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Agnes går til ballet! 
Skrevet af Malene Lauritzen 

Agnes er 5 ½ år og begyndte til ballet for 1 ½ år 
siden inde på Kulturskolen, Esbjerg. Hun går på 
miniballet-holdet, som er for 3-6 årige. De træner 
hver fredag fra kl. 15-15.30. Der er ingen hjemme-
træning udover det Agnes´ selv ønsker og vil. Hun 
står dog af og til inde på stuegulvet, og viser nogle 
af de balletøvelser, de har lært som f.eks. pirou-
ette. 
Agnes havde selv et ønske om, at ville gå til ballet. 
Gennem nogle måneder, hvor hun dagligt spurgte, 
om ikke hun gerne måtte gå til det, og interessen 
var meget fastholdende, blev vi enige om at kon-
takte Kulturskolen. Agnes blev skrevet op på ven-
teliste, og var heldig at kunne starte i august 2020. 
Der ses dog et stort frafald på holdene og pt. er de 
ca. 8 børn på hendes hold. Agnes kender ikke, de 
andre børn, der går der, men børnene finder hurtig 
sammen, og der dannes nye venskaber på kryds og 
tværs af nationaliteter. Agnes har altid fundet glæ-
de i at bevæge sig til musik. Samtidig går ballet og-
så ind og styrker hendes motorik, som har været til 
stor gavn for hende. Det vigtigste for os er, at hun 
er glad ved balletten, og har valgt den, fordi hun 
gerne vil. Det giver også noget selvstændighed at 
komme til en helt ny by, nye omgivelser, at hun 
hverken kender træneren eller de andre børn. På 
balletholdet kan de ikke skjule sig, de er så få på 
holdet, og alle skiftes til at være forrest og lærer 
”at være på” for et publikum.  

Hvert år fremviser børnene et jule-balletshow for 
at vise, hvad de har lært siden sidst. Det er skønt 
som forældre at følge den udvikling, der løbende 
sker, og det fællesskab og sammenhold, der er på 
holdet. Nederst ses billeder fra årets juleshow 
2021.  
Agnes ´balletlærer Anne, er meget pædagogisk i 
hendes arbejde, og tager sig god tid til børnene og 
har stor interesse for dem. Selvom undervisningen 
er disciplineret, er der altid tid til et kram, og vi 
tænker som forældre, at det er med til at fastholde 
Agnes ‘glæde ved balletten. At der bliver krævet 
noget, men der samtidig også er tid til omsorg og 
nærvær. 
Anne spurgte Agnes, om hun ikke ville ind og se 
Fyrtøjet (Varde sommerspil 2021), hvor Anne hav-
de en rolle som balletdanser. Det var en stor ople-
velse for os alle, og Agnes fulgte spændt med oppe 
fra tilskuerrækken, og vidste lige, hvornår Anne var 
på scenen, og var meget fascineret af de ballet-
øvelser, hun kunne lave. 
I efteråret 2021 havde miniballet-holdet en work-

shop dag, hvor de havde besøg af Talentholdet fra 

den kongelige linje. En oplevelse for store og små. 

De fremviste til sidst, hvad de havde lavet sam-

men, og Talentholdet fortalte børnene om den 

kongelige linje.  
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Petanque i Fåborg 
 
I sommeren 2021 var vi kun 15 petanquespillere i 
Fåborg. Dette kan måske skyldes Covid-19. En stor 
tak til bestyrelsen Steffen, Aase og Knud. De fik os 
tilmeldt DGI Sydvest turneringskampe (dog med 
besvær).   
To 4-mands hold, 3 double hold, og i sensommeren 
et 6-mands hold. Ligeledes blev der afholdt 2 DGI 
stævner i Fåborg, som blev afviklet på bedste måde 
(nok især med Aases hjælp).  
Derudover fik vi to pladser på medaljeskamlen ved 
double finalestævne i DGI Sydvest A-række.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid og Kis vandt sølv mens Svend og Verner 
vandt bronze – Stort tillykke.  
 
D. 13. oktober 2021 var der petanque afslutnings-
fest med spil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afslutningsfesten blev  afsluttet med spisning om 
aftenen hvor  
Fåborg kro leverede flæskesteg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi var ca. 20 personer – pårørende var inviteret 
med til aftenfesten. Som tradition synges der ved 
spisningen den samme hjemmeskrevne sang hvert 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fortsættes næste side 
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Da jeg, i år 2006, startede med at spille  var vi 45 
spillere.  
Vi ønskede tilgang af nye petanqespillere i Fåborg 
og omegn. 
Der er almindelig træning om onsdagen, det er 
gratis den første måned, og foreningen har kugler  
til nye spillere. 
Der er sæsonstart i marts måned (lørdag formid-
dag i starten). Alle er velkomne, og man bestem-
mer selv om man har lyst til at deltage i turnerin-
ger. 
I år 2022 har Fåborg Petanque 25 års jubilæum- 
dette skal da fejres. Meget gerne sammen med 
nye og nuværende petanquespillere. Vi har det 
sjovt, får motion, frisk luft og hyggeligt samvær 
med dejlige petanque spillere.   
 
Jeg håber, at vi ses. 
 
/Kis. 

Valgt til byrådet 
 

 

 

Plan & Teknik: 

 

Via gruppemøder i mit parti, får jeg berøring med alle byråds-udvalg. 

Ny Redaktør på LokalNyt. 
 

Bo Becher har kort før jul overdraget stafetten som 
Redaktør på LokalNyt til Michelle Thorup som bla-
dets nye Redaktør. Årsagen til dette skifte er at Bo 
har fået et nyt job som indebærer at han ikke læn-
gere har den tid i overskud til opgaven som tidlige-
re, derfor er det med stor glæde at vi kan byde Mi-
chelle velkommen til opgaven som ny Redaktør på 
bladet fra jan. mdr. 2022. 
Fra samarbejdsgruppen og redaktionsudvalget bag 

bladet vil vi endnu engang takke Bo for indsatsen, 

og byde Michelle velkommen til opgaven, og vi 

glæder os til samarbejdet med hende i fremtiden. 
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          Vejen til valget og plads i Byrådet 2022-25 
           Jeg er valgt til byrådet for HELE Varde kommune,,, men

jeg er stadig lokalt forankret i Årre Skoledistrikt ! 
 

           Udvalg: Plan & Teknik samt Arbejdsmarked & integration. 

Interessen. 

Kort om Claus Brink 47år: 

Bor i Årre skoledistrikt, sammen med Lone, vi har 
tre børn på hhv. 13,17 og 19, den ældste af vores 
tre piger er fløjet fra reden. 

Interessen for medbestemmelse og beslutninger 
har jeg med hjemmefra. Trods det minder om en 
kliché, så var min far meget aktiv i bestyrelser og 
lokale udvalg, både kulturelle og politiske. 

Siden jeg var 17 år har jeg været aktiv i lokale ud-
valg, efterhånden blev det i bestyrelser og som in-
struktør mv. De seneste år har jeg taget endnu et 
“step”, og sidder med i bl.a. en erhvervbestyrelse 
samt LAG Varde/Fanø, der har til opgave at støtte 
og fremme den lokale landdistriktsudvikling. 
 

