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Frivillige hænder søges! 
Skrevet af  Michelle Rosted Andersen 

 
Juletræsudvalget mangler hænder. 
Hvem er vi:  
Juletræsudvalget er en underafdeling af Årre Bor-
gerforening. 
Vi er pt 3 frivillige og mangler lige nu mindst 2 sæt 
ekstra hænder i udvalget.  
Hvad laver vi?: 
I juletræsudvalget arrangerer vi Mortens Banko, 
juletræsfest og fastelavn. 

 

Vi holder 2 til 3 møder om året hvor vi planlægger 
og evaluerer. Derudover har vi de 3 arrangemen-
ter af cirka 4 timers varighed. Vores arbejde ligger 
fra september til februar. 
Så kunne du tænke dig at bidrage til at der fortsat 
er aktiviteter for børn og voksne i byen, så vil vi 
sætte stor pris på at få dig med på holdet, så der 
fremadrettet kan blive afholdt juletræsfest, faste-
lavnsfest og Mortens banko i Årre. 
Har dette fanget din interesse eller vil du bare hø-
re mere så kontakt 
Michelle R. Andersen:      28 94 39 70 
Henriette K. Træholt:      29 42 60 68 
Diana Petersen:                91 52 28 86 

Juletræsudvalget arrangementer 22/23  
d. 3/11-22 Mortens Banko 
d. 26/11-22 Juletræsfest 
d. 25/2-23 Fastelavn 
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Årre Børnecenter deltager i projektet og har delt 
pas ud alle skolebørn. 
 
Projektet er et partnerskab på tværs af kommune, 
foreninger, idrætsfaciliteter, skoler og erhvervsliv. 
  
Hvad går projektet ud på? Efter nogle år med Coro-
na er der brug for at få gang i foreningslivet igen. 
Børn og unge kan med aktivitetspasset gratis delta-
ge og opleve, hvad foreningerne har at tilbyde og 
måske giver besøget lyst til at blive medlem. 
 
Årre Boldklub, Fåborg-Vrenderup idrætsforening 
m.fl. har tilmeldt aktiviteter som børn og unge på 
udvalgte dage kan komme og prøve gratis. 
 
Alle børn- og unge kan gratis printe et aktivitetspas 
på hjemmesiden.  
Læs mere på aktivitetspas.dk.  
 
Skoler der tilmelder sig sikrer de tilmeldte klasser 
et gratis aktivitetsnet med 1 stk. fodbold, 1 stk. 
håndbold, rundholdbat og sjippetov. 
 
Årre børnecenter er i forvejen en DGI certificeret 
bevægelsesskole og vægter aktivitet og bevægelse 
højt i undervisningen. Projektet understøtter derfor 
fint skolens bevægelsesprofil. 

 
Trine Møller, Skoleleder modtager aktivitetsnet til   
klasserne af Henrik Lykke 

AKTIVITETS-PAS til børn og unge. 
     -  Projekt for at få gang i foreningslivet.  
Skrevet af Britta Jensen 
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Mange tak for opmærksomheder til vores Konfirmation. 

Mvh Årre og Fåborg konfirmander 

Årre:  Maria Isaballa Koch, Diana Bejder, Metha Brink, Julie Lunding Olsen, Oliver Wichmann, Eva Lyager Christensen,  
Lise Mølholm Hansen, Emilie Ravn Wenzelsen, Nethe Rask Hansen, Mikkel Holm Thomsen, Anna Ibsen, Laura Colberg Madsen,  
Oskar Friis Andersen, Mikkel Bøg Drøjdal 

Fåborg:  Jacob de Jong, Victoria Rahbæk Skydt 
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Næste LokalNyt udkommer i Februar 
Deadline for indsendelse af  
materialer til bladet er den  

2. Januar 2022. 

 
Stof til bladet sendes til  

Mail: lokalnyt@outlook.com 

mailto:lokalnyt@outlook.com


6 

 

Fed Fredag sæsonen 2022/2023  
Skrevet af Charlotte Brix 

Sæsonen startede d 9. September, med en over-
vældende tilslutning. 993 glade unge mennesker og 
mange forældre havde fundet vej til Helle Hallen 
hvor de testede de mange planlagte aktiviteter i 
løbet af en spændende aften. For første gang kun-
ne man betale billetten online, og det blev super 
godt modtaget, så den mulighed fortsætter.  

