausholm Slot, hvor slotsejeren 
fortalte og viste rundt. Slottet er ikke beboet, men 
ejeren og hans familie bor i forvalterboligen ved 
slottet. I den flotte park lå det store telt fra bage-
dysten.  Herefter gik turen til Landborup, et land-
brug på Mols og efterfølgende guidet tur i Mols 
Bjerge. På hjemturen spiste vi aftensmad i Street 
Food i Århus – et sted, der for de fleste turdeltage-
re ligger fjernt fra vores sædvanlige restaurantbe-
søg. 
Vi overnattede på Hotel Kronjylland i Randers, 
hvor vi indtog morgen- og aftensmad. Frokosten 
bestod af snitter, der blev hentet i Føtex i Randers 
og spist ved medbragte borde og bænke ved bus-
sen. Chaufføren finder altid et fint sted, hvor vi i 
fællesskab slår borde og bænke op og han bidrog 
undervejs med fortællinger om områderne vi pas-
serede. Han undlod da heller ikke at komme med 
drillerier til deltagerne, hvilket udløste meget 
latter. 
En sjov og festlig tur! 
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KONCERT I FÅBORG KIRKE TIRSDAG DEN 13. 
SEPTEMBER KL. 19.00. 
Anja Møllerskov og Jacob Elbæk Jensen vil spille en del af Kim 
Larsens velkendte numre krydret med nogle smukke sange fra 
eget repertoire. 

SANGAFTEN MED HELGE TEGLGÅRD 
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00 på Årre Kro. 
Aftenen arrangeres i fællesskab mellem menighedsrådene, 
Årre Borgerforening og Årre Boldklub 

HØSTGUDSTJENESTER 
Ved høstgudstjenesterne søndag den 18. septem-
ber kl. 09.00 i Fåborg kirke og kl.10.30 i Årre kirke 
fejres høstens rige velsignelser.  

Kirkerummet vil være pyntet og der synges høst-
salmer. Prædikenen tager udgangspunkt i fortæl-
lingen om Jesus ved Betesda Dam, hvor der lå 
mange syge og ventede på et velgørende bad. Der 
var en mand, der havde været syg i mange år, og 
Jesus helbredte ham. Dermed er temaet slået an: 
Som høstens rigdomme er til velsignelse for man-
ge, var Jesus det også. Høsten giver os mad på 
bordet, Jesus giver den åndelige føde. Der er en 
nær sammenhæng mellem den nyskabelse og  

vækst, vi oplever i naturen hvert år, og det at blive 
helbredt og vakt til live igen – og som i Jesu tilfæl-
de at opstå fra de døde. Det synger vi om med 
efterårssalmer som "Vi pløjed´og vi såede" og "Nu 
falmer skoven trindt om land." Høstsalmerne 
stammer fra en tid, hvor samfundet var langt me-
re afhængigt af landbruget. Men også i vores tid 
er vi jo i sidste ende afhængige af høstens ud-
bytte. Høstgudstjenesten er derfor en tak for de 
store velsignelser og i denne tak ligger også en 
omtanke for dem, der i det daglige har behov for 
en håndsrækning, lidt opmærkomhed eller om-
sorg.  
Der er kaffe i kirken efter gudstjenesten. Velkom-

men! 
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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 

   

ALLE HELGEN GUDSTJENESTER 
Alle Helgen gudstjeneste holdes til minde om dem, der døde fra os i årets løb.  
Det sker søndag den 6. november kl. 13.30 i Fåborg kirke samt kl. 15.00 i Årre kirke.  

Ved gudstjenesten mindes de døde ved at deres navne nævnes fra prædikestolen og der tændes et lys for 
hver af dem.  
Efter gudstjenesten er der kaffe og tid til en snak.  
 

 

NYT GRAVERHUS VED KIRKEN. 
Årre Kirke køber Tranbjergvej 5 
Menighedsrådet ved Årre Kirke har i flere år arbejdet på at finde plads til et nyt ”Graverhus” 
Det nuværende lille hvide hus er alt for lille, og arbejdstilsynet har flere gange hævet pegefingeren; men 
der findes ikke plads på kirkens grund til at bygge nyt. 
Nu har vi fået mulighed for at købe naboejendommen – Tranbjergvej 5 – af Trine og Per Alling – Dam, og 
handlen er nu afsluttet og overtagelsen finder sted til efteråret. 
Menighedsrådet går nu i gang med planlægningen af vores nye hus, hvor der ud over nye lokaler til grave-
ren også vil blive plads til et offentligt toilet, samt et mindre mødelokale. 
I forbindelse med Graverhuset vil der også blive lavet nye kummer til vores jord, grus og grønt affald samt 
yderligere p-pladser. 
Det nuværende graverhus vil blive nedrevet og den nuværende grenplads bag kirkens norddige   
 vil blive sløjfet. 
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, og håber at vi kan få papirarbejdet i orden i løbet af efterår 
og vinter, så vi kan starte med at realisere vores planer i foråret 2023 
Årre Menighedsråd 
 

 

PRÆSTEN HAR FRI. Fra og med den 8. til og med den 17. oktober. Embedet varetages af sognepræst Søren 

Lydeking Pedersen tlf. 75196703 sop@km.dk til hvem henvendelse kan rettes. Præsterne har fri alle man-

dage. 

