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Fedfredag 
Skrevet af:  Charlotte Brix 

 
Efter 2 år med Coronaaflyste Fed Fredagsarrange-
menter var det med flagrende sommerfugle i ma-
ven, at d 25/3-22 nærmede sig. Udvalget havde 
lagt stort engagement i planlægningen, i at sprede 
det gode budskab om Fed Fredags genopståen og i 
at finde frivillige. Havde vi nu styr på det hele? Var 
børn og forældre klar til at mødes til store sociale 
arrangementer igen? Det Var bare nogen af de 
spørgsmål vi tumlede med.  
 

Heldigvis viste det sig, at godt 800 børn, og mange 
forældre, fandt vej til en hyggelig aften i Helle Hal-
len.  

Klubberne stillede alle med stærkeste hold, 
Skytterne, Svømmeklubben, Motionscentret og 
HH Esport. Derud over var der fodbold, bolsjekog-
ning, neglelak, hårfarve, smykke og kreativt værk-
sted. Varde Garden spillede op for fuld musik den-
ne festlige aften.  

Årets ildsjæl 2021/2022 
Skrevet af: Britta  Jensen 
  

Michelle R. Andersen, træner på Forældre/barn 
holdet i Årre Boldklub, blev ved sæsonens sidste 
træning overrasket med en velfortjent overrækkel-
se af Årets ildsjæl. 
Årets ildsjæl er en vandrepokal i ÅB Gymnastik, 
som gives til en træner eller frivillig indenfor Gym-
nastik i Årre Boldklub.  
  
Michelle har trænet forældre/barn holdet gennem 
flere år. Tager kurser for at udvikle sig og tager nye 
unge hjælpetrænere under sine vinger.  
Finder i sin dagligdag inspiration til musik, motorik, 
leg og læring, som kan tages med ind i gymnastik-
ken og give gode oplevelser til de mindste børn og 
deres forældre.  
  
Michelle brænder for sit hold og finder tid og ener-
gi til at træne og hygge om holdet trods egne ud-
fordringer. Det gør hun, fordi hun er en ildsjæl der 
brænder for at børn og voksne får en god start i 
det aktive foreningsliv.  
  

Tusind TAK!  
  
Med Venlig hilsen Gymnastik-udvalget i ÅB 

Der kunne springes hos FVI og på den store oppu-
stelige bane. Der var forhåbentlig lidt for enhver 
smag, bogstaveligt talt også i Helle Hallens store 
slikbod. 
 
Tusind tak for en fantastisk aften til både børn og 
de mange frivillige.  
Aftenen var fuld af samvær, glæde og sjove udfor-
dringer, alt det vi har manglet      under Corona.  
 
Vi glæder os allerede til d 9/9-22, hvor vi starter en 
ny sæson af Fed Fredags arrangementer. 
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Fredag den 4. marts 2022 så vi ishockey i 

Granly hockeyarena. Der var nogle foræl-

dre og voksne fra skolen, som kørte os. Vi 

havde trommer og flag med. Vi havde også 

skilte. Magne fra vores klasse var med på 

Esbjergs hold, også kendt som EIK. Ishock-

eyspillerne kom hurtigt ind på banen og 

kørte rundt om deres mål. Bagefter stille-

de de op på to rækker ved midten.  

Vi sang Danmarks Nationalsang. Alle spil-
lernes navne og nummer blev råbt op, og 
så gik de i gang med at spille. Magne 
havde nummer 41. Der var også en pige 
med på holdet. Spillerne skiftede meget 
ud. De første mål gik til EIK, og de vandt 
også kampen. Det blev til en guldmedalje 
til Magnes hold, da de vandt 6 kampe. 
Det var sjovt at se kampen og Magne 
spille.  
Til sidst fik vi taget et billede sammen 
med Magne.  
 
5. klasse 

Landsmesterskab i ishockey 
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Klubweekend Team Helle Håndbold 
Skrevet af: Maja Paterek  

Den 12.-13.marts fik vi ENDELIG lov til at afholde 
vores Klubweekend for alle vores ungdomshold i 
Team Helle Håndbold. 2020 blev jo som alt andet 
ikke til noget pga. corona. Vi satsede i lang tid på 
efteråret 2021, men måtte desværre to gange 
flytte weekenden pga. stor smitte i nærområdet. 
Så det var fantastisk da det endelig lov sig gøre. 62 
tilmeldte børn og 10 trænere deltog. Det var et 

imponerende højt antal, når vi har ca.75 spillere i 
børne og ungdomsafdelingen.  
Trille trolde, vores yngste, fra 2-5 år deltog sam-
men med deres forældre lørdag med et par times 
leg og derefter en tur i svømmehallen.  
For resten fra U6-U15 bød weekenden på masser 
af håndbold. U11 piger og U13 piger havde begge 
fået arrangeret en træningskamp. Så fremmødte 
forældre og alle børnene fra klubweekenden sad 
klar, da musikken blev skruet op og der var indløb 
ligesom man ser det i fjernsynet. Alle spillerne blev 
råbt op, vinkede til deres fans og så gik kampen i 
gang. Der blev spillet musik ved alle scoringer samt 
spilleres navne blev råbt op. Det var en stor ople-
velse for alle spillerne og selvfølgelig var der to sej-
re til Team Helle Håndbold.  
Resten af lørdagen gik med mere håndbold, en tur 
i svømmehallen og så blev der spillet kamp mod 
trænerne om aftenen.  

Søndagen startede stille og roligt ud med lidt mere 
håndboldtræning og for de mindste sluttede klub-
weekenden af med endnu en tur i svømmehallen. 
Så var de nyvaskede og godt trætte. For U11-13-15 
var søndagen langt fra stille og rolig. De tre hold 
brugte nemlig formiddagen på forskellige aktivite-
ter. Der var opstillet tre stationer. Den ene var 
håndboldfitness som er styrkeøvelser man laver 
sammen to og to på tid. Anden station var five-a-
side håndbold. Et forholdsvis nyt koncept, hvor 
man spiller med en blød bold, og kan dermed ikke 

drible, man må ikke røre hinanden og bolden bli-
ver givet op fra mål. Man spiller 8-10min for fuld 
knald. Sidste station var spinning, hvor to af moti-
onscenterets dygtige instruktører Alice Thuesen og 
Rikke Rørmose guidede spillerne igennem en halv 
times spinning. Det gav virkelig spillerne sved på 
panden og de gav den så meget gas til sidste mi-
nut.  
Alt i alt havde vi en rigtig god weekend med en 
masse dejlig glade børn, som helt sikkert tog 
trætte hjem søndag. Det er en fornøjelse at arran-
gere, når alle bakker op og at se alle de glade børn.  
 