I mit parti er der en buddy-ordning, det betyder 
man som ny kandidat… kan spørge “en voksen” til 
råds, under valgkampen. /læs: [erfaren fra byrå-
det] 
 

Jeg meldte mig ind en politisk partiforening, for ca. 
7 år siden. Især for at få indblik, men også mulig-
hed for at snuse til kommunalpolitik, via partiets 
kommuneforening. Jeg havde på daværende tids-
punkt, en drøm om at stille op til kommunevalg i 
Varde Kommune. Jeg trådte mine politiske barne-
sko, ved at gå i bestyrelsen i den lokale vælgerfor-
ening samt få et sæde i partiets kredsbestyrelse 
(mere landspolitisk) 

 
Målsætningen var at stille op, når børnene efterlod 
den nødvendige tid. Lone lovede mig fuld opbak-
ning, til at gå efter en plads i byrådet. Samtidig nik-
kede pigerne OK til, at de var med på idéen om, 
“far måske blev en offentlig person” 

Vejen og valget. 
Jeg opnåede valg som kandidat i lokalforeningen i 
oktober 2020, så var målet klart og forberedelser-
ne var i fuld gang til kommunalvalget i november 
2021 
 

Året mod kommunalvalget blev bl.a. brugt på, 
fælles- og partipolitiske intro og strategi arrenge-
menter. Herunder emner om kommunal budget/
økonomi, bosætning, biodiversitet, dagtilbud, sko-
ler, plejecentre, planloven mv. Derudover mange 
møder ved virksomheder, med henblik på at få 
viden om deres strategier og evt. udfordringer, 
hvor byrådets beslutninger gør sig gældende. 
Grøn omstilling, tilladelser, rekruttering af arbejds-
kraft, udvidelser, infrastruktur og meget mere. 
 

Valgkampen kører lige under overfladen hele ti-
den, men i løbet af august 2021, kommer der me-
re facon og retning på den del. De sidste 3 uger op 
til valget, kommer der virkelig fart på. Panel- og 
debatmøder, besøg, plakater. På gader og stræder 
hvor der er vælgere, flokkes kandidaterne. Flere 
arrangementer hver dag/aften, 3-5 dage pr uge. 
Det var en ny fornemmelse i kroppen … for en ny 
kandidat. 
 

TAK for opbakningen ved KV21, at håbe og tro er 
én ting ved et kommunalvalg. Men at opnå alt 
480stemmer er en ret vild tanke for mig. 
Heraf ca 85% på afstemningsstederne i Årre og 
Fåborg. 
 

Netværk i hele skoledistriktet.. 
Foreninger, skole, erhverv, borgerforening, udvik-
lingsråd og borgere i al almindelighed, er meget 
velkomne til at tá fat i mig, som jeres lokale by-
rådsmedlem. Jeg vil til enhver tid lytte, og gerne i 
det omfang min kalender tillader dét. Deltage som 
et “infopunkt” eller “med på en lytter” til jeres ar-
rangement/møde. 
Ring eller skriv til mig, for en aftale/ cbrd@varde.dk 

Opbakningen fra Lone og pigerne har været altafgørende i min beslutning, om at stille op til kommunalvalget! 
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Nyt fra Fåborg Borgerforening 
 

Siden sidst: 
Traditionen tro er efteråret en begivenhedsrig peri-
ode i Fåborg – Smørhullet i Midten og dermed også 
for Borgerforeningen. 
Dog bliver vi snart trætte af fjenden, som ingen kan 
se, men ingen er i tvivl om findes – Covid-19. 
Men kald os bare jubel-idioter. En ting er nemlig 
helt sikkert. Kan noget gennemføres iht. myndighe-
dernes anbefalinger, så bliver det gennemført 
 

Vi bor i Fåborg- og det er vi stolte af! 

Borgerforeningen har i Efteråret investeret i 
”reklame for byen” både ved torvet og Fåborghus. 
Aflysninger: 

Lad os komme hurtigt over det – Aflysninger 
Vi havde set frem til præsentere nyheder og hive 

gamle kendinger frem fra gemmerne. 

Covid-19 havde sat sit aftryk, hvorfor vi aflyste 

”Årets Familie Julefrokost” på Kroen samt et nyt 

tiltag, som vi kalder for DET KIMER NU TIL JULE-

FEST, hvor vi i fællesskab skulle synge julen ind. 

Men vi kommer igen. 

Foredrag m. Anne Metha og Poul Rosendahl 

Den 28. oktober var 120 mand samlet til foredrag 

med Poul og hans mor Anne Metha, som fortalte 

om tiden med GURO Transport i Fåborg. 

Det var en fantastisk aften, hvor der blev fortalt 

røverhistorier fra en tid, som var en gang. 

Tak til Fåborg Lokalhistorisk Foreningen for samar-

bejdet omkring dette. 

Julemarked 

Igen i år blev der afholdt julemarked i Helle Hallen. 

Dette arrangement er blevet til gennem et samar-

bejde mellem Helle Hallen samt Borgerforeninger-

ne i Agerbæk, Næsbjerg, Starup-Tofterup, Årre og 

Fåborg. 

Vi takker for et godt samarbejde og glæder os til 

næste år. 

Julepynt 

Mens nogen kom i julestemning i Helle Hallen var 

en flok i gang med at få Fåborg i julestemning. 
 

Vi nyder synet hvert år, det kan få selv den mest 

stressede i julestemning. 
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I år blev også afslutningen en æra i Fåborgs Bys 

Julebelysning. Efter 80 år takkede Villy Pilgaard af 

som tovholder på julebelysningen. Overdrivelse 

fremmer selvfølgelig historien. Men en ting er sik-

kert, og det er, at vi skylder Villy (og Kanne) en 

kæmpe tak for hjælpen gennem årene, og vi er 

glade for, at du Villy fortsætter på sidelinjen.  

Find julemanden 

Det alternative kan nu også noget. 

Julemanden ønsker alle børn i Fåborg og opland 

en glædelig jul, Covid-19 eller ej.  

Julemanden lagde sin vej forbi alle de børn og 

barnlige sjæle, som ønskede besøg. Vi skulle hilse  

fra julemanden og sige, at han hyggede sig og glæ-

der sig til næste år. 

Julebanko 

VI var ikke så mange, som vi plejede, men vi hyg-

gede os ligesom vi plejede. 

Tak til vore sponsorer, som altid bakker op.  

Tak til Anne Marie Banko Sørensen for hjælpen. 

Nytårsgang 

Glædelig 1. januar. Man skal rejse sig ved det træ, 

som man falder ved. I hvert fald var 15 – 20 mand 

stærk klar på en rask vandretur til vores smukke 

præsteskov, hvor vi ønskede hinanden et godt nyt-

år.  

Det er et nyt initiativ, som vi gentager til næste år. 

Snerydning. 

Kan man tænke sig noget bedre. Et flot snedækket 

landskab at stå op til den 24. december. 

Er man ikke så meget til sne, så kan man glædes 

over, at man har fået noget for sin snerydnings 

kontingent i år. 

Et par billeder fra det smukke landskab:  
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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   

Vi ser fremad  

2022 er budt velkommen og vi glæder os over at 

kunne se frem. 
 

Generalforsamling 

Den 24. februar afholder Fåborg Borgerforening 

generalforsamling på Fåborg Kro. 

Kom og fortæl os din mening.  
 

Byfest 2022 

Vi håber og tror på, at 2022 bliver året hvor uge 20 

igen betyder Byfest i Fåborg. 
 

Vi ses 

Fra Fåborg Borgerforening skal der lyde et godt 

nytår til jer alle. 

Vi glæder os meget til at møde jer alle i 2022 

Sig til, hvis der er noget vi kan gøre for jer eller 

hjælpe jer med. Evt. en ide, som kan gøre Fåborg 

endnu bedre. 

 
 

 

 
Næste LokalNyt udkommer i Maj. 