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


19 

 

I Varde kommune tror jeg, vi er mange som 
holder af at mødes og i fællesskab dyrke vore 
interesser. Det har vi betragtet som en selv-
følge at vi kunne gøre uden tanke om, at no-
gen/noget ville forhindre os deri. 

Ret pludselig dukker den ukendte pandemi 

Corona/covid 19 dog op, og ændrer vor tilvæ-

relse på mange områder med restriktioner, 

der begrænsede vores muligheder for at mø-

des, og i en periode fratog os retten til at syn-

ge i fællesskab, hvad berørte flere situationer, 

hvor vi fandt det naturligt, at synge en eller 

flere sange eller salmer, der passede til lejlig-

heden. I nogen tilfælde blev der som erstat-

ning arrangeret fjernsynsudsendelser med 

”fællessang hver for sig”.  

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger var salmesangen også i en periode udelukket, eller i stor udstræk-
ning begrænset, hvilket var et stort savn for mange, og besværligt for menighedsrådet og kirkens persona-
le. Måske derfor var provstiets præster og personale ved restriktionernes ophør fremsynede, og arrangere-
de et ”Alsangsstævne”, hvilket navn vistnok stammer fra besættelsestidens begrænsninger. Navnet var dog 
særdeles vel genvalgt. Stævnet blev afholdt udendørs i Tambours blomstrende have dagen før havens offi-
cielle åbning 30. april. 

Arrangementet var heldags fra kl. 10.00 – 18.00, og særdeles vel tilrettelagt med udvalgte sange fra den 
nye udgave af højskolesangbog. Sangene eller salmerne blev udvalgt og kommenteret af forskellige oplægs-
holdere, og derefter sunget med musikledsagelse af provstiets dygtige organister. 

Oplægsholdernes navne, har jeg lyst til at nævne, da de alle gjorde det særdeles godt og inspirerende efter-
følgende at synge sangene. 

Borgmester Mads Sørensen, (Morgen og Forår), Provst Lise Hindsholm, (Tro), Ole Gudmundsen, (Frihed og 
fællesskab), Holger Grumme, (Historien), Anni Mathiesen, (Danmark og Norden), Johannes Nørregaard 
Frandsen, (Liv, sprog og ånd), Karen og Ebbe Paludan, (Kærlighed), Søskendeflokken Olesen, (Aften). 

Som deltagere hele dagen havde vi som sangglade deltagere en inspirerende og udbytterig oplevelse. Man-
ge tak til arrangørerne. 

Else Marie og Arne Asp Sørensen. 

 

MENIGHEDSMØDER 
 
Der er menighedsmøde efter gudstjenesterne den 20. november.  
 
Et menighedsmøde er som navnet siger et møde for alle i menigheden, der har lyst. Menighedsrådene for-
tæller om, hvad der er sket i årets løb vedrørende kirken og sognet og fortæller om, hvilke planer og ideer 
der arbejdes videre med.  
Man er velkommen til at spørge ind og deltage. Mødet foregår i kirken umiddelbart efter gudstjenesten. 

Der er kaffe/servering i kirken i forbindelse med mødet. 

Sangglæden blomstrede i Tambours Have. 
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GUDSTJENESTER 

 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 

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

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 14. september (ved Michael Bergerud), den 12. oktober (ved Charlotte 
Locht) og den 16. november (ved Michael Bergerud) 

 

SP= Søren Pedersen. * Kirkekaffe efter gudstjenesten. A = Altergang på andre tidspunkter end 10.30. M = 
Menighedsmøde i kirken efter gudstjenesten.  