På vegne af klubweekendudvalget 
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Gymnastiksamarbejdet i Helle Hallen, Årre Bold-
klub, Starup Idrætsforening, Agerbæk SF og Fåborg
-Vrenderup Idrætsforening har i år lavet en fælles 
indstilling af Mette Skovbjerg til "Årets Navn" i DGI 
Sydvest, Område Varde. 
Mette har været træner i mere end 25år, heraf de 
fleste på vores puslingehold. Hun er en ildsjæl, al-
tid klar med en hjælpende hånd både som træner, 
madmor og mange andre ting. Som den ansvarlige 
træner for et hold, har hun haft ansvaret for at 
guide rigtig mange unge mennesker i deres første 
trænerår. Det er altid med smil og ros til de unge 
mennesker og stor omsorg. Det er med vægt på at 
det skal være sjovt for både gymnaster og instruk-
tører at komme til gymnastik. Mette har et stort 
hjerte for alle mennesker. Både store og små.  
 

Hun er rigtig god til at spotte de børn, som, i nuet, 
har det svært. Hun får dem med på gulvet igen, 
motiverer dem og giver dem selvtillid til selv at 
kunne fortsætte. Hun giver dem tryghed i hallen og 
tro på at de også har noget at bidrage med. 
Mette har i mange år stået for køkkenet på vores 
årlige weekendtræning. Lavet madplanen, ind-
købslisten og stået for det praktiske. Og improvise-
ret, når ting ikke var der. 
Mette er fantastisk person at have i foreningen. 
Både på- og rundt om gulvet. 
Da Mette ikke kunne være i Ølgod til område op-
visningen, blev hun i stedet overrasket til vores 
lokal opvisning i Helle hallen weekenden inden.  
Tillykke med prisen Mette.  
 
Venlig Hilsen Gymnastikforeningerne i Helle Hallen 

"Årets Navn" i DGI Sydvest, Område Varde 

 

Løb for nybegyndere  
 

Der er plads til flere på holdet.  
 

Vi mødes torsdage kl. 17.00 ved klubhuset.  
 

Bare kom frisk. Alle er velkomne.  
 

Ved spørgsmål kontakt Matilde  
TLF 29 72 08 55 

Næste LokalNyt udkommer i august 
Deadline for indsendelse af  
materialer til bladet er den  

2. juli 2022. 
 

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

mailto:lokalnyt@outlook.com
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På en stiftende generalforsamling på Årre Kro. Den 22. januar 1980. Blev Helle Folkedansere en selvstæn-
dig forening. Foreningen var før 1980 en del af Årre Boldklub. 
 
Nedenstående personer var foreningens første bestyrelse: 
Egon Dammark, Roust, Thomas Thorbøl Hansen, Fåborg, Gerda Nielsen, V.Nebel, Gunnar D. Jensen, Årre, 
Hans Jensen, Starup, Villy Christensen, Esbjerg, Anne Dorit Østergaard, Årre. 
 

Nu er det slut, 17 dansere, 2 musikere og en leder har ”kastet håndklædet i ringen” folkedans er ikke noget 
nogen har lyst til mere! 
 

I foreningens vedtægter kan læses: 
I tilfælde af foreningens ophør vedtages samtidig overdragelse af dens eventuelle midler til beslægtede el-
ler velgørende formål i Varde Kommune. 
Det har betydet, foreningens to aktier på tilsammen kr. 6.000,- i Årre Invest, nu er overdraget til Årre In-
vest. 
 
Fanen og øvrige effekter kan ses på Årre Lokal arkiv. På bestyrelsens vegne Birte Skovbjerg. 

En ære er slut - efter 42 år - ophører 

Helle Folkedansere som forening!  
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En fantastisk god generalforsamling. 
I år lykkedes det endeligt at afholde den ordinære 
generalforsamling i 1. kvartal af året, og det var 
dejligt, idet vi igennem de sidste to år har været 
udfordret af Covid-19, hvor forsamlingsloftet har 
spændt ben for at gennemføre generalforsamlin-
gen indenfor denne tidsramme. 
Vi oplevede i år et meget flot fremmøde og der var 
en livlig debat efter beretningen, hvor der var fuld 
opbakning til bestyrelsen og for det arbejde som 
bliver udført året igennem. 
På generalforsamlingen i år var der en mindre ro-
kering og nyvalg til bestyrelsen, idet Flemming 
Christensen ikke ønske genvalg, han blev afløst af 
Niels Jørgen Nielsen og på kassererposten blev der 
rokeret rundt, idet Arild Nilsen efter eget ønske 
blev afløst af Ole Buhl som ny kasserer, og hvor 
Arild efterfølgende blev valgt som bestyrelsesmed-
lem efter at Malene Colberg ikke ønskede genvalg i 
år, Susanne Jepsen blev genvalgt på posten som 
bestyrelsesmedlem. 
Alle blev valgt med en stor applaus og blev budt 
velkommen til arbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsens forslag om en kontingentstigning og 

en mindre stigningen for snerydningen blev bakket 

op med applaus så det var bare dejligt, idet vores 

udgifter er støt stigende til drift og vedligehold af 

bl.a. vores fejemaskine, og ikke mindst er bankge-

byrerne støt stigende og med alle de forskellige 

faciliteter og pladser samt områder som vi skal 

passe og vedligeholde rundt omkring i byen, kræ-

ver det nogle økonomiske muskler at holde det he-

le kørende og i orden. 

Byen og skoven er Påskepyntet. 
Vores lokale Kunstgruppe og træhold har i den 

grad været fremme i skoene og fået pyntet op med 

skønne påske ting og blomster ved indfaldsvejene 

til byen, og samtidigt er det blevet pyntet op i Lar-

sens Skov, og alle vores frivillige som passer og ple-

jer byens blomsterbede og krukker samt området 

på ”Oasen” og på ”Byens rum ” har været samlet, 

og fået uddelegeret arbejdet, så nu er vi klar til at 

gå foråret og sommeren i møde. 

 
Nyt fra den  
blomstrende landsby 

Larsen skov er færdigtrimmet. 
Et kæmpe projekt har nu nået sin afslutning idet 
”Skovdyrkerne” har fået afsluttet arbejdet med at 
trimme skoven med fældning og flisning af de ud-
valgte træer i skoven, og det betyder at skoven nu 
fremstår flot og velplejet således at træerne nu kan 
få lys og luft og skovbunden vil inden længe vrimle 
med nye træer og buske. 
Flere frivillige har efterfølgende været ude og sam-
le grene væk fra stierne og samtidigt er stierne ble-
vet tromlet, så nu kan man færdes i sikkerhed i 
skoven. Året rundt er der frivillige der holder sko-
ven pæn og ren, og det betyder utroligt meget for 
dem som bruger og benytter skoven i det daglige. 
Med dette tiltag, og med brugen af professionelle 

skovfolk har vi sikret skovens fremtid og samtidigt 

betyder det at skoven først skal igennem en lignen-

de proces igen om 10 år, så det er jo dejligt. 