Deadline for indsendelse af           
materialer til bladet er den  

2. April 2022. 
Stof til bladet sendes til  

Mail: lokalnyt@outlook.com 

Juletræsudvalget i Årre står hvert år for at arrangere Mortens banko på kroen og Jule-
træsfest og fastelavnsfest i skolens gymnastiksal.  
 

Vi er lige nu fire tilbage i udvalget og mangler 1-2 frivillige hænder, der kan hjælpe med 
at arrangere og afholde disse tre arrangementer.  
Vi starter med første møde i september og slutter efter fastelavn i februar.  
Skulle du have interesse i at deltage i Juletræsudvalget eller mere information her om, så 
kontakt Michelle Andersen på telefon 28 94 39 70 
 

Dette års arrangementer   
Mortens banko d. 4/11-21 kl. 19:00 
Juletræsfest d. 27/11 kl. 10-12 
Fastelavnsfest d. 26/2 kl. 10-12 
 
Vh Juletræsudvalget 

http://www.åbhundetræning.dk
mailto:lokalnyt@outlook.com
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Fortælleaften på Fåborg Kro 

v/ Anne Meta og Poul Rosendahl 

Fåborg Borgerforening og Fåborg og Omegns Lokal-
historiske Arkiv havde, i fællesskab, arrangeret en 
”Fortælleaften” på Fåborg Kro, hvor Anne Metha 
og Poul Rosendahl ville fortælle om vognmandsfor-
retningen Anne Meta og Gustav Rosendahl og Guro 
Transport 1955 - 1982: 
Håbet var, at vi fik 20 tilmeldinger, men virkelighe-
den oversteg langt vores vildeste fantasi. Da vi star-
tede aftenen, kunne vi tælle 107 deltagere. Vi star-
tede med fællesspisning, hvor vi blev trakteret med 
karbonader, med stuvede grønæter og gulerødder. 
Mætte og forventningsfulde kunne vi nu læne os 
tilbage og nyde fortællingen om vognmandsforret-
ningen i Fåborg. Både Anne Meta og Poul formåe-
de at få vores fulde opmærksomhed. 
Anne Meta indledte med at fortælle om, hvordan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
livet formede sig for hende og familien, i årene 
1952 til 1982, fra den spæde start, med to biler, til 
en stor og blomstrende vognmandsforretning, 
samtidig med, at familien voksede. Derefter tog 
Poul over, og guide os igennem vognmandsforret-
nings æra, både faktuelt og med små anekdoter, 
med et fint Power Point Show. Helt fra barns ben 
hjalp han til, hvor han kunne, blev godt oplært og 
var med, indtil forretningen blev solgt. 
Eventyret startede d. 18. oktober 1952, hvor de 
første to biler blev indkøbt. En Austin og en Dodge. 
I 1955 blev garageanlægget bygget. Beboelsen kom 
først til senere. Indtil beboelsen blev bygget, lejede 
familien sig ind, på første sal, hos Thøger og Misse, 
under små og simple kår.  
Der blev kørt med mange forskellige produkter, 
lige fra foderstoffer, til æg, grus og levende dyr. 
Gustav var en af de første, der købte en kalkspre-
der og etablerede en kalklade. Ved telefonen sad 
Anne Meta og med sikker hånd, styrede hun kun-
der, leverandører og biler, samt regnskabet.  
I de første år var presenningerne af lærred.  

Det betød, at når de blev våde, blev de kolossalt 
tunge og håndteringen af dem foregik med hånd-
kraft. Det var hårdt arbejde. Blev der på en tur, 
problemer med bilen, måtte chaufføren, i langt de 
fleste tilfælde, selv udbedre fejlen. Til det formål, 
var der på taget monteret en trækasse, med det 
nødvendige værktøj. Efter i en del år, at have søgt 
om en A – tilladelse, fik man den endelig. Det var 
et stort fremskridt, idet bilerne nu kunne køre i 
Tyskland. 
Noget af det Anne Meta og Gustav nød var, når 
Gustav selv tog en kørsel sydpå og Anne Meta tog 
med. Så kunne de samtidig lege turister.  
Dog var der også tunge dage. En af dem var, da en 
af chaufførerne var ude for en ulykke og derved 
mistede en arm. I 1981 var Poul på en kørsel til 
Italien. Her var han ude for en voldsom oplevelse, 
hvor han blev frarøvet bilen og alt hvad han havde 
med. Ved hjælp fra ambassaden kom han heldigvis 
uskadt hjem. Efter 3 uger dukkede bilen op igen, 
tømt for alt. 
Der har i tidens løb været adskillige chauffører an-
sat. Hvor mange, er der ikke tal på. På et tidspunkt 
nåede forretningen op på, at kunne tælle 12 biler. 
Biler som kørte i både ind- og udland. Med tiden 
købte nogle af chaufførerne ”Deres bil” og kørte 
som selvstændige, for Gustav. 
Da Gustav i 1982 døde, blev forretningen afhæn-
det til to forskellige vognmænd. Der ingen tvivl 
om, at Anne Meta og Gustav var et populært vogn-
mandspar, både hos chauffører, kunder og leve-

randører. De satte i høj grad deres præg på det 
samfund, de var en del af. I 2008 samlede Anne 
Meta en skare af de ”Gamle” chauffører, til frokost 
på Fåborg Kro. Det blev til nogle herlige timer, hvor 
man mindedes tiden hos Anne Meta og Gustav. 
 

Tak til Anne Meta og Poul. 
 

/Anna Marie Østergaard 
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Under 2. Verdenskrig skete det med mellemrum, 
at engelske bombemaskiner kastede bomber over 
dansk område, selv om der ikke var udpeget mål i 
Danmark. Det kunne for eksempel være i tilfælde, 
hvor bombemaskinerne var forfulgt af tyske jage-
re, eller hvor de ville lette sig for lasten for at red-
de sig hjem.  
 
Når en engelsk bombemaskine kastede sin last 
over dansk område, var det selvfølgelig med risiko 
for, at man ramte beboelsesbygninger. Det skete 
også nogle gange med dødsofre i husene til følge. 
Andre gange faldt bomberne over landområder og 
gav da måske den stedlige befolkning en forskræk-
kelse. 
 
Sidst på natten mellem den 20. og 21. september 
1941 fik beboerne på gårdene i Autrup en brat op-
vågning, da et engelsk bombefly kastede et antal 
brandbomber og to sprængbomber. Ingen af bom-
berne ramte bygninger, men en af brandbomberne 
faldt kun få meter fra et stråtækket stuehus, hvor 
den stod og brændte. 
 
Bombemaskinen fløj på en næsten vestlig kurs 
med en lille vinkel mod syd, og den havde således 
retning tilbage mod England. Først blev brandbom-
berne kastet over en strækning på omkring en kilo-
meter, og til sidst skilte besætningen sig af med 
sprængbomberne. Der var to, og de faldt et par 
hundrede meter fra den gård, der i dag har adres-
sen Autrupvej 10, med nogle mindre skader til føl-
ge. 
 
Flere af datidens beboere i området har beskrevet 
begivenheden. Min far, der ejede gården her1, som 
ligger omkring en halv kilometer syd for den linje, 
bomberne faldt i, skriver i sine erindringer: 
 
”En nat jeg lå og sov, lød der et par brag, og ude i 
gården blev der så lyst som den klare dag. Da jeg 
kom ind i stuen, stod det hele i et ildhav fra Gisse-
mands gård2 og mod sydvest. Det var en engelsk 
flyver, der var i knibe, og den smed mange brand-
bomber og to rigtige bomber for at lette maskinen.  
 
 

Dagen efter var betjentene ude for at uskadeliggø-
re nogle brandbomber, der ikke var eksploderet, 
men sad i vejen og på marken”. 
 