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb den 17. september kl. 10.00 i Fåborg kirke samt den 12. november i Årre 
kirke. Kontakt præsten på 75195041 eller fbb@km.dk 

14. august 9. søn. e. trin. 09.00 SP Ingen Luk 12-32-48 

21. august 10. søn. e. trin. Ingen 09.00 SP Matt 11,16-24 

28. august 11. søn. e. trin. Tambours Have kl. 
14.00 

Tambours Have kl. 
14.00 

Luk 7,36-50 

04. september 12. søn. e. trin 09.00 10.30 Matt 12,31-42 

11. september 13. søn. e. trin 10.30 09.00 Matt 20,20-28 

18. september 14. søn. e. trin 09.00 * 10.30 * Høstgudstjeneste 

25. september 15. søn. e. trin 10.30 Ingen Luk 10,38-42 

02. oktober 16. søn. e. trin 09.00 10.30 Joh 11,19-45 

09. oktober 17. søn. e. trin Ingen Ingen   

16. oktober 18. søn. e. trin Ingen 09.00 SP Joh 15,1-11 

23. oktober 19. søn. e. trin 10.30 09.00 Joh 1,35-51 

30. oktober 20. søn. e. trin 09.00 10.30 Matt 21,28-44 

06. november Alle Helgen 13.30 A * 15.00 A * Matt 5,13-16 

13. november 22. søn. e. trin 10.30 09.00 Matt 18,1-14 

20. november Sidste søn. e. trin. 09.00 M * 10.30 M * Matt 11,25-30 

27. november 1. søndag i advent 10.30 09.00 Matt 21,1-9 

mailto:fbb@km.dk
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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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Den Spanske Syge 

I slutningen af 1. verdenskrig, som havde raset i 
Europa, fra 1914 til 1918, kom de første rapporter 
om en dødelig epidemi, i 1918. 
Kong Alfons 13 af Spanien (1886-1941) var en af 
de første, der blev meldt smittet i det neutrale 
Spanien. 
På grund af pressecensuren i krigsførende lande, 
var det belejligt, at kalde det, der skulle vise sig, at 
blive en udbredt pandemi, for Den Spanske Syge. 
Store dele af Europa blev ramt. Det samme gjaldt 
Nordamerika, Alaska, Asien og nogle øer i Stilleha-
vet. 
Pandemien skal have haft en dødelighed på 150 
million mennesker på verdensplan. I Danmark dø-
de et sted imellem 15.000 og 18.000. 
Sygdommen menes at være opstået i en øvelses-
lejr i Kansas. Kort efter blev en halv million ameri-
kanske soldater sejlet over Atlanten til Vest fron-
ten i Europa. Havnene i Bordeaux og Brest modtog 
de allierede soldater. Moderne transportsystemer 
gjorde det muligt for virus at sprede sig via skibe 
og tog, så især troppebevægelserne spredte syg-
dommen. På slagmarken er der ingen tvivl om, at 
den havde gode betingelser for at få godt fat, og 
hjemsendte soldater tog den med sig hjem. 
I Danmark kom sygdommen i tre bølger. Den før-
ste havde vi fra juli til september 1918. Anden bøl-
ge hærgede fra oktober 1918 til april 1919. Den 
tredje bølge varede fra januar til april 1920. 
Af de 15.000 til 18.000 som døde i Danmark, var 
80 % imellem 15 og 45 år. Anden bølge var værst. 
Den tegnede sig for de to tredjedele af dødsfalde-
ne. 
Sygdommen spredte sig, som alle influenzatyper, 
igennem dråber, altså ved nys, hoste og håndover-
føring. 
Især lungerne blev angrebet og medførte ånde-
nød, ophostning af blodigt slim og svigt af lunge-
funktionen. På grund af lav iltmætning i blodet, 
blev mange blå eller sorte, inden de døde. Ikke at 
forveksle med den Sorte Død fra 1300 tallet. 
Forskningen viser, at Den Spanske Syge skyldtes en 

influenzavirus (H1N1) der har stor lighed, med den 

fugleinfluenza, der hærgede Asien i 2000 erne. 

Covid 19 

Sygdommen blev første gang registreret i novem-
ber 2019 i millionbyen Wuhan i Kina. Den fik nav-
net ”2019-n Cov acule respiration disease” (2019-
nCovARD) og ”novel coronavirus pneumo-
nia” (CNCP). Det er en luftvejsinfektion forårsaget 
af SARS-Cov2 virus. Sygdommen startede forment-
lig med en overførsel af virus fra flagermus. 
D. 11. marts 2020 erklærede WHO Covid 19 for en 
pandemi. Samtidig lukkede statsministeren Dan-
mark ned. Dette indebar som bekendt, at det kun 
var apoteker og fødevareforretninger, der måtte 
holde åbent. Vi lærte at holde afstand, spritte 
hænder og nyse og hoste i ærmet. Postordrefirma-
erne fik en opblomstring, og det blev populært at 
spise take away mad, mere end nogensinde. 
Udvikling af vacciner imod Covid 19 gik i gang. Al-
drig tidligere har forskerne, på så kort tid, kunnet 
lancere vacciner. D. 21. december 2020 godkendte 
EMA Pfizer/BioNTechs vaccine. D. 25. december 
om natten, ankom de første vacciner til Danmark 
og et vaccinationsprogram blev udrullet. De ældre 
og sårbare, samt nøglepersoner i sundhedsvæsnet 
fik de første tider, til at blive vaccineret. I løbet af 
2021 blev voksne tilbudt 3 vacciner og børn blev 
tilbudt 2 vacciner. Da sygdommen spredes luftbå-
ren, lærte Søren Brostrøm os at holde afstand, ho-
ste og nyse i ærmet, spritte hænder og blive hjem-
me ved symptomer. Teststeder skød op som pad-
dehatte og brugen af vatpinde og mundbind nåede 
uanede højder. Alle tiltagene, var ikke alene med 
til at dæmpe spredningen af sygdommen, men 
medførte også et markant fald i blandt andet for-
kølelse, influenza, børneorm og lus. Sygdommen 
kom, som spået, i bølger. Virus muterede, som for-
ventet, flere gange. Med de nye mutationer fik de 
smittede mildere symptomer. Sygehusene blev 
ikke så belastede som forventet, og samfundet 
blev, med små og store skridt, igen mere og mere 
åbent. Den seneste mutation Omicron, som først 
blev registreret i Syd Afrika, er meget smitsom, 
men giver forholdsvis milde symptomer hos de 
smittede. 
I skrivende stund er ca. 6.370 personer registreret 