Sheltere i Larsens Skov. 
Som omtalt i sidste nummer af bladet, er planerne 
om at opstille nye sheltere og et tørkloset i skoven 
stadig aktuelle og i skrivende stund har vi nu en 
ansøgning ude omkring et større beløb til dette 
projekt, idet vi har ansøgt Friluftrådet om 125.000 
kr. og som tidligere nævnt har vi fået tilsagn om et 
tilskud fra Varde Kommune på 25.000 kr. så nu går 
vi og krydser fingre for et positivt svar på vores an-
søgning. 
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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   

I forbindelse med projektet vil vi gerne have ført 
en vand - og strømledning frem til området ved 
”Madpakkehuset” således, at vi kan sikre at de sa-
nitære forhold er i orden og til stede, for dem som 
skal overnatte i shelterne. 
Vi har fået nedsat en mindre arbejdsgruppe som 
har fået til opgave at indhente tilbud ved 2 – 3 le-
verandører og håndværkere, og der vil i den for-
bindelse blive brug for rigtig mange frivillige hæn-
der når arbejdet skal gennemføres i skoven. 
Når disse ting er på plads, skal vi samtidigt have 

udfærdiget en byggetilladelse til kommunen så vi 

er sikre på at opfylde alle gældende lovkrav til 

dette projekt inden vi igangsætter projektet. 

Sommerfest i byen! 
Vi arbejder på en plan, idet vi ønsker at holde en 
fest – en fest som vi skylder alle de frivillige Ildsjæ-
le som lægger et utal af timer i at holde byen og 
øvrige aktiviteter kørende året rundt. 
Samtidigt mangler vi at få gennemført den folkeli-
ge indvielse af ”Byens rum” og ligeledes er vi så 
heldige at Borgerforeningen og byens borgere vil 
få overdraget den nye store  ”Frugtplantage” af 
Kvist Industries A/S som er blevet etableret nede 
på arealet ved fabrikken og ud mod Tingvejen, og 
ligeledes er vi netop blevet tilsmilet med et tilsagn 
om at byen vil modtage en stor og flot kunst Instal-
lation af Poul Erik Bech Fonden, som skal placeres 
ved indgangen til ”Oasen” ud mod Skolegade. 
Ligeledes er det planen at bestyrelsen i Venne-
kredsen for Årre Kro, sammen med bestyrelsen i 
Årre Invest og kroparret, ønsker at fremvise de nye 
lokaler som er blevet bygget ved kroen samme 
dag, og med en fest på kroen om aftenen. 
Det betyder at flere spillere skal banen for at med-
virke til at skabe et festprogram for denne dag, så 
nu tager vi arbejdstøjet på, og håber at vi sammen 
kan skabe en skabe en fest som vil blive husket i 
mange år fremover. 
Så husk nu at sætte et stort X i kalenderen til d. 11. 

juni, da denne dag vil blive en festdag af de helt 

store, i Den Blomstrende Landsby – Årre. 

 

Byporte og Flagstænger. 
Et hold af frivillige borgere og personer fra besty-
relsen vil inden længe sikre at vores flagstænger og 
byporte bliver malet, således det hele fremstår flot 
og i bedste stil til konfirmationsdagen d. 30. april i 
Årre, og alle vores bænke og borde rundt omkring i 
byen og i området vil ligeledes blive slebet og ma-
let i løbet af sommeren. 
 
Miljøstationen. 
I løbet af sommeren vil der ske ændringer på Mil-
jøstationen, idet der vil blive ændret på fraktioner-
ne i spandene på området, og samtidigt vil infor-
mationstavlerne på pladsen blive fornyet. 
Vi har samtidigt givet udtryk for at der skal noget 
bedre belysning op på området, og det har Forsy-
ningen givet tilsagn om at de vil se positivt på når 
de går i gang med arbejdet på området. 
Bestyrelsen vil ønske alle en god sommer. 

http://www.åbhundetræning.dk
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Science- og bevægelsesdage 
Skrevet af Sebastian, Tobias L, Luka – 6. klasse 

 
Her på Årre børnecenter har vi været i gang med 
at lave insekthoteller. Det skyldes at insekter over-
alt både her i Danmark, men også i andre lande, er 
ved at forsvinde. Så vi er taget i aktion for at hjæl-
pe insekterne.  
Vi møder ind onsdag morgen og bliver delt ind i 3 
forskellige farver grøn, rød og blå, og der var 30 
hold i alt. Men på grund af sygdom rundt omkring 
på skolen skulle holdene ændre sig. Blå og rød 
startede med at bygge, og så var der fuld gang i 
den fra starten, der blev arbejdet grundigt i hver 
gruppe, og folk arbejdede rigtig godt sammen. Det 
gik rigtig godt med at fordele arbejdet mellem 
grupperne og store og små snakkede og arbejdede 
godt sammen. 
Vi skulle alle ud at løbe på et tidspunkt i løben af 
dagen, mens der nogle, der løb lavede vi andre 
insekthoteller. 
Da vi var ude at løbe blev vi delt op i to hold, og 
det fungerede sådan at de to hold skulle løbe 
mod hindanen i en cirkel rundt om Toften, en 
runde var cirka 900 meter lang. De voksne talte 
alle de omgange vi løb. Det var godt vejr, og det 
var rigtig dejligt at være ude hele dagen og hjæl-
pe insekterne. Det var en hyggelig dag med godt 
vejr og fællesskab. 
 

Årre skole 

Bevægelse/Science dag(e) 
Skrevet af Johan M, Mads og Tobias S. – 6. klasse. 

 

Vi har haft bevægelses- og science dag på Årre sko-
le. Vi startede med at få vores hold og holdfarve 
oppe i klassen, derefter skulle vi gå ned til vores 
lærere for at få opgaven forklaret. Opgaven gik ud 
på at vi skulle bygge et insekthotel, der var selvføl-
gelig også nogen regler, en af reglerne var at vi kun 
måtte bruge én planke og så fik vi udleveret nogle 
billeder til inspiration og vores planke. Så gik vi i 
sløjt og der skulle vi finde nogle mål og save plan-
ken ud, sætte dem sammen, fylde dem med natur-
lige materialer, som vi fandt udenfor for eksempel 
mos og kogler og til sidst satte vi net på. I mens alt 
dette skete var der altid mindst en farve ude at 
løbe. De sidste timer var alle dem der ikke havde 
fri endnu ude og lege sammen. Det var egentligt 
kun meningen at vi skulle bruge onsdag, men da 
der ikke var særlig mange der var færdige endnu, 
valgte skolen at tage noget af torsdag med, der 
spillede vi rundbold i stedet for at løbe.  
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Nyt fra Kunstgruppen i Årre. 
 