Bombekrateret og nedslagsstederne for brand-
bomberne blev et tilløbsstykke for nysgerrige da-
gen efter. Det var en søndag, og der kom mange 
cyklende for at se, hvad der var sket. Der blev sam-
let forrevne sprængstykker fra de eksploderede 
bomber.  
 
Alfred Andersen, der ejede den gård3, som var tæt 
på at blive ramt af en brandbombe, har fortalt: 

 
”Jeg hørte motorstøj, og derefter kom braget fra 
bomberne. Der var der faldet en brandbombe tæt 
på hjørnet af stuehuset, og fra stuen kunne jeg se, 
at det brændte fra brandbomber i et bælte mod 
sydvest.  
 
Det skete omkring kl. 4 en søndag morgen i sep-
tember. Jeg skulle den dag til Grærup for at besøge 
familie. Jeg blev forsinket, fordi jeg først skulle ha-
ve indfanget hestene. De var blevet forskrækkede 
og var løbet ud af fennen som følge af bomberne.  
 
Der blev kastet to sprængbomber, og de faldt ca. 
100 m vest for vores nabos stald. Der slog de en 
stud ihjel på marken. Der blev desuden knust ruder 
i stalden af lufttrykket. 
 
Der var faldet brandbomber i et bælte fra nordøst 
mod sydvest. Nede i det første sving i vejen mod 
Fåborg sad der en, der ikke var detoneret, og vi 
kunne bagefter se i engen, at der var bomber, der 
var forsvundet ned i dyndet uden at eksplodere. 
Der gik tyskere på vagt på vejen i nogle dage, indtil 
bomben var fjernet”.  
 
 

Den nat der faldt bomber i Autrup 
Skrevet af Verner Puggaard 

1 Slebsagervej 5 
2 Autrupvej 9 
3 Autrupvej 8 
 
 

Fortsætter næste nr. 
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NYT HOLD  
Periode 17. marts-27. oktober 
TORSDAG kl. 17.00-18.00 
Sted: ÅB klubhus 
Første gang er prøvegang derefter online-tilmelding og betaling på www.aarre-by.dk 

LØB FOR NYBEGYNDERE 
 
Holdet er for dem der har lyst til at komme i gang med at løbe. Både mænd og kvinder er velkomne.  
Ruterne vil i starten have en distance på 3-5 km med start/slut ved klubhuset ved Årre skole.  
Vi starter stille og roligt op. Vi løber/går i samlet flok, så alle kommer rundt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matilde Bach Osmundsen står for løbeholdet. Hun har i løbet af 2021 været på DGI Løbetrænerkursus som 
består af 3 moduler. Matilde er selv aktiv løber og har deltaget og i mange forskellige løb. Flere kender og-
så Matilde fra CrossGym, hvor hun har været træner gennem flere år. Matilde er også initiativtager til 
”familieløb i Årre” – find gruppen på Facebook.   

Lucia Optog 2021 4.  kl. Årre skole 
 Skrevet af  Elisabeth Gehrke Devantie Skydt - 4A 

 
Lucia optoget var anderledes ind normalt, på grund af Coro-
na, vi troede en uge før det måske kunne blive et normalt 
optog, men det blev det ikke. 
Pigerne sang meget højt selvom de kun var 7 piger.  
Drengene sang også meget højt og de var  
13 drenge.  
Vi alle havde det meget hyggeligt når vi sang, da vi gik Lucia 
og Stefen gik vi først ved 6, 5 og vores egen klasse.  
Og så gik vi ud af klap sammen dørene, hvor vores forældre 
kunne se os.  
Vores forældre var stolte og det var skolelederen også.  
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Gymnastik 
Skrevet af Britta Jensen 

Gymnastiksæsonen er i fuld gang i Helle Hallen og 
Årre. Der er god tilslutning på forældre/barn hol-
dene og puslinge-holdene (3-5 år).  
På de øvrige hold er der fornuftig tilslutning, men 
kan godt mærke at Coronaen nok har taget top-
pen. 
  
Juniorholdet, som vi har sammen med andre for-
eninger, mangler gymnaster. Det kan mærkes når 
en stor årgang tager på efterskole eller bare stop-
per, samtidig med at fødekæden, dem der rykker 
op, ikke er for mange. Men det er et godt hold, 
som arbejder godt.  
 
 

Michelle R. 
Andersen 
delte    
slikposer 
ud til 
hendes   
forældre/
barn hold i 
Årre den 
sidste 
‘træning’ 
inden Jul.  

Vi har været forskånet for Coronasmitte på holde-
ne og gymnasterne har været gode til at passe på 
hinanden og blive hjemme, hvis ikke de har følt sig 
helt friske.  
 

Gymnastik-opvisning er planlagt  
søndag d. 13. marts 2022 

Vi har trænet fuldt ud indtil sidste træning før jul, 
hvor børnene blev sendt hjem fra skole. Opstart 
igen d. 5. januar sammen børnenes tilbagekomst i 
skole. 
Det er svært at navigere i diverse restriktioner og 
retningslinjer, fordi vore gymnaster kommer fra 
flere sogne og forskellige skoler. Men vi forsøger at 
navigere i situationen fra gang til gang. 
 
Vi var bl.a. ikke tvunget til at lukke ned før jul, men 
i udvalget syntes vi ikke det gav mening at mødes 
til gymnastik, når børnene ikke måtte komme i 
skole. I stedet fik gymnasterne uddelt en julepose i 
den normale træningstid  
 
Gymnastikopvisning??? Efter to år med nedlukning 
af gymnastikopvisningen, så håber vi, men ved ikke 
noget. Det må tiden vise. Vi nyder de træninger vi 
får, med smil og glade børn og så ser vi hvor det 
bærer hen. 
 
Venlig hilsen gymnastik-udvalgene i FVI og ÅB  

På billedet ses Nethe Hanssen sammen med Julemanden i 
klubhuset i Årre.  
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Anderledes muligheder! 

Spejderne i Grimstrup / Årre Gruppen 

Trods hurtige ændringer i corona - situationen og 
de forskellige ændrede restriktioner har vi afholdt 
de fleste af vore møder. De har været mest uden-
dørs. Vores traditionelle juleweekend blev afholdt 

uden overnatning. Blev flyttet fra Terp spejdercen-
ter til at være kun om lørdagen ved vor egen      
spejderhytte i Grimstrup Krat. Programmet var 
med juleløb, fremstilling af julepynt hvor bl.a. top-
stjernen var et fint pionerarbejde (snor og pinde), 
pyntning af juletræ udendørs, mad. Afsluttede det 
hele med at gå omkring juletræet hvor mange af 
julens sange blev sunget, Mikael leverede musik-
ken til det – og alle fik en godtepose. Den form for 
afslutning har vi ikke prøvet før. Og vejret var fint!  
Så blev der lukket ned og lukket til efter nytåret. 
Spændende hvad vi så må, men under alle om-
stændigheder bliver dagene  
 

lysere og længere og det er lettere at være uden-

dørs. Og spejdere er mest udendørs, og vi har rig-

tig gode omgivelser at være i. Skoven er jo lige 

udenfor spejderhytten!Vi vil gerne på Spejdernes 

lejr til sommer, det koster en del penge og derfor 

har vi prøvet at lave forskelligt for at der kan blive 

et beløb der kan være med til at nedbringe prisen 

for deltagerne.  