døde af eller med Covid 19 i Danmark. Til sammen-

ligning er der tidligere registreret 1.000 – 2.000 

influenzarelaterede dødsfald om året. 

Den Spanske Syge vs Covid 19 
/Anna Marie Østergaard 
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Lokalt: 

I en pandemitid, som den vi, forhåbentlig er ved at 
lægge bag os, har vi herude på landet været privile-
gerede, i forhold til tætbefolkede byer. Vi har kun-
net bevæge os frit ude på gader og stræder. De fle-
ste af os har kunnet mødes med familie og venner i 
vores haver, eller bare få os en snak med dem, vi 
har truffet på fortovet. Der har været rigeligt med 
plads til, at vi kunne holde afstand. Mange har pak-
ket en køletaske med frokost for at køre ud og fin-
de en plet med en bænk, hvor vi har kunnet nyde 
både frokosten og naturen. Skype og WhatsApp er 
blevet flittigt benyttet, så har kunnet både tale med 
og se familie og venner. At vi skulle overholde alle 
restriktionerne, har været, om end til gene, men 
dog til at leve med. Det sværeste har for mange af 
os været, ikke at kunne have den tætte kontakt. 
Det at kunne give et kram, blev pludselig noget, 
der var en virkelig mangelvare. I dag har 2/3 af be-
folkningen været smittet. De tættest befolkede 
områder fik smitten først, men senere, ved de mil-
dere varianter, rullede smitten ud over resten af 
landet og fik fat i mange af dem, der var gået ram 
forbi i første omgang. 
I Fåborg var der i 2020 i omegnen af 15 smittede, i 
2021 lidt færre og i 2021/2022 blev anslået 35 kon-
stateret positive, med Covid 19. Men desværre var 
der også et enkelt Covid 19 relateret dødsfald. 

Konklusion: 

Både Den Spanske Syge og Covid19 er forårsaget af 

en luftbåren virus, som har ramt luftvejene. De to 

sygdomme har generelt ramt forskellige alders-

grupper hårdest. At dødstallet ved Den Spanske 

Syge var højere i forhold til ofre for Covid 19 må 

tilskrives, at vi i dag kender årsagen til smittespred-

ningen, at der blev grebet hurtigt ind og at vi har 

haft forholdsvis let ved at overholde de beskytten-

de foranstaltninger, samtidig med, at lægeviden-

skaben er meget længere fremme og har formået, 

at udvikle vacciner på rekordtid. 
/Slut   

Bliv medlem af 

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
Sognets hukommelse 

For 50 kr. om året kan du blive medlem  
og dermed støtte os i vores arbejde. 
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Nyt fra den  
blomstrende landsby 

Varmeforsyningen / Fjernvarmeanlæg i gl. Helle 
kommune. 

Skal gassen erstattes af fjernvarme i vores nærom-
råde i fremtiden, dette spørgsmål var på dagsorde-
nen på et møde i Helle hallen d. 7. juni, og her var 
stemningen helt klart for at man skulle undersøge 
muligheden for at stifte en gruppe af frivillige som 
kunne og ville arbejde med denne opgave, hvis der 
bliver opbakning hertil fra alle sider. 
Det var på initiativ af Jens Dicksen Jensen og Peder 
Foldager som havde inviteret repræsentanter fra 
Borgerforeningerne og udviklingsrådene, som be-
finder sig i området som er dækket af udviklingsrå-
dene i Helle øst og i Helle Vest til dette møde. 
På mødet blev det besluttet at vi skulle vende 

dette i vores bestyrelse og her var holdningen at vi 

gerne ville støtte op, især for at få afdækket værdi-

en og bæredygtigheden af dette projekt. Fra Årre 

vil det være Michael Eirup og René Andersen samt 

Lars Chr. Engelbrecht som har givet tilsagn om at 

varetage denne opgave i den nedsatte gruppe. 