Knap var nisserne rejs af fra Larsens skov, før der 
blev liv og glade dage for troldene. Pludselig blev 
de synlige i deres små boliger, hvor de opholder sig 

og more sig over alle de nysgerrige der går forbi og 
kikker efter dem. 
En herlig gåturs beskæftigelse for både børn og 
voksne i vores dejlige skov. 
Bemærk også at vi renovere dyrene i Larsens skov, 
samt der kommer nye til. 

Tag også turen rundt i byen og se de fine påskeæg, 
der i farvestrålende farver hænger i træerne, i By-
ens rum. 
Høns, kyllinger og hare byder påsken velkommen 
til Årre. De står godt fordelt i byen, så når påske-
frokosten skal fordøjes er der rig mulighed for at 
møde dem på grønne områder eller i Oasen. 

Bemærk også byporten i Lindegade der byder for-
skellige årstider eller begivenheder velkommen. 

I den nye frugtplantage hos Kvist kommer der in-
sekt hoteller og med tiden andre spændende ting. 

Allerede nu er nye ideer i gang på værkstedet. Så 
der er altid noget nyt at kikke efter når turen går 
rundt i Årre, Den blomstrende by. 

Rigtig god tur fra Kunstgruppen. 
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Nyt fra fåborg borgerforening 

Siden sidst: 
Endelig endelig endelig er vi på vej. Endelig er vi på 
vej mod den normale hverdag. En hverdag hvor vi 
igen kan optage traditioner, ting vi kan lide, ting 
der betyder noget, ting vi kan gøre sammen og ting 
som i det hele taget gør det hele lidt (meget) sjove-
re. 

Der er lys i lygten lille mor: 
Og det har der været i længe, ja faktisk siden 1. fe-
bruar. 
I Fåborg er der nemlig både lys i gadelygterne om 
dagen og om natten for tiden. Om vi er kommet 
under skærpet opsyn, er der ingen der ved. Dog 
ved vi, at der arbejdes på sagen fra Kommunens 
side. 
I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for funkti-
onen: Giv et Praj – Varde Kommune, hvor man kan 
hjælpe kommunen med at se evt. fejl og mangler 
på vores fællesarealer, fortove, gadelys mm.  
Funktionen kan findes som App og på Varde Kom-
munes hjemmeside, og kan klart anbefales. 

Generalforsamling  
Torsdag den 24. februar afholdt Borgerforeningen 
generalforsamling på Fåborg Kro. I den forbindelse 
vil vi gerne takke for det store fremmøde. 
På generalforsamlingen blev det også til en tak for 
nu til Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg, som takke-
de af som repræsentanter for Fåborg i Udviklings-
rådet Helle Øst. Fra Borgerforeningen skal der lyde 
en stor tak for jeres arbejde gennem årene. I sam-
me anledning skal der lyde et stort VELKOMMEN 
TILBAGE til Ulla Sørensen, som har sagt ja til at tage 
en tørn i udviklingsrådet for Fåborg.  
Selve valghandlingen til bestyrelsen i Borgerfor-
eningen nåede aldrig at blive en gyser, da der var 
genvalg til alle. Tillykke til Anne, Finn, Mette og 
Steffan med (gen)valget. Jeg glæder mig til at fort-
sætte arbejdet med jer. 

Sluttelig var der sømandshistorier til den store 
guldmedalje. Laura Skovbjerg gav os alle en fanta-
stisk oplevelse med sine historier fra hendes op-
hold på Skoleskibet Danmark. 
En god afslutning på en god aften.  

Fastelavn 
Man skal aldrig aflyse en fest. Det er i hvert fald 
hvad borgerforeningen har måtte sande. 

En uge før fastelavn var festen tæt på at blive aflyst 
pga. for få tilmeldinger, men det må man aldrig 
gøre i Fåborg. 
For sikke en dejlig søndag formiddag vi havde. 
Årets tyndeslagtning blev derfor i år under en næ-
sten skyfri februar himmel. Tillykke til kattedron-
ninger og kattekonger. Vi ses til næste år. 

Vi samarbejder 
Den 17. marts blev der på Årre Børnecenter 
afholdt fællesmøde for Fåborg – Årre Borgerfor-
eninger, Fåborg Vrenderup Idrætsforening, Årre 
Boldklub og Årre Børnecenter.  
Der kommer senere til at blive meldt ud omkring 
hvad dette samarbejde skal føre til. Det er dog sik-
kert, at der blevet sået nogle frø, som vil styrke vo-
res i forvejen gode samarbejde foreninger, klubber 
og skole imellem. 
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Affaldsindsamling  den 27. marts 
Nu kan foråret bare komme, for Fåborg og vores 
opland er blevet skraldefri igen i år. 
Dagen startede, som den plejede før Covid19, med 
rundstykker i Fåborghus. Tak til Marije for sponse-
ring af ost. 

Tak til alle jer morgenfriske mennesker, som mødte 
op til en hyggelig ”arbejdsdag”  

Fortælleraften på Fåborg kro 
Den 29. marts afholdt Fåborg Borgerforening i 
samarbejde med Fåborg Lokalhistorisk Arkiv og Få-
borgkro endnu en gang fortælleraften på Kroen. 

Arkivet og Tømrermester Kurt Kirkegaard, fortalte 
om dagens tema: ”Det gamle erhvervsliv i Faa-
borg”. Endnu en gang en fantastisk aften med god 
stemning og god mad. 
Tak for samarbejdet.  

Vi ser fremad 

Velkomstmøde 
Fredag den 22. april afholder vi endnu en gang vel-
komstmøde for alle ny (og dem som føler sig som 
nye) FåBorgere.  

Vi glæder os til at se jer og vi glæder os til at for-
tælle hvad Fåborg og området heromkring har at 
byde på. 
Vi ses  

Konfirmation 
Den 30. april er der konfir-
mation i Fåborg og Årre kir-
ker. Borgerforeningen hejser 
flaget i dagens anledning og vi 
håber, at I alle vil følge trop, så vi 
rigtig kan fejre dagens konfirmander. 

Byfest 
Vi starter hvor vi sluttede med et ENDELIG ENDE-
LIG ENDELIG.  

Endelig er der byfest i Fåborg igen. Og vi glæder os 
til at se jer alle igen. Vi trænger til at se hinanden 
igen uanset, om vi er bosat i Fåborg, Årre, Hjort-
kær, Vrenderup eller det sted midt imellem. 

Vi ses 
Nu kommer solen, nu kommer sommeren, nu 
kommer det gode humør. 
Fra Borgerforeningen er der kun at sige, at vi glæ-
der os til at se jer alle igen, Nye som Gamle. 
På vegne af Borgerforeningsbestyrelsen i Fåborg – 
Smørhullet i Midten 
/Martin 
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Næste LokalNyt udkommer i august 

Deadline for indsendelse af materialer til bladet er den  
2. juli 2022. 