Bl.a. var vi med på julemarkedet på Endrup Mølle-
kro, hvilket gav os et pænt beløb. 
Vi ser frem til et år 2022, hvor vi kan få mulighed 
for at deltage i de forskellige tilbud udenfor vor 
egen gruppe, som for de flestes vedkommende 
var blevet aflyst. Vigtigst er dog de ugentlige mø-
der med mange forskellige aktiviteter. Vi har en 
god og aktiv flok børn og ledere. Men der er altid 
plads til flere – både børn og voksne. Så hold jer 
ikke tilbage. Meld jer. 
Hilsen fra spejderne i Grimstrup – Årre gruppe/ 

Ingrid 
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Nyt fra den  
blomstrende landsby 

 
Et nyt år er i gang. 
Efter at julebelysningen og juleudsmykningen med 
nisser og juletræer i byen, på Byens Rum og i Lar-
sens skov samt ved vore indfaldsveje er blevet 
pakket ned, skal der her lyde en stor tak til de per-
soner som har hjulpet med disse opgaver og her-
ved fået skabt den gode julestemning i byen, til 
glæde for både børn og voksne. 
 
Bankospillene. 
Vore to traditionsrige bankospil som normalt bli-
ver afviklet i november måned, blev i år afviklet i 
december måned, men desværre med færre del-
tagere end normalt og tilskrives nok Covid-19 situ-
ationen, men for dem som deltog, blev begge aft-
ner en hyggelig aften, hvor flere kunne gå hjem 
med mange gode præmier under armen, hvoraf 
flere var blevet sponsoreret af lokale virksomhe-
der forretninger, samt en landmand i Årre og lige-
ledes fra øvrige virksomheder og forretninger i 
nærmeste omegn. Så herfra skal der lyde en stor 
tak for støtten og opbakningen, og håber at vi i 
2022 kan gennemføre disse bankospil uden at 
skulle tage hensyn til Corona virussen. 
 
El-lader er nu blevet opstillet. 
Som omtalt i sidste udgave af bladet, er der nu 
blevet opstillet en El-Lader ved Chris – Auto Me-
ster i Birkegade, så nu kan man roligt investere i 
en El-bil i Årre. Endnu et godt lokalt tilbud som vi 
håber at mange vil benytte sig af i fremtiden.

 

Sheltere i Larsens Skov. 
Planerne om at opstille 2 sheltere samt opstille et 
tørkloset i skoven, står som et af vore største øn-
sker i år og vi håber at det vil kunne lykkedes, men   
det kræver at vi får fremskaffet yderligere  
økonomiske midler for at dette kan realiseres i 
2022.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 
sanitære forhold er i orden og til stede, for dem 
som skal overnatte i shelterne. 
Ligeledes skal vi have udfærdiget de endelige pla-
ner og tegninger over projektet, samt have indhen-
tet tilbud ved 2 – 3 leverandører og håndværkere, 
og der vil i den forbindelse blive brug for rigtig 
mange frivillige hænder til opgaven. 
Når disse ting er på plads, skal vi samtidigt have 

udfærdiget en byggetilladelse til kommunen så vi 

rigtig mange frivillige hænder til opgaven.           

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. 

 

Udviklingsrådet i Helle Øst. 
Fra 1. jan. har Peter Zahle Larsen påtaget sig opga-
ven som medlem i Udviklingsrådet hvor han sam-
men med Jørn S. Pedersen vil repræsentere Årre i 
arbejdet i Udviklingsrådet, og her skal man på et 
tidspunkt i starten af det nye år i gang med skrive 
en fælles strategiplan for Helle Øst og hvor der bli-
ver brug for nogle gode input som skal være ret-
ningsgivende for udviklingsrådets fremtidige arbej-
de. 
Ligeledes skal udviklingsrådet Inden d. 21. februar 
indsende høringssvar til Varde Kommune med for-
slag til en bæredygtig turismeudvikling i Kommu-
nen. 
 
Udviklingsplanen – Den Blomstrende Landsby. 
Udviklingsplanen for Årre by og land og lokalområ-
de som vi sammen har arbejdet på igennem efter-
hånden flere år og som bærer frugt på mange for-
skellige områder som er blevet bevist med alle de 
projekter og arrangementer som er blevet gen-
nemført med hjælp af et utal af frivillige som gang 
på gang møder op og deltager aktivt, uge efter uge 
og år efter år. 
Det vil være svært at få plads til omtale dem alle 

her, men udefra er der nogle som har bemærket  
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vores indsats, idet vi kort før jul fik en henvendel-
se fra to journaliststuderende fra Danmarks Medie
-og journalisthøjskole i Århus.  
De var i gang med at lave en podcast i forbindelse 

med deres studie som skulle handle om unge 

mennesker (Ung i Lokalsamfundet) der vælger at 

blive boende eller flytte tilbage til der hvor de 

kommer fra, og her faldt deres øjne på vores by og 

lokalområde som de fandt, var attraktivt idet de 

kunne konstatere at det var et sted hvor der er 

blevet skabt et godt lokalmiljø og hvor der var 

gang i udviklingen. 

I den forbindelse ledte de efter nogle unge men-

nesker som kunne have lyst til at medvirke i deres 

postcast og her kunne vi anvise op til flere navne 

som de kunne henvende sig til, og høre om de 

havde lyst til at medvirke i processen. Så nu glæ-

der vi os til at høre nyt når processen er blevet 

gennemført, og så må alle godt ranke ryggen i 

stolthed over at det netop var Årre som var blevet 

udpeget i forbindelse med denne henvendelse. 

 
Generalforsamlingen i 2022. 
Vi håber, at vi i år kan afholde vores generalfor-
samling i marts måned som er en fast tradition, 
men som på grund af Covid-19 er blevet forstyrret 
igennem de sidste to år. 
Når vi nævner dette emne i bladet denne gang, er 
årsagen at vi formentligt vil stille et forslag om en 
mindre kontingentstigning, da vi efterhånden har 
flere projekter som vi i fremtiden skal drifte og 
vedligeholde, det drejer sig bl.a. om legepladsen 
på Vænget samt ”Byens rum”, Larsens Skov, Oa-
sen osv. 
Ligeledes vil der blive stillet et forslag om en min-
dre prisstigningen for snerydningen 2022/2023 da 
udgifterne til vedligehold af fejemaskinen stiger år 
efter år, og på et tidspunkt skal vi muligvis havde 
udskiftet fejemaskinen. Når vi ser hvad man beta-
ler for denne ydelse i nærliggende byer og områ-
der er vores pris ganske lav, så derfor håber vi på 
forståelse for dette og håber at det kan finde op-
bakning på generalforsamlingen i marts måned. 
Nye træer langs Kirkestien. 
De nye træer langs kirkestien er nu kommet i jor-
den og hvor er det bare blevet flot, så nu glæder vi 
os til at se når bladene springer ud til foråret. Tak 
til gruppen af frivillige som har stået for denne op-
gave. 

Byens Rum. 
Kort før jul kunne vi melde opgaven og hele det 
samlede projekt fuldført, idet vi nu har fået opsat 
den sidste del af belysningen på området. Skak-
spillet står nu klar til brug og det samme gælder 
de sjove kryds og bolle spil, som der er blevet op-
stillet ikke mindre end 3 styk af på området. 
For dem som har besøgt området i juledagene har 
kunnet opleve en meget flot udstilling i et af de 
store blomsterbede, hvor Inger og Peder Jepsen 
havde opstillet et lille hus med en historie bag sig, 
og som samtidigt var der pyntet op med gran og 
beplantning samt med en lille sø og hegn og gang-
sti op til huset. 
 
Bestyrelsen ønsker alle et Rigtigt Godt Nytår. 

 

Der afholdes generalforsamling i  
Årre Boldklub d. 10 Februar kl. 