 

Indlandsturisme i Varde Kommune. 

En arbejdsgruppe fra de 5 Udviklingsråd fra Helle 
Øst, Helle Vest – Skovlund- Ansager, Ølgod og 
Hodde – Horne – Sig – Tistrup har igennem 1½ år 
arbejdet med projektet Indlandsturisme og Indtje-
ning. 
De 5 Udviklingsråd dækker området i Varde Kom-
mune øst for Hovedvej 11. 
På et indkaldt møde d. 8. juni 2022 i Skovlund - 
Ansager Hallen, var vi fra Borgerforeningen sam-
men med rigtig mange andre foreninger og aktø-
rer, inviteret til et informationsmøde omkring mu-
ligheder for indlandsturisme i Varde Kommune. 
Der er igennem en periode blevet opbygget et 
samarbejde med Destination Vesterhavet, som er 
en fælles turistorganisation for Varde og Ringkø-
bing – Skjern kommuner. 
Fra Udviklingsrådet i Helle Øst er det Claus V. Jep-
pesen fra Vrenderup og Mikkel Ottosen fra Starup/ 
Tofterup som sidder med ved bordet i dette arbej-
de. 

I Borgerforeningen ville vi gerne bidrage til at gøre 

dette til en succes, så vi har netop fremsendt vores 

input hertil, med en beskrivelse af alle de herlighe-

der som vi i Årre kan byde turister på i vores områ-

de af Varde Kommune, bl.a. en ”Oase” i midtbyen 

– ”Byens Rum” som et aktivitetsområde for både 

børn og voksne, og ikke mindst Larsens Skov med 

et ”Madpakkehus”, som i løbet af 2023 også for-

ventes at kunne byde på overnatningsmuligheder i 

en shelter i skoven. Ligeledes kan byen byde på 

både en Kro og en Dag’ li Brugs, hvor man som tu-

rist kan købe mad og forfriskninger, samt en by 

med flere gode stisystemer i nærområdet, og se-

nest også en ny ”Frugtplantage” i Byen. 

Så vi står klar til at byde endnu flere turister vel-

kommen i Den Blomstrende Landsby – Årre. 

 
”Årets fest i Årre” – blev en ”Mega” succes. 

Lørdag d. 11. juni 2022 vil blive en dag som rigtig 
mange mennesker vil huske med glæde, lige fra 
morgenstunden stod byen badet i solskin, og byen 
var pyntet op med flag alléen igennem Skolegade, 
og rigtig mange borgere havde fulgt opfordringen 
om at sætte flaget til tops denne dag, så mange 
tak for det. 
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Alle byens og områdets borgere var inviteret til 
kaffe og brunsvigere samt kagemænd af Kvist Indu-
stries A/S til at deltage i indvielsen af den flotte 
frugtplantage, som er blevet anlagt på området 
ved fabrikken på Rønneallé, og som blev overdra-
get som en gave til Borgerforeningen og byens bor-
gere. Herefter spillede Varde Garden op for fuld 
musik og udførte et flot ”Tattoo” nede på området 
ved fabrikken, herefter gik alle i samlet flok igen-
nem byen med en afstikker ind på området ved 
”Byens rum” og Årre Børnecenter og tilbage til 
”Oasen” hvor de fik serveret en kold sodavand. 
Det næste punkt på dagens program var afslørin-

gen af den store skulptur, som er blevet skænket 

byen af Poul Erik Bech Fonden, og som er blevet 

placeret ved indgangen til ”Oasen” ved indgangen 

fra Skolegade. 

En fantastisk flot skulptur, som er udført af den 

anerkendte tyske billedhugger og skulptør Jörg 

Plickat fra Hamborg. En skulptur som hedder 

”Movimiento” eller på engelsk ”Movement”. 