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

mailto:lokalnyt@outlook.com
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Solskin og spejdermøde i Bramming.  
Skrevet af: Charlotte Thorøe, Ulveleder ved KFUM- spejderne i Grimstrup/Årre gruppe. 

Nu hvor det gode vejr endelig er kommet, be-
sluttede Dorthe og jeg, at det igen var tid til at 
spejderne kom ud og 
fik lidt luft under vin-
gerne.  
Ulvene har arbejdet 
med det mærke, der 
hedder flokken. Mær-
ket handler om at ska-
be sammenhold i ulve-
flokken gennem udvik-
ling og samarbejde. En 
af de aktiviteter, som 
vi skulle arbejde med, 
handlede om at være 
handicappet.  
Til dette møde havde 
vi inviteret Tina med. 
Tina mistede to 2 år 
siden evnen til at gå, 
og sidder nu perma-
nent i kørestol. Jeg 
spurgte Tina, om hun havde lyst til at være med til 
mødet og fortælle børnene lidt om, hvordan det 
er at være handicappet. Det ville hun gerne. Der-
for flyttede vi mødet til anlægget i Bramming, hvor 
der er legeplads, skov og gode stier, som også kø-
restolen kunne klare. 
Ulvene skulle udføre forskellige opgaver bl.a. at 
gætte et ord uden at kunne høre, spille fodbold 
uden at kunne se ordentligt, fører hinanden rundt 
på legepladsen med bind for øjnene, bevæge sig 
rundt på et ben med benene bundet sammen og 
at rejse og sætte sig uden at kunne bruge hænder-
ne. 
 

Ulvene var super gode til at udføre disse opgaver, 
men blev også udfordret på det. Efter at opgaver-

ne var løst, var der tid 
til at lege, og vi skulle 
hygge os med kage og 
saftevand. Mens vi 
spiste kage, kunne 
børnene stille spørgs-
mål til Tina om, hvor-
dan hun klarer hver-
dagen i kørestolen. 
De spurgte bl.a. hvor-
dan hun kunne nå tin-
gene på øverste hylde 
i butikken, og Tina 
viste dem hvor smart 
hendes stol er, og 
hvordan den kan hæ-
ve sig op, så hun bli-
ver ”højere”. De 
spurgte om, hvordan 
hun kommer i bad, og 

Tina fortalte om hvordan hun bliver flyttet rundt 
med en lift, når hun ikke sidder i hendes stol, og de 
spurgte om hvordan hun kan køre bil. Tina fortalte 
dem om hendes bil og hvordan den fungerer, så 
hun kan bruge den. De stillede mange andre gode 
spørgsmål, og Tina svarede velvilligt på det hele.  
Senere på dagen fik jeg flere tilbagemeldinger fra 
forældre på mødet bl.a. ” Pigerne i min bil sagde, 
at det havde været så sjovt, og tiden var bare fløjet 
afsted”, en anden af forældrene skrev: ”Liva synes, 
det har været så sjovt og nogle fantastiske timer”. 
Så endnu en gang har det været en succes at holde 

spejdermøde et andet sted end i vores dejlige 

hytte i Egekrat skoven.  



15 

 



16 

 

 



17 

 

NNR.72    MARTS – APRIL 
–MAJ 2015 

 

R.72    MARTS – APRIL –
MAJ 2015 

 

 

 

 

 

             Nr. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JUNI – JULI – AUGUST 2022  

Byfestgudstjeneste i Årre 
 
Restriktioner i forbindelse med Co-
vid-19 lærte os sidste år at tænke i 
anderledes baner. 
Således også med den traditionelle 
byfestgudstjeneste, hvor der efter 
andagt i kirken, serveres morgen-
kaffe og morgensang i byfestteltet. 
I 2021 flyttede vi det hele udendørs 
til madpakkehuset i Larsens Skov. 
Det, der var en nødløsning, har vi 
nu valgt at fortsætte med. De hyg-
gelige rammer i den fri og flotte 
natur ligefrem indbyder til at blive 
brugt, også til dette arrangement. 
 

Så derfor: 

Byfestgudstjeneste og morgenkaffe og sang i Larsens Skov 
søndag den 7. august 2022 kl. 09.00 

Jacob Harsbo er ansat som organist ved Fåborg 
og Årre kirker fra den 1. marts 2022. 
Han tog i 2021 eksamen som organist og i 2008 
afsluttede han uddannelsen som klassisk guitarist 
fra konservatoriet. Han underviser i guitar på Ve-
jen Musikskole. 
Efter flere år som kirkesanger i Treenighedskirken i 
Esbjerg har han et godt kendskab til folkekirken. 
Jacob er 45 år og bor i Esbjerg med sin kone og to 
små børn. 
Vi glæder os til at samarbejde med ham og høre 
ham spille i kirken både på orgel og lejlighedsvis 
på guitar. 
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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 

   

FÆLLES GUDSTJENESTER:  
Som led i at kirkerne i Gl. Helle holder fælles gudstjeneste på de såkaldte ”små” helligdage, 
er der nu Årre kirkes tur på Kristi Himmelfart 26. maj kl. 10.30 og Agerbæk kirkes tur på 2. 
pinsedag 6. juni kl.10.30.  
Velkommen til hinandens kirker! 

PRÆSTEN HAR FRI. Den 18. juni til og med 4. juli samt 8.-22. august har sognepræst Michael Bergerud fri. 
Embedet varetages af sognepræst Søren Lydeking Pedersen tlf. 75196703 sop@km.dk til hvem henvendel-
se kan rettes. Præsterne har fri alle mandage 

Der blev fældet træer på kirkegården i Årre 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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KRISTI HIMMELFART 
Torsdag den 26. maj har vi igen Kristi Himmelfartsdag 
og mange holder fri fra arbejdet. Nogle gør det til en 
lang weekend med fri både torsdag og fredag. Der er 
altså plads til at gå i kirke og fejre dagen, om man vil.  

Som dagens navn siger, fejres på Kristi Himmelfarts-
dag den underfulde begivenhed, at Jesus for til him-
mels. Det skete 40 dage efter hans opstandelse fra 
graven påskedag. Her i landet og i de fleste andre 
vestlige lande er dagen en national helligdag. Dermed 
er det også sagt, at dagen har en vis betydning og 
vægt – eller er det sådan, at store dele af landet går i 
stå blot for at fejre noget betydningsløst?  

At Jesus for til himmels, er og var i den bibelske ver-
den ikke noget nyt. I Gammel Testamente står der 
fortalt om andre himmelfarter forud for hans. Især er 
Enoks og Elias’ himmelfarter er kendt. I 1. Mosebog 
5,24 står der således kort fortalt om Enok: ” Enok 
vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for 
Gud tog ham bort”.  