19:00 på Årre Kro  
 

 

Der afholdes generalforsamling i  
Årre Borgerforening d. 24 marts kl. 

19:30 på Årre Kro  
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KONCERT I ÅRRE KIRKE med Sanne Mikkelsen og Ronnie Flyvbjerg Olesen.  
 
Palmesøndag den 10. april 2022 kl. 14.00 i Årre Kirke. 
Palmesøndag gæster de to venner, Ronnie og Sanne, Årre kirke med en lille koncert. Sanne er født og op-
vokset i Årre, hvor hun også vendte tilbage til for ti år siden og startede sin frisørsalon. Ronnie bor til dagligt 
i Filskov med sin kone og to børn. Ronnie lever af musikken og mange kender ham fra orkestret Neighbours 
og Mariehaven i Ansager.  
Det er tyve år siden Sanne og Ronnie mødte hinanden første gang. Det var i bandet Universe fra Grindsted. 
Siden er det blevet til mange musikalske oplevelser sammen. De sidste otte år har været ekstraordinære. 
Her har de to turneret Danmark tyndt sammen med Birthe Kjær. Birthe Kjærs band hedder “Feel Good 
Band” og Ronnie fungerer som kapelmester/pianist og Sanne som korsanger.  
Repertoiret som de to vil spille og synge i Årre kirke vil være både fra ind og udland og brede sig ud over 
forskellige genre og ikke mindst dejlige klaverstykker.  

 
FOREDRAG I HELLEHALLEN arrangeret af alle menighedsråd  
i tidligere Helle Kommune med Erik Lindsø om livsglæde. 
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 

LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED 
Om kunsten at være en glædesspreder 
Ved Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder  
 
Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod 
er det, som man løbende får sat ind på sin glædes-
konto. Foredraget sætter ind på fælleskontoen! 
 
”Jeg har samlet på historier om glædesspredere og 
skrevet en hel bog om dem. Det var derfor, jeg be-
gyndte at gå med hat, så jeg kan tage den af, når 
jeg møder dem,” lyder det fra Erik Lindsø. 
Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går - 
andre når de går. Det er de sidste, der har behov 
for, at en glædesspreder kigger forbi.” 
Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgiven-
de foredrag, et mentalt kurbad. Om glæden 
spændt ud mellem livskraften og købekraften - om 
forskellen på lykken og glæden.  

Erik Lindsø har gjort den erfaring, at glæden bedst 
forklares af dem, der har prøvet at miste den.  
”Sorg er en glæde, man ikke kan komme af med. 
Hvis vi ikke kendte glæden, kendte vi ikke sorgen. 
Det er i sorgen, jeg forstår, hvor stor glæden var til 
den, jeg mistede.” forklarer han. 
Erik Lindsø citerer teologen K.E. Løgstrup: "Vi tror, 
det er så nemt at være glad - men der ikke noget, 
der er nemmere at lade være med." Og Erik Lindsø 
forklarer: "Glæden kommer ikke af sig selv. Den 
kræve opsøgende virksomhed. Hvis der ikke er no-
get at glæde sig over, er der noget at glæde sig til. 
Man må bøvle for glæden, og uden bøvl ingen be-
gejstring." 
”Livsmod består af det, vi løbende får sat ind på 
vores glædeskonto. Ved at leve livet, erfares det, 
men ved at elske livet forklares det. Vi må gerne 
græde over livet, men ikke begræde det. Det 
handler mit foredrag om,” siger Erik Lindsø. 
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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 

   

Tale til Kristian Nøhr organist i Fåborg og Årre kirker ved hans afskedsgudstje-
neste 26/12 i Årre kirke 
 
Kære Kristian 
Det er i dag sidste dag i uge 51, sidste søndag i 2021, sidste kirkelige handling i 2021. 
Det er som sådan blot statistiske bagateller i livets gang. 
I dag er det imidlertid også en anden slags sidste gang. Det er sidste gang Kristian er på plads ved orglet i 
Fåborg/Årre pastorat. 
Helt præcis hvor lang tid det er, siden du blev ansat, har jeg ikke præcis styr på, men du sad der i hvert fald, 
da jeg blev valgt ind i Menighedsrådet. 
Nu kunne vi jo vælge at gøre denne sidste dag til en ”sorgens dag”, nu hvor vi skal tage afsked med dig Kri-
stian. Og misforstå mig ikke, du vil blive savnet og vi er selvsagt ærgerlige og kede af, at du stopper. På trods 
heraf vælger jeg at anlægge en glad og positiv mine. Vi skal være glade for, at vi har haft dig i så lang tid Kri-
stian. Din altid professionelle tilgang til jobbet i disse 2 små sogne, vidner om stort overskud, indstilling og 
dygtighed. Meget mere end hvad vi i virkeligheden har kunnet forvente. 
Jeg er glad på dine vegne Kristian, over din nye stilling som du tiltræder her den 1. januar som ny leder af 
Varde Kirkekontor. Det bliver en anderledes hverdag med meget ledelsesansvar for dig. 
Jeg er sikker på, at du er den rigtige til jobbet, og vi vil herfra ønske dig god vind i sejlene i dit nye arbejdsliv. 
Jeg spurgte dig til vores juleafslutning om, hvad du syntes vi skulle lægge vægt på i vores ansættelsessamta-
le med en ny organist. Du svarede: mødestabil! 
Og netop det har jo om noget klæbet til dig her. Mødestabil og altid i god tid, så ingen detalje er blevet 
overset. 
Et sjovt lille indslag du har indført, er den 24/12 hvor du spiller fra en eller flere julekalendere. Det er så 
godt at se genkendelsens glæde brede sig i kirken, hvor der jo som regel er mange børn til stede. 
På vegne af Fåborg + Årre menighedsråd vil jeg gerne takke for din indsats i vore kirker.  
Jeg tror og håber også på, at du vil huske tilbage på vore sogne med glæde. 
Held og lykke fremover. 
Jens Jessen 
 

PRÆSTEN HAR FRI. Den 19.-27. marts har sognepræst Michael Bergerud fri. Embedet varetages af sogne-
præst Søren Lydeking Pedersen tlf. 75196703 sop@km.dk til hvem henvendelse kan rettes. Præsterne har 
fri alle mandage. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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                                                                  Kom og syng med! Alsangsstævne 
  

Lørdag den 30. april 2022 er alle indbudt til et stort Alsangsstævne i 
Tambours Have, Bredmosevej 21, Øse, hvor vi synger fra Højskole-
sangbogen fra kl. 10.00 til klokken 18.00.  
 
Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere og mu-
sikken står et udvalg af provstiets dygtige organister for.  
 
Undervejs vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og noget 
at spise. Man er velkommen til at medbringe noget at sidde på.  

PÅSKENS HVEM – HVAD – HVOR  
Hvad sker der på påskens forskellige helligdage 
og hvad betyder den?  
 