Efter afsløringen, og efter flere taler blev alle de 
fremmødte trakteret med lækre og friskbagte 
kransekager stykker fra Kroen sammen med et glas 
kold rosevin, det var der heldigvis rigtig mange 
som ønskede at deltage i og herefter gik turen vi-
dere til ”Byens rum”, hvor Boldklubben og Borger-
foreningen endelig kunne få gennemført den 
”Folkelige” indvielsen af projektet, som desværre 
ikke kunne gennemføres sidste år pga. Covid - 19 
og på grund af forsamlingsloftet. 
En indvielse som i den grad var møntet på, at vi 
endelig kunne få mulighed for at sige tak til alle de 
frivillige, som igennem hele projektforløbet har 
ydet en hel fantastisk indsats, og brugt et utal af 
timer igennem hele opbygningsfasen og især også 
for at få sagt tak til alle de frivillige, som året rundt 
sikrer, at området altid er passet og veltrimmet, til 
stor glæde og gavn for både børn og voksne. 
Her kunne vi byde alle de fremmødte på en om-
gang pølser fra ”Pølseprinsessen” sammen med 
gode og afkølede drikkevarer fra Dag‘li Brugsen, 
som blev nydt til lyden af dejlig sang og musik ud-
ført af Linda Kubo og Karl Gade. 
For børnene var der arrangeret ansigtsmaling, der 
blev spillet stang- og bordtennis, der blev kørt på 
Pumptrackbanen og Skaterrampen hele eftermid-
dagen igennem, overalt på området lød der børne-
latter, og imellem de voksne gik snakken lystigt. 

Sidst på eftermiddagen havde bestyrelsen i Ven-
nekredsen for Årre Kro og Årre Invest samt krop-
arret inviteret på en fremvisning af de nye bygnin-
ger ved kroen med servering af en kold fadøl, og 
snolder poser til børnene. 
Herefter blev dørene åbnet til kroen for dem, som 
havde tilmeldt sig til at indtage en meget lækker 
”Sommerbuffet”, som kroen i dagens anledning 
havde arrangeret til en ”specialpris” for både børn 
og voksne, og som blev indtaget til lyden af dejlig 
musik og skønne sange af Matz Rudklint og Dor-
the Tagmose, en skøn aften som i den grad runde-
de en hel igennem fantastisk festdag af i Den 
Blomstrende Landsby – Årre. 
Der skal til slut lyde en stor og varm tak til alle de 
frivillige, som både før, og under samt efter, har 
hjulpet og bidraget med masser af praktiske opga-
ver for at gøre denne dag til en festdag – tak til 
Varde Garden, Musikere og sangere, Kvist Indu-
stries A/S, Poul Erik Bech Fonden, Pølseprinses-
sen, Årre Kro, Dagli’Brugsen, Årre Børnecenter, 
Vagn Kristensen. 

På vegne af Årre Boldklub – Årre Borgerforening 

– Vennekredsen for Årre Kro & Årre Invest A/S 

En fantastisk Sct. Hans aften. 

I år kunne vi atter nyde en Sct. Hans aften uden 
nogen form for Covid-19 restriktioner, og det be-
tød en aften med en utrolig flot opbakning fra by-
en og områdets borgere i alle aldre. En aften hvor 
vejret i den grad var med os, og det betød at de 
fleste valgte at nyde aftenen uden for teltet, hvor 
der var blevet opsat den fineste Sct. Hans bål og 
for børnene var der som altid gratis snobrød, og i 
teltet kunne man købe kaffe og kage og varme 
pølser, samt lidt til at skylle det hele ned med. 
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Året båltaler var Jane Ottosen som er en af vores 
egne, og en af byens trofaste Ildsjæle samt en af 
byens ”Blomsterpiger”, som i sin båltale tog ud-
gangspunkt i de lokale traditioner og med de man-
ge års gode resultater med de mange projekter 
som er blevet gennemført i byen. (Se uddrag af 
talen andet sted i bladet). 
Som altid var det vores lokale Musiker Vagn Chri-
stensen som leverede musikken til de traditionsri-
ge midsommersange, og i år have Jane Ottosen 
opfordret til at vi skulle synge ”Årre sangen” som 
matcher indholdet i båltalen. I år har Vagn meddelt 
at det var sidste år han kunne deltage som musi-
ker, hvor han samtidigt kunne fortælle at han hav-
de leveret musikken igennem rigtig-rigtig mange 
år. 
Så herfra skal der lyde en stor og varm tak til Vagn 
for indsatsen, og det betyder samtidigt at vi skal se 
os om efter en musiker, som vil bære stafetten vi-
dere i fremtiden. 
Som altid blev heksen sendt afsted til Bloksbjerg til 
lyden af teksten og musikken i midsommervisen – 
Vi elsker vort land. 
Der skal lyde en stor tak for arbejdet til bl.a. op-

sætningen af bålet, samt til dem som har hjulpet 

med opstilling og nedtagning af teltet, tak til bør-

nene på Årre Børnecenter som havde fremtryllet 

den skønneste heks til bålet, og til dem som havde 

bagt kage og lavet kaffe, også en stor tak for lån af 

strøm og vand. Tak også for leveringen af afhent-

ningen af teltet og med hjælpen med øvrige prakti-

ske opgaver som er forbundet med dette arrange-

ment. 

Endnu en drøm kan blive opfyldt. 

Som tidligere omtalt i bladet er vi nu så langt frem-
me at vi kan få opfyldt en drøm og en idé om at 
opføre en shelterplads i Larsens skov. 