Mere udførligt står der om Elias i 2. Kongebog 2,9-11: 
”Elias sagde til (sin lærling) Elisa: Hvad kan jeg gøre 
for dig, før jeg tages bort fra dig? Elisa svarede. Lad 
mig få to dele af din ånd. Det var et dristigt ønske. 
Men hvis du ser mig blive taget bort fra mig, skal du 
få det, ellers ikke, sagde Elias. Mens de gik og talte 
sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. 
Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til him-
len i en storm.”  

Om Jesu himmelfart fortælles der i Apostlenes Ger-
ninger 1,1-11: ”Efter sin lidelse og død trådte Jesus 
frem for dem med mange beviser på, at han levede, 
idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om 
Guds rige. Da han spiste sammen med dem, pålagde 
han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men 
skulle vente på det, som Faderen havde lovet. Om 
det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, 
men I skal døbes med Helligånden om ikke mange 
dage.  

Mens de nu var sammen, spurgte de ham: Herre, er 
det nu, du vil genoprette Riget for Israel? Han svare-
de: Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, 
som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få 
kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være 
mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Sa-
maria og lige til jordens ende. 

Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de 
så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som 
de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da 
stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: 
Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere?  

Den Jesus, som er blevet taget fra jer op i himlen, 
skal komme igen på samme måde, som I har set ham 
fare op i himlen."  

Og Markusevangeliet 16,19-20 skriver ganske kort: 

”Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op 
til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd.” 

At Kristi himmelfart har været fejret i umindelige ti-
der, viser at dagen har stor betydning for kirken og 
den kristne tro. Således optræder himmelfarten i 
trosbekendelsen, der fremsiges ved hver eneste 
gudstjeneste i vores folkekirke, med ordene om Je-
sus: ”…opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, 
den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme 
at dømme levende og døde. 

Det hører med, at trosbekendelsen blev til i de første 
århundreder e.Kr. i en tid, hvor der ikke fandtes bø-
ger for menigmand og hvor man derfor lærte ved at 
huske udenad. Således er trosbekendelsen en huske-
remse, der opsummerer, hvad den kristne tro hand-
ler om. 

Om trosbekendelsen med dens stikordsagtige led 
end for mange synes gammeldags, uaktuel eller uvæ-
sentlig, spiller den – historien om himmelfarten ind-
befattet – dog en særlig rolle i den danske folkekirke 
gennem den danske kirkefader Grundtvig.  

Grundtvig var optaget af spørgsmålet om kristen-
dommens sandhed. Hvordan kan de bibelske beret-
ninger, der engang har fundet sted, have betydning 
for os i nutiden? Det kan de kun gennem den histori-
ske overlevering, siger han. Overleveringen har såle-
des overbragt os en kerne i troen, der til alle tider 
har eksisteret og stadig eksisterer. Kernen er trosbe-
kendelsen, der udtrykker, hvad kristendommens 
sandhed er. Synspunktet kaldes Grundtvigs 
”mageløse opdagelse”. 

Kristi himmelfart og fejringen af den får altså især 
betydning netop gennem trosbekendelsen, der ud-
trykker den kristne tro. Himmelfarten hænger såle-
des sammen med de øvrige ting, Jesus gjorde og ikke 
mindst lovede at gøre:  

Ved at komme til syne efter påskedagene og vise at 
han var opstået fra de døde, altså stadig levede, og 
dernæst i disciplenes påsyn fare op til himmels, gjor-
de han det ifølge overleveringen troværdigt, at han 
også vil komme igen, som han for bort, altså ved et 
nyt komme for at dømme levende og døde. 

Kristi himmelfart hører således med som en væsent-
lig del af den kristne tro. God sommer! –                    
Michael Bergerud 
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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 1. juni (ved Charlotte Locht), den 13 juli (ved Michael Bergerud) og den 
10 august (ved Charlotte Locht)  

 

SP= Søren Pedersen. * Kirkekaffe efter gudstjenesten.  ** Fælles gudstjeneste med sognene i Gammel Helle 
kommune.  *** Byfestgudstjeneste i Larsens skov  

22. maj 5. søn. e. påske 10.30 09.00 Joh 17,1-11 

26. maj Kristi Himmelfart Ingen. Se Årre. Fælles gudstjeneste i 
Årre kirke kl. 10.30 
** 

Luk 24,46-53 

29. maj 6. søn. e. påske 10.30 09.00 Joh 17,20-26 

05. juni Pinsedag 09.00 * 10.30 Joh 14,15-21 

06. juni 2. pinsedag Fælles gudstjeneste 
i Agerbæk kirke kl. 
10.30 ** 

Fælles gudstjeneste i 
Agerbæk kirke kl. 
10.30 ** 

Joh 6,44-51 

12. juni Trinitatis 10.30 09.00 * Matt 28,16-20 

19. juni 1. søn. e. trin. 09.00 SP Ingen Luk 12,13-21 

26. juni 2. søn. e. trin. Ingen 09.00 SP Luk 14,25-35 

03. juli 3. søn. e. trin. Ingen Ingen   

10. juli 4. søn. e. trin. 09.00 * 10.30 Matt 5,43-48 

17. juli 5. søn. e. trin. 10.30 Ingen Matt 16,13-26 

24. juli 6. søn. e. trin. Ingen 10.30 Matt 19,16-26 

31. juli 7. søn. e. trin. 10.30 Ingen Matt 10,24-31 

07. august 8. søn. e. trin. Ingen 09.00*** Byfestgudstjeneste 

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 

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

mailto:fbb@km.dk
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Årre Lokalhistorisk Arkiv 
 

Uddrag af bogen Årre Sogn. 
Københavneren, der blev lærer i Årre 

I 1901 blev Niels Christian Thomsen førstelærer 
ved Årre skole. Han havde tidligere været ansat i 
Agerbæk og Gjesing. I Årre fik han ved siden af læ-
rergerningen en jordlod at passe. 

Niels Chr. Thomsen. 
Førstelærer 1901-1936. (Foto 
ca. 1950). 

Knud M. Jacobsen. 
Førstelærer ved Årre skole 
1936-1969. 

Skønt indfødt københavner klarede han udmærket 
opgaven som landmand, og han opnåede endda 
flere gange at få præmie for landbruget. Han del-
tog aktivt i sognets liv. Der var jo grøde i andelsbe-
vægelsen, og lærer Thomsen var også med til at 
præge den. Han var bl.a. for-mand for vareind-
købsforeningen 1905-09. 

I den beskedne skole med stråtag var undervis-
ningen delt således, at lærer Thomsen havde de 
store børn, vinterlærer Mortensen den mellemste 
klasse, medens en pogelærerinde havde de små. 

Om sommeren gik den store klasse kun i skole 
en dag, torsdag, og denne dag mødte de store fra 
Jyllerup også op i Årre. 2. klasse gik i skole fredag 
og lørdag, medens de små mødte hver dag. 