Påsken er meget ældre end kristendommen og 
opstod som en fejring af jødernes (israelitternes) 
udfrielse af Egypten. Udfrielsen skete omkring 
1300 år før Kristi fødsel. I kristendommen er på-
sken en fejring af Jesu opstandelse fra døden. 
Palmesøndag: Jesus rider på et æsel ind mod Je-
rusalem og hyldes som en konge af begejstrede 
mennesker, der stod langs vejen og viftede med 
palmeblade – heraf dagens navn. Tidligere samme 
dag var han også blevet salvet af kvinden fra Beta-
nia – som et tegn på hans kongelige værdighed. 
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og 
spiser det jødiske påskemåltid sammen med dem, 
indtil han ved det sidste bæger afbryder måltidet 
og i stedet indstifter den kristne nadver. Derefter 
går han ud i Getsemane Have og beder inderligt 
om at måtte slippe for det, der venter. Men i 
nattens mulm og mørke tages han alligevel til fan-
ge af de romerske soldater. Peter benægter tre 
gange at have været sammen med Jesus.  
Langfredag: Den romerske statholder Pontius Pila-
tus dømmer sammen med folkemængden Jesus til 
døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tun-
ge kors langs Via Dolorosa, smertens vej, op til 
Golgata (hovedskalsbjerget), hvor han korsfæstes. 
Ni timer senere udånder han efter at have råbt: 
"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" 
Påskedag: Kvinderne går efter sabbatten ud til 
graven. Men stenen foran gravhulen er væk og en 
engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. Englen 
fortæller, at Jesus er opstået og er gået forud til 
Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene. Kvin-
derne bliver bange, og disciplene tror ikke på 
dem, da de fortæller det. Påskemysteriet er  

en realitet. Og det bliver ikke mindre af, at disci-
plene senere møder den opstandne Jesus på den 
måde, englen havde sagt. 
Hvad betyder påsken? 
Påsken er helt central i den kristne tro. En ting er 
de historiske begivenheder, der skete den gang 
påsken blev til. Noget andet er den betydning, vi 
tillægger begivenhederne.  
I første omgang blev betydningen af Jesu liv og 
gerning fastlagt af den tidlige kristne kirke. I og 
med opstandelsen blev Jesus regnet for at være 
Guds Søn, en evigt guddommelig person, der ”blev 
menneske”, da han julenat blev født af jomfru Ma-
ria i stalden i Betlehem, og siden, ved at dø for 
menneskenes skyld, en gang for alle tog alle syn-
der på sig og sikrede, at alle, der tror på ham, får 
et evigt liv. 
Det er den officielle del af troen. I praksis tillægger 
man som almindelig folkekirkekristen påsken man-
ge forskellige betydninger. Påsken er en familiebe-
givenhed, hvor børnene gerne maler påskeæg og 
man samler grene og forårsblomster fra haven. 
Opstandelsen er det centrale tema. Opstandelse er 
ikke kun, at Jesus opstod den gang, men hver gang 
vi oplever fornyelse og glæde i tilværelsen. Op-
standelse er, at lyset vinder over mørket og livs-
modet over tristhed og tomhed. Når vi oplever, at 
det går vore kære godt, og vi har noget at se frem 
til. Som da kvinderne oplevede, at Jesus alligevel 
levede. Når vinteren er forbi og vi går de lange 
sommerdage i møde. 
Påskedag falder altid på første søndag efter første 
fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det vil sige, at på-
skedag kan variere fra den 22. marts til den 25. 
april. Fastelavn, St. Bededag, Kristi Himmelfart og 
Pinsen retter sig ind efter påsken og falder derfor 
også forskelligt fra år til år. – God påske! 
Michael 
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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 9. marts (ved Michael Bergerud, den 13. april (ved Charlotte Locht), den 11.  maj (ved Michael 
Bergerud)  

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

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

06. marts 1. s. i fasten 10.30 09.00 Luk 22,24-32 

13. marts 2. s. i fasten 09.00 10.30 Mark 9,14-29 

20. marts 3. s. i fasten Ingen Ingen   

27. marts Midfaste 14.00 SP Ingen   

03. april Mariæ Bebudelses-
dag 

Ingen 10.30 Luk 1,46-55 

10. april Palmesøndag 09.00 14.00 **Koncert Mark 14,3-9 

14. april Skærtorsdag 10.30 09.00 Joh 13,1-15 

15. april Langfredag Ingen 09.00 *** Liturgisk 

17. april Påskedag 09.00 10.30 Matt 28,1-8 

18. april 2. påskedag Henvisning til Roust-
høje kirke kl 10.30 
***** 

Henvisning til Roust-
høje kirke kl. 10.30 
***** 

Joh 20, 1-18 

24. april 1. søn. e. påske 10.30 09.00 Joh 21,15-19 

30. april   09.30 11.00 Lørdagskonfirmation 

01. maj 2. søn. e. påske Ingen Ingen   

08. maj 3. søn. e. påske 10.30 09.00 Joh 14,1-11 

13. maj Bededag Fælles gudstjeneste 
i Øse kirke kl.10.30 

Fælles gudstjeneste i 
Øse kirke kl.10.30 

Matt 7,7-14 

15. maj 4. søn. e. påske 13.00 **** 10.30 Joh 8,28-36 

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

26. maj Kristi Himmelfart Ingen 10.30 ***** Luk 24,46-53 

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

SP= Søren Pedersen. * Kirkekaffe efter gudstjenesten. ** Koncert i Årre kirke. ***Liturgisk gudstjeneste uden prædiken. **** By-
festgudstjeneste. ***** Fælles gudstjeneste med øvrige sogne i Gammel Helle kommune. 

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb den 23. april kl. 10.00 i Årre kirke. Kontakt præsten på 75195041 eller fbb@km.dk 

FÆLLES GUDSTJENESTER FOR ALLE SOGNE I GL. HELLE PÅ DE ”SMÅ” HELLIGDAGE afholdes 2. påskedag i 

Rousthøje kirke kl. 10.30, Bededag i Næsbjerg kirke kl. 10.30 samt Kristi Himmelfartsdag i Årre kirke kl. 10.30. Det er blevet 
en tradition at vi kommer til hinandens gudstjenester på disse dage. Vel mødt! 

mailto:fbb@km.dk
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BERETNING MENIGHEDSMØDE 21.11.21 
Jens Jessen 

Beretning: 
Sidste søndag i det gamle kirkeår. 
Første søndag i advent, et nyt kirkeår kan begynde, 
”bøtten” vendes påny og tiden går 
Ikke fordi denne beretning udelukkende skal om-
handle corona, så kommer vi ikke udenom at næv-
ne nogle af de konsekvenser pandemien har haft 
overfor det kirkelige liv. Nu er vi jo som mennesker 
heldigvis skruet sådan sammen, at vi er hurtige til 
at glemme de negative konsekvenser der har væ-
ret af covid 19. Men vi skal faktisk ikke langt tilba-
ge i tiden hvor konsekvenserne var anderledes be-
sværlige at håndtere.  
Max 17 personer her i kirken, sprit, mundbind, in-
gen sang, udendørs begravelser, aflyste og udsatte 
barnedåb/konfirmationer. Og hvem husker ikke 
det kaos der var, da gudstjenesten juleaften blev 
aflyst sent om aftenen d. 23. december. Pt er situ-
ationen ganske anderledes, på trods af mange 
smittede. Udrulningen af vacciner gør at vi trods 
alt kan leve og agere næsten frit. 
I 2020 var der valg til menighedsråd. D.v.s  at de 
nye menighedsråd nu har virket i et år. Her har co-
rona også sat sit aftryk. Normalt tager det lidt tid 
at finde sig til rette i menighedsrådsarbejde. Vi har 
dog ikke haft et normalt opstartsforløb, så det har 
været vanskeligt for både nye og gamle rådsmed-
lemmer at navigere i. Mange beslutningsprocesser 
er blevet taget på bagkant, idet vi ikke havde mu-
ligheden for at holde møder. De virtuelle møder 
har vi ikke brugt, de få jeg har deltaget i synes jeg 
ikke har passet i dette forum. 
 Nedlukningsperioden brugte vi til at komme et 

skridt videre med vores kirkegårdsplan. Man kan 

ved selvsyn opleve de store forandringer der er 

sket på det gamle kirkegårdsafsnit. Jeg synes det er 

blevet flot, det er nemmere at passe gravstederne 

og gravstedsejerne er glade. Vi er dog endnu ikke 

færdige, idet vi i januar/ februar  vil fælde adskilli-

ge af de store egetræer på den nye kirkegård. I øv-

rigt tak til graver og gravermedhjælper for den eks-

tra arbejdsindsats i denne periode. 