Årsagen er, at vi for kort tiden siden fik bevilget et 
beløb på 80.000 Kr. til projektet fra Friluftrådet, så 
med dette beløb, samt det tidligere bevilgede be-
løb fra ”Puljen til realisering af udviklingsplaner 
”fra Varde kommune i 2021 på 25.000 kr. er vi nu 
så langt fremme at vi kan påbegynde arbejdet med 
at få indhentet de nødvendige tilladelser til projek-
tet, samt sikre at de tilbud som vi indtil nu har fået 
på shelterne og multtoilettet stadig står ved magt. 
Planerne er at der skal være en bålplads i tilknyt-
ning til shelterne, ligeledes vil vi sikre at der bliver 
tilført vand til området ved toilettet af hygiejniske 
grunde. 
Hvis alt går efter planen, forventer vi at kunne ind-
vie det samlede projekt i første halvår af 2023. 
 
Nu glæder vi os til byfesten i uge 32. 

Sommeren er over os, og mange er allerede på 
ferie og inden længe er vi fremme ved uge 32, 
hvor der atter skal holdes byfest i Årre, så nu glæ-
der vi os til at se programmet for byfesten.  

Bestyrelsen i Årre Borgerforening vil ønske alle en 

god ferie og en skøn og herlig sommer.  
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Vi fejrer midsommeren med at brænde bål og sen-
de ”Hekse til Bloksbjerg” 
Det er en gammel tradition, og gamle traditioner 
binder os sammen i lokalsamfundet. 
 

Som ”udefrakommende” fra Sjælland, er jeg er 
stolt af vores by Årre hvor der er lykkedes for os, 
ved fælles hjælp at fastholde og bygge, samt for-
skønne vores by. 
 

Først blev Årre kro et ”FOLKEEJE” altså Årre kro 
blev omdannet til et aktieselskab i 2003 med ca. 
350 aktionærer som valgte at købe folkeaktier i 
Kroen, og er siden blevet renoveret og udbygget af 
flere omgange af frivillige mænd og kvinder, og 
fremstår i dag som en fuld moderne kro, hvor der 
bliver holdt fester – lokale arrangementer af en-
hver art, og med udbringning af mad til pensioni-
ster, for uden at være et byens kulturelle og folke-
lige samlingssted, hvor man kan mødes og lære 
hinanden at kende, især når der kommer nye til-
flyttere, som ikke kender rigtig kender nogen i for-
vejen. 
 

Derefter er det gået ”slag i slag” først kom OASEN, 
en smuk park lige midt i byen, og nu med en smuk 

Sammendrag fra talen af Jane Ottosen til Sankt Hans aftenen i Årre. 
Skrevet af Jane Ottesen 

skulptur udført af Jørg Plickat, en international 
kendt kunstner fra Tyskland. 
Skulpturen er skænket af Poul Erik Beck fonden.  
Dette anlæg i byen passes også af frivillige 
 

Thyge Nielsen kom på et tidspunkt ”på banen” med 
stor entusiasme og kæmpede en brav kamp for en 
Ny skole og børnehave, og siden udbygget med 
”BYENS RUM” som er en blanding af skolegård med 
diverse legeredskaber – skaterbane for både små 
og store børn samt et fantastisk anlæg med diverse 
blomsterbede – frugtbuske – m.m. Dette anlæg 
passes også af frivillige  
Lærerparret Margrethe og Jul Larsen ”forærede” 
en skov til Årre Borgerforening som også bruges af 
børn og voksne med stor fornøjelse. Denne skov 
tilhører Årre borgerforening og passes og driftes af 
foreningen, med stor hjælp af en gruppe af frivilli-
ge. 
 

Sidst men ikke mindst, har Kvist familien plantet en 
frugtplantage med ca.150 frugttræer som alle i by-
en må tage den frugt de kan bruge til eget forbrug. 
 

NOGEN KAN NOGET -- SAMMEN KAN VI ALT I 
”DEN BLOMSTRENDE LANDSBY” ÅRRE    
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hela6818@gmail.com  40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  toestergaard@hotmail.com  21258504 
Arkivleder:  Herman Hansen     hela6818@gmail.com  40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Knud Becher  knudbecher@hotmail.com  75192564  
Suplandt:    Egon Vestergaard egon54@gmail.com 61611652 

Fåborg og Omegnes Lokalhistorisk Arkiv 
Formand: Anna M. Østergaard  40195253  amkaprivat@gmail.com 
Næstfor: Verner Puggaard      puggam@mailme.dk  
Kasserer: Verner Puggaard     puggam@mailme.dk  

Sekretær: Hans Karl Østergård  21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solvejg Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com 