Om vinteren var skoledagen til gengæld lang, fra 
9 til 16, med 1 times middagspause. Fagene var 
dansk, regning, religion, historie og geografi. Lærer 
Mortensen havde desuden gymnastik med de stør-
re børn i salen, der fandtes ved brugsen. Og piger-
ne havde end-videre »syskole«. 

Dagene i skolen forløb for det meste fredeligt og 
roligt: Der blev læst, fortalt og overhørt, og når 
den nye avis kom, hentede lærer Thomsen den og 
kunne så sidde i ro og mag og læse, medens bør-
nene regnede. De skulle dog ikke mangle hjælp, 
hvis det kneb med stykkerne! Det kunne også ske, 
at Thomsen blev så optaget af et stykke i avisen, at 
han læste det højt, og bagefter skulle børnene skri-
ve stil om emnet. (Det hedder i dag samtidsorien-
tering!). 

 

Også dengang kunne de store drenge finde på at 
sætte lidt kulør på skoledagen ved at lave skarns-
streger. De kunne f.eks. fornøje sig med at kaste 
alskens skrammel ned i lærerinden Mette Wolfs 
kæl-der, som var under forstuens gulv, i skoletiden 
opfyldt af børnenes fodtøj i et sammensurium. Det 
siges dog, at man ikke skulle prøve at lave numre, 
når Lærer Jørgen Mortensen var i nærheden. Han 
havde et øje på hver finger! 

Men i erindringen s lys står skolen for dem, 
der oplevede den, i dag som en god skole, 
trods de beskedne ydre forhold. Børnene sad 
ikke som i ældre tid efter dygtighed, men efter 
alder. Den strenge lektieskole var afløst af en 
mere børnevenlig. En helt særlig festdag var 
eksamensdagen. Dagen før denne havde bør-
nene travlt med at pynte skolestuens hvidkal-
kede vægge med gran og blomster. Hæfter og 
håndarbejder blev udstillet, og på selve dagen 
indfandt skole-kommissionen sig for at høre på 
børnenes kunne i de forskellige fag. Der var på 
det tidspunkt ikke forældre med på eksamens-
dagen. 

Man får det billede af Årre skole i denne pe-
riode, at der har været en god samklang mel-
lem skolen og landsbyens befolkning. Bonde-
standen var stærkt på vej fremad, og lærerne, 
som selv var dybt interesserede i landbrugs for-
hold, forstod bøndernes tankegang og behov. 
Der var dækning for betegnelsen folkeskole, 
som var indført med en lov i 1899, som betød 
et stort skridt fremad for landsbysko-len. Det 
var I. C. Christensens værk. Det var også ham, 
der stod bag skoleloven af 1903, som indførte 
mellemskolen. Den fik dog størst betydning for 
købstædernes børn. I Årre var det langt op i 
århun-dredet et særsyn, at jævne folks børn 
søgte mellemskolen og gik videre til gymnasiet. 

Ved førstelærer N. C. Thomsens afgang fra 
embedet i 1936 be-stemte skolekommissionen, 
at der ikke længer skulle høre jordlod med til 
lærerembedet. Skolekommissionen var ligele-
des enig om, at den tidligere andenlærer, Knud 
Mejer Jacobsen, skulle overtage stillingen som 
førstelærer og kirkesanger i Årre. 
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Gymnastikopvisning i Helle Hallen 
Skrevet af Janni Hanssen 

Den 13. marts var det endelig tid til årets gymna-
stikopvisning. 
 
De sidste par år har det ikke været muligt at afhol-
de opvisning, da der var Corona restriktioner, der 
skulle tages højde for. Der har heldigvis ikke været 
de store udfordringer i forhold til Corona i denne 
sæson. 

Det har været en god gymnastik sæson. 
Holdene har trænet siden september. Alle de seje 
gymnaster var klar til at vise, hvad de havde øvet 
på i denne sæson. For nogen var det første opvis-
ning, mens andre har været med før. 
Hallen var fyldt med glade og spændte gymnaster. 
Der var masse god gymnastik med hop, dans, kol-
bøtter, spring og meget andet.  
Der var omkring 200 lokale gymnaster fordelt på 7 
børne og unge hold.  
 
Til stor begejstring var der is til alle gymnaster 
efter deres opvisning. 
Der var rigtig god opbakning af over 600 tilskuere 

til opvisningen. Det kunne mærkes, at der var 
mange glade mennesker i hallen, som skabte en 
god stemning. 

Der var besøg fra Dejbjerglund efterskole med de-
res 140 elever. Deres opvisning var med temaet 
Egypten. Der var masse spring, rytmeserier og godt 
humør. 
Der var fart over feltet med en masse smil og ener-
gi. Det kunne ikke ses, at det var den femte opvis-
ning, de havde den weekend. 
Det er fantastisk at se, så mange efterskoleelever 
samarbejde om en opvisning, hvor alle ved, hvad 
der skal gøres.  
Det var en flot opvisning. 
 
Det var en dejlig dag i gymnastikkens tegn med 
flotte opvisninger, klapsalver, sang og godt humør. 

 
Et stort tak til alle tilskuere, gymnaster, trænere, 
medhjælpere og efterskolen. 
 

Vi glæder os til at se jer alle næste år. 
 

Gymnastik-udvalgene ønsker alle en 
god sommer. 

 

 

Den 18. og 19. marts deltog Lillespring, Mellemspring 
og Juniorspring/rytme ved Områdeopvisning i Ølgod. 

 

Der er 
gymnastik 
opstart i 
uge 38 
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Fortælleaften på Fåborg Kro 
Skrevet af Anne Marie Østergaard 
 

Tirsdag d. 29. marts gentog Fåborg Borgerforening 
og Fåborg Lokalhistoriske Arkiv succesen fra okto-
ber måned, med en fortælleaften. Til vores store 
glæde havde 79 tilmeldt sig arrangementet. 
Denne gang var fokus på byens opståen omkring år 
1900.  
Vi startede med fællesspisning, hvor der blev ser-
veret frikadeller med stuvet hvidkål og efterfølgen-
de kaffe og småkager.  

Verner Puggaard indledte med at vise et gammelt 
kort fra Fåborg bys ejerlav, som han fortalte ud fra. 
Derefter blev, der vist gamle billeder, af nogle af 
de første huse i Fåborg.  

Huse der rummede de erhverv, som udviklingen i 
især landbruget, havde behov for. Olav Christen-
sen fortalte om sit barndomshjem, smedjen. Som 
afslutning fortalte Kurt Kirkegaard om sin bedste-
far, Christian Christensen, bedre kendt som Christi-
an Mælkekusk.  
Tak for den gode opbakning.  
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Den nat der faldt bomber i Autrup 
Skrevet af Verner Puggaard 

Fortsættelse fra sidste nr. 