Mange af vore arrangementer har vi været nødt til 
at aflyse. Vi kan ikke indhente, men forsøger nu at 
restarte. Jeg vil her blot nævne vores traditionelle 
byfestgudstjeneste. Vi måtte ikke være mange i 
kirken, teltet var ikke stillet op, så vi måtte tænke 
anderledes. Byfestgudstjenesten blev holdt i mad-
pakkehuset i Larsens Skov. Udendørs og dog i tør-
vejr, en rigtig fin oplevelse. Vi har nu i menigheds-
rådet besluttet at Larsens Skov fremover skal være 
rammen om arrangementet. 
Med hensyn til ny graverhus, er status STILSTAND. 
Vi skal nu først igennem en såkaldt strukturdebat. 
Stift og provsti ønsker afdækket behov, struktur og 
ønsker i sognene i Gl. Helle kommune. Flere af de 
punkter der er til drøftelse er udledt af vores pa-
storat . 
¤ Præstegården 
¤ Ny præst 
Hvor det hele lander er der ingen der ved. Men 
tiden går, klokken slår. 
Vi er holdt op med at annoncere i Ølgod ugeavis 
angående gudstjenester. Jeg vil anbefale man hol-
der sig orienteret via lokal-bladet. Der kan man 
pille midtersiderne ud , og evt. hænge op på køle-
skabet. 
Den hænger også på vores opslagstavle i Brugsen. 
Næste gudstjeneste bliver jo også bekendtgjort fra 
prædikestolen. Endelig kan man også downloade 
kirkeappen på sin telefon. 
Afslutningsvis vil jeg, måske i god tid, ønske glæde-
lig jul. Det tror jeg vi alle trænger til efter sidste års 
nedlukning. Julen med dens mange traditioner. 
Det at kunne samle familierne fra fjern og nær, det 
kan noget. 
Julen er jo også højsæson i kirken. Vi sparker det i 
gang på søndag, 1. søndag i advent, hvor vi tænder 
lyset på kirken. Og ligesom sidste år lader vi også i 
år lyset være tændt januar ud. 
 2. søndag i advent d. 5/12 får vi besøg af koret 
Pulpitur-lærkerne fra Rousthøje/Grimstrup kirker. 
Kom og hør dem der er også lokale med. 
Jeg vil ønske godt kirkenytår, og byde på kaffe i 

våbenhuset. 
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Godt 11.500 kroner til Årre Boldklub 
 
Igen i år har Årre Boldklub modtaget en sponsor-
check fra OK a.m.b.a. på kr. 11.540,65. Oprindeligt 
skulle beløbet ”kun” være på kr. 8.877,42, men 
p.g.a. Corona-pandemien har OK valgt at lægge 
30% ekstra støtte (kr. 2.663,15) oven i. 
Pengene kommer fra de OK benzinkort/app’s der 
er tilknyttet Årre Boldklub, hvor OK støtter med 5 
øre pr. liter der tankes på kortet/app’en. I det sid-
ste års tid er der tilknyttet 24 nye kort/app’s, så 
der i dag er tilknyttet 144 stk. i alt. 
Som det ses af beløbets størrelse, beviser det ty-
deligt, at det er ”de mange bække små”, der gør 
en forskel. Vi takker for støtten fra både OK, og de 
kunder der har valgt at tilknytte deres OK kort/app 
til Årre Boldklub, og håber flere kommer til i frem-
tiden. 
 

På Årre Boldklubs vegne. 
Formand / Casper Pedersen  
 

På billedet ses Casper Pedersen, Formand for Årre Boldklub, der 
netop har fået overrakt sponsorchecken på kr. 11.540,65 foran 
Dagli’ Brugsen, Skolegade, Årre. 
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Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 
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Mange tak for opmærksomheder til vores 

Konfirmation. 

Mvh Fåborg og Årre konfirmander. 
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Danske Seniorer 

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

 

Marianne Schmidt 
Toften 2D  
6818 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
Www.Masch.systuen.dk 
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 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  adth@bbsyd.dk                         75192314 
Arkivleder:  Herman Hansen     hh@landsyd.dk                          40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Elsebeth Hansen  h-kjaer@hotmail.dk                30347715    
Medlem:    Knud Becher  knudbecher@hotmail.com  75192564  

Fåborg Lokalhistorisk Forening 
Formand: Anna M. Østergaard   40195253  amkaprivat@gmail.com 
Næstfor: Verner Puggaard    61747050  puggam@mailme.dk  
Kasserer: Børge  Hansen             20287535  boerge@hmnet.dk 
Sekretær: Hans Karl Østergård   21798150  hanskarl@vestervang.com   
Medlem: Solvejg Mikkelsen  29847353  sol.mikkelsen@gmail.com   
Arkiv: Svend H. Kristensen   75195208 svend.haahr16@gmail.com 
Arkivets IT: Egon Falck 60893611 efalck@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

Formand : P.V. Christensen:          pvc@cdnet.dk                              22965790 
Kasserer.: Arild Nilsen:                   nilsenarild@hotmail.com           75192721 
Medl:  Fle. Christensen      flemming.christensen@delaval.com    75192898     
Medl: Susanne D Jepsen  Toften17@hotmail.com        30619524 
Medl: Niels Jørgen Pedersen     joenne@live.dk                            75192003 
Medl: Malene Colberg malecolerg@gmail.com 22137316 

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 og referent:    Herman Hansen 40546818 
Næstformand:                Erik Egebjerg 28450420 
Kasserer Ole Buhl 23612159 
Øvrige:                              Claus Brink 30516508 

Danske Seniorer Årre /Grimstrup                 
Formand: Marius Hansen                      88177576 24407510 
Næstfor.: Tove Christensen              75192310 24627121 
Kasserer: Peder Søndergård             75192390 40623390    
Sekretær: Jane Ottosen    29892429 
Fanebærer: Peder Marius Jensen   21970601 

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:    Ina Beier Tkacz           29446209 
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 
 

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

Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Ingrid Hauge  21466059                              
Næstformand:  Britta Julius  61339347  
Sekretær:           Henry Brandt                                                 75196438 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
                             Gurli Nielsen  21705244 

Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

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

                          Vennekredsen Hybenbo 
Formand                Jytte Jørgensen                                       75192056 
Næstformand                   Lissy Marie Mathiasen                           21701020 
Kasserer                            Åse Friis                                                     40210143 
                                             Asta Fink Nielsen                                     29464923 
                                             Jens Birk                                                    60914489 
                                             Helle Poulsen                                           20560891 
                                             Knud Lykke                                               75192337 
Beboerrepræsentant       Mary Møller                                             51962931 
Medarb. repræsentant    Gerda Christensen                                  30285716 

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

Form :     Else Wind               47elsewind47@gmail.com      61308358 
Nform:    Lis Larsen               lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer: Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk  21152843 
Medlem: Jørgen Sørensen   jorgenrefslund@live.dk           24240478 

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:   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 
Nform:  Uffe Mikkelsen   uffemik@gmail.com  40847295 
Kasserer:  Henry Brandt gerdahenry@hmnet.dk   75196438 
Sekretær:  Inger Vestergaard ingse45@gmail.com 29805389 
Medl.:  Ruth Christensen ruthhaeberg@gmail.com  61741248 
Medl.:  Helga Raundahl  raundahl@hotmail.dk  26830751 

mailto: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 

 