Medlem : Knud Kristensen 40267822 gk-kristensen@hotmail.com   
Arkivleder: 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 
Næstfor: Kim Lykke Sørensen: kimlykke@hotmail.com 40754305 
Kasserer: Ole Buhl: olbu@cdnet.dk 23612159 
Medlem: Susanne Jepsen: toften17@hotmail.com 30619524 
Medlem: Niels Jørgen Pedersen: joenne@live.dk 21685350 
Medlem: Arild R. Nilsen: nilsenarild@hotmail.com 61657519 
Medlem: Niels Jørgen Nielsen: kirkelund@bbsyd.dk 22955500 

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:  Stig V. Kikkenborg:   stig-kikkenborg@hotmail.dk       22743531 
Kasserer:   Kim Knudsen:         a.vind@bbsyd.dk                            24814029 
Næstf.:      Jens Jørgensen:      jhj2203@gmail.com                      22321890 
Medlem:   A. Marie Sørensen: phhjorth12@hotmail.com              40222786 
Medlem:   Søren B Jepsen 
Medlem:   Stefan Madsen 

Årre Boldklub  Hovedbestyrelse 
Formand :  Casper Pedersen              formand.aab@outlook.dk      24659603 
Næstform.  Jacob Ulbæk Andersen   ulbaek@hotmail.com 
Kasserer:    Henning Bruun                  kasseraab@hotmail.com       23384977                   
Sekretær:   Jane Hansen              Jane.marie0809@gmail.com53120281    
Medlem :    Torben Hansen                2rben@hansenmail.dk           20749004 

Vennekredsen for Årre Kro  
Formand:    Poul Verner Christensen               22965790 
Næstformand:                Erik Egebjerg                            28450420 
Kasserer Ole Buhl                            23612159 
Best. medlem:                 Claus Brink                            30516508 
Best. medlem:                 Brian Larsen                            52157950 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Thyge Nielsen   20313624 
Næstfor.: Tove Christensen               24627121 
Kasserer: Peder Søndergård              40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Kurt Lund   40345406 

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:      
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                                                 30511907 
Kasserer: Lenette B. Lauridsen 41241349 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
 Viggo Hansen 22258226 
                             Gurli Nielsen  21705244 

Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

Kirstine Andersen                                                                    75192668 
Jens Jessen  40278837 
Susanne Enghave                                                                     24451550 
Anne Skydt                                                                       40975849 
Britta R. Jensen                                                                         22423338  
Kasserer: Ole Buhl 23612159 
Redaktør: Michelle Thorup    lokalnyt@outlook.com 30260469 

                          Vennekredsen Hybenbo 
Formand                Jytte Jørgensen                                       75192056 
Næstformand                   Lissy Marie Mathiasen                           21701020 
Kasserer                            Kate Pallesen    51354386 
                                              Asta Fink Nielsen                                     29464923 
                                              Jens Birk                                                    60914489 
                                              Inga Møller    27653944 
                                              Bodil Pedersen    21685350 
Beboerrepræsentant  Mary Møller                                             51962931 
Medarb. repræsentant    Britta Hansen    51668883 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

Form :     Else Wind               47elsewind@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 
Medlem: Verner Nielsen   ingerverner@gmail.com          21226216 

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:   Morten Jahn Krab     Krab.jahn@gmail.com  26148084 
Næstformand:  Line H. Jespersen  line.hornbech@gmail.com 20788436   
Best.medlem:     Tina Lassen                               tinagsk@gmail.com                             25211919 
Best.medlem:        Bjørn V. Hansen               bvh@brikk.dk                                                       20346006 
Gr.leder :                         Ingrid S. Simonsen   iss@hjorkaer.dk                                        40888092 
Kasserer:                    Ingrid S. Simonsen   iss@hjorkaer.dk                                        40888092 
Hjemmeside:        www.grimstrup.gruppesite.dk 

Ældresagen Helle 

Form.:  Jens Carlo Knudsen  carlo.aldresagen@gmail.com 61728302 
N-form:  Uffe Mikkelsen   uffemik@gmail.com  40847295 
Kasserer:  Jean Sørensen jeansoernsen@hotmail.com 23937328   
Sekretær:  Inger Vestergaard ingse45@gmail.com 29805389 
Medl.:  Helga Raundahl  raundahl@hotmail.dk  26830751 
Medl.:  Mona S. Nielsen mona55nielsen@gmail.com  30236545 
Medl.:  Niels Verner Jensen  nielsv@bbsyd.dk  61760503 

mailto:stig-kikkenborg@hotmail.dk
mailto:a.vind@bbsyd.dk
mailto:jhj2203@gmail.com
mailto:phhjort12@hotmail.com
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Steen Noer                Claus Brink 
Ejendomsmægler       Salg & vurdering 
 

 

.* tilvalg af individuel annoncepakke 

 