 
Beboerne på gården Eskærdal4 i Jyllerup (Anne og 
Wenzel Wenzelsen) oplevede begivenheden såle-
des: De var den 20. september cyklet til Omme, 
hvor Wenzels mor lå for døden. Hun døde i løbet 
af natten. Da de cyklede hjem tidligt om morgenen 
kunne de se ilden, og de troede i nogen tid, at det 
var Eskærdal, der var i brand. 
 
I dagbladet Vestkysten fra mandag den 22. sep-
tember 1941 er begivenheden kort omtalt på for-
siden på baggrund af et telegram fra RB (der var 
tysk kontrolleret). Artiklen har overskriften: 
”Engelske Bomber mod Sydjylland”, og teksten er: 
”Natten til søndag har engelske flyvere kastet en 
del spræng og brandbomber nogle steder i det syd-
lige Jylland. Nogle huse blev let beskadiget og der 
forvoldtes nogen markskade”. 
 
Der var flere engelske bombemaskiner, der havde 
kastet sine bomber over det sydvestjyske område 
den nat. Bl.a. var der faldet bomber i Mejls ved 
Varde. Også i Østjylland og i Sønderjylland faldt 
der bomber. Alle steder er billedet det samme: et 
antal brandbomber på ca. 30 og to sprængbomber 
fra hver bombemaskine. I nogle tilfælde er to eller 
flere maskiner fulgtes, og dermed er der faldet 
tilsvarende flere bomber. 
 
Efteråret 1941 var den periode i krigen, hvor ty-
skerne rykkede frem i Rusland under meget hårde 
kampe og uhyggeligt store russiske tab. Samtidig 
gjorde tyske ubåde og overfladefartøjer voldsom-
me indhug i de nordatlantiske konvojer af skibe. 
Konvojerne skulle nord om Norge til Murmansk, 
og det skete med eskorte af britiske flådefartøjer. 
 
Disse konvojer var livsnødvendige for Rusland, 
som havde mistet en stor del af sit krigsmateriel 
under den tyske fremrykning. Skibene i konvojer-
ne var lastet med forsyninger af tanks, flyvemaski-
ner og andre våben samt brændstof fra USA.  
 
Det var således en periode af krigen, hvor Tysk-
lands krigsmaskine var ved at løbe Rusland over 
ende. Ledelsen i Moskva pressede på for at få  

England til at åbne en anden front mod Tyskland, 
så presset på den russiske front kunne lettes. Wins-
ton Churchill måtte imidlertid erkende, at det var 
helt umuligt at åbne en anden front på det tids-
punkt. Der var hverken mandskab eller materiel til 
rådighed. 
 
På samme tid var der voldsomme kampe mellem 
tyske og britiske styrker i Nordafrika, og her var de 
britiske styrker på tilsvarende måde afhængig af 
konvojer fra USA med våben og brændstof. Også 
her var de tyske styrker under fremmarch i efter-
året 1941. 
 
I den situation forsøgte England at binde tyske res-
sourcer i Tyskland ved at foretage natlige luftan-
greb mod tyske mål. Det kunne tvinge tyskerne til 
at holde bl.a. jagerfly hjemme som forsvar, og kun-
ne derved forhindre, at de blev kastet ind i kampen 
på østfronten.  
 
Englænderne havde på det tidspunkt ikke udviklet 
firemotorers bombemaskiner, men havde kun to-
motorers. Disse bombemaskiner var langsomme 
og dårligt armerede, og de var derfor forholdsvis 
nemme mål både for antiluftskyts og tyske jagere. 
 
Natten mellem den 20. og 21. september 1941, 
hvor der var mørkest, da det var nymåne, blev der i 
henhold til engelske arkiver gennemført to engel-
ske bombetogter mod tyske mål. Det ene var mod 
Berlin og det anden mod Frankfurt. Imidlertid blev 
bombemaskinerne kaldt tilbage på grund af dårligt 
vejr over bombemålene.  
 
Der var 10 bombemaskiner, der ikke opfangede 
signalet om at vende tilbage til deres baser, og dis-
se er i de engelske arkiver angivet at have bombet 
alternative mål. Der var samme nat ifølge kilderne 
flere engelske bombemaskiner, der blev skudt ned 
af antiluftskyts i Tyskland, og nogle havarerede på 
grund af det dårlige vejr.  
 
 

4Eskærdalsvej 12 
 

 
Fortsætter næste side 
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Oplysningerne i engelske arkiver peger altså på, at 
de bomber, der faldt over det sydlige Jylland 
natten mellem den 20. og 21. september 1941 
blev kastet af engelske bombemaskiner, der havde 
opfanget signalet om at returnere til basen på 
grund af det dårlige vejr ved målet for bombetog-
tet – efter al sandsynlighed, Berlin. Maskinerne, 
der er blevet spredt under turen over Vesterhavet, 
er vendt om, og har derefter smidt bombelasten 
for at forbedre chancerne for at nå hjem i god be-
hold.  
 
 

/Slut 

Billedet viser: 
Fragment fra en af de to sprængbomber, der blev kastet i 
Autrup.  

Tirsdag d. 15. februar blev der afholdt generalfor-
samling i Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv. 
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til ved-
tægterne. Der blev blandt andet drøftet, om bogen 
Fåborg Sogn nr. 4, i opdateret udgave, skal lægges 
over på USB stik og sælges som sådan. På valg var 
Børge Hansen, som ikke genopstillede. I stedet ind-
trådte Knud Kristensen i bestyrelsen. 
Efter generalforsamlingen blev Børge Hansen, med 

et års forsinkelse, hædret for sit 25 års jubilæum. 

Børge har været et stort aktiv for arkivet, hvor han 

har lagt uanede mængder af tid. Ud over sin tjans 

for kasserer, har han registeret mængder af arkiva-

lier og billeder. Af billeder er det for hans vedkom-

mende blevet til over 3.000 stk. Han vil blive sav-

net i arkivet. Stor tak til Børge. 

Generalforsamling og                  
25 års jubilæum 
Skrevet af: Anna Marie Østergaard 

 

Henning Toft Bro i Årre Kirke 
 
Tirsdag den 23 august  kl 19  
 
Henning Toft Bro vil underholde med sang og fortælling om sin rejse fra fiskerdreng i Thybo-
røn via musikgruppen Tørfisk til embedet som Biskop over Aalborg Stift. 
Henning Toft Bro var ikke kun medlem af Tørfisk. Han har også skrevet flere af deres kendte 
sange bl.a.  "Fuglene letter mod vinden" 
Alle er velkommen 
Årre Menighedsråd, Årre borgerforening og Danske Seniorer Årre-Grimstrup 
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Danske Seniorer 

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

 

Marianne Schmidt 
Toften 2D  
6818 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
Www.Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hela6818@gmail.com  40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  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 

IT Egon Falk 60893611 efalk@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               40546818 
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               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:   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 

 