Lige nu er der en post for Fåborg ledig, så kontakt 
os hvis du brænder for at give børnene gode ople-
velser. Vi er også altid meget taknemmelige, hvis 
man har lyst til at komme og give en hjælpende 
hånd på aftenen. Der er meget varierende opga-
ver, god opbakning og masser af skønne smil. 
Henvendelse kan ske til Charlotte Brix, Årre på tlf 
61722927  

Fakta om Fed Fredag: 
 
Fed Fredag er et alkoholfrit arrangement, for børn 
og unge, fra 4. klasse og op. Det afholdes 4 freda-
ge om året i og omkring Helle Hallen. Arrangemen-
tet starter kl.19.00 og slutter kl. 23.30. 
Entréen er 70 kr, og derefter skal børnene kun have 
penge op af lommen, når der skal snoldes. 
Vi har faste aktiviteter, som går igen (næsten) hver 
gang: Svømning, skydning, motionscenter, inden-
dørs fodbold, kreativt værksted, smykkefremstilling, 
neglelakog hårfarve. 
Fra kl. 22.00-23.30 er der diskotek. 
Dertil kommer varierende aktiviteter, som ex: Ride-
hallen, Vardegarden, lokale spejdere, badminton, 
bordtennis, floorball, Varde BMX, golf, Team Helle 
Tramp, HH Esport, Team Helle håndbold, rodeotyr, 
forhindringsbane, kørestolsbasket og dart. Kun fan-
tasien, finanserne, vejret og pladsen sætter græn-
ser, og vi modtager altid gerne gode idéer. 
Udvalget, som planlægger arrangementer består af 
repræsentanter fra boldforeningerne i Nordenskov, 
Agerbæk, Starup-Tofterup, Næsbjerg, Fåborg og 
Årre og 1 repræsentant fra Svømmeklubben. Hver 
af klubberne skal stille med 6 frivillige, ex forældre, 
større søskende og bedsteforældre. Derudover er 
der en del faste hjælpere af sikkerhedsmæssige 
hensyn. Sammenlagt er der således ca 70 voks-
ne som bidrager til en tryg aften med fuld fart, hyg-
ge og socialt samvær for børnene.  
Det er muligt at følge med på vores Facebook side. 

Sæsonens øvrige datoer er: 
28/10- 2022 
20/1-2023 
24/3-2023 
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Nyt fra fåborg borgerforening 

Siden sidst: 
 

Efter en veloverstået sommerferie er Borgerfor-

eningen klar til igen at trække i arbejdstøjet. 

Vi er fyldt af energi. Vi er fyldt med en tro på frem-

tiden, hvor der i Fåborg sker og kommer til at ske 

en masse spændende ting. 

Så selvom dagene bliver kortere, vejret mere kede-

ligt samt hverdagen fyldt med flere bekymringer 

end ellers, så er vi sikker på, at det hele nok skal gå 

i Fåborg – Smørhullet i Midten. 

Indvielse af Let-køb Fåborg. 

 

Når man i LÆNGE glæder sig til, at noget helt speci-

elt sker, så bliver det sjældent lige så godt, som 

man havde håbet. Men det er Let-Køb Fåborg ble-

vet. 

Den 3. september blev dørene officielt slået op til 

Fåborgs, oplandets og oplandsbyers nye indkøbs-

mulighed, Let-Køb Fåborg.  

 

 

150 feststemte mennesker fra nær og fjern var 

mødt op for at fejre indvielsen.  

Indvielsen blev, som det sig hører til, fejret med 

rød løber, snor-klipning, taler og skål. En dejlig dag 

med sol og store smil. 

For når enden er god, er alting godt. Det ændrer 

dog ikke ved, at vejen til begyndelsen har været 

fyldt med skarpe sving og bakker, hvilket som 

praktiker kan være svær at forstå. 

Vi skylder derfor en tak til de folk, som har hjulpet 

projektet undervejs. Herunder vores lokale politi-

kere. 

MEN nu er butikken her. Nu skal vi lære at bruge 

den. Nu skal vi vænne os til at bruge den.  

En ting garanterer vi (Borgerforeningen og Let-

Køb), og det er, at vil man lære det, så skal vi nok 

lære jer det   

Det er ydermere blevet muligt at erhverve sig en 

indkøbsbrik, hvis man ikke ønsker at bruge telefo-

nen som ”nøgle”. 

Det kan ikke beskrives hvor meget denne indkøbs-

mulighed betyder for vores by og opland, især når 

man tager bosætningsbrillerne på.  
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Derfor har Fåborg Borgerforening også valgt at 

bidrage med udsmykningen ved butikken.  

Til slut skal der lyde et stort velkommen til Katrine 

og Brian. Vi glæder os til at handle endnu mere 

hos jer.  

Årets høstfest 2022. 

 

140 madbilletter siger det hele. 

Efter en dejlig indvielse fortsatte festlighederne på 

Fåborg Stadion, hvor den traditionen tro stod på 

høstfest.  

Maden blev på bedste vis leveret af Fåborg Kro og 

live-musikken blev leveret af Julie Wieland Duo. 

 
I borgerforeningen takker vi for opbakningen til 

festlig dag, og vi glæder os allerede til næste år. 

Projekt fjernvarme. 

 

Som der formentlig ikke er gået nogens næse for-

bi, så arbejdes der på højtryk for at finde et alter-

nativ til den gasbaserede boligopvarmning.  

Projektet som gælder det meste af gl. Helle Kom-

mune (og Horne) samles under selskabet Helle 

Energi. 

I Fåborg er det Steffan Skydt, som repræsenterer 

byen, og der skal lyde en kæmpe tak herfor. 

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte 

ham eller nogen af de andre i arbejdsgruppen. 

På nuværende tidspunkt er opbakningen tilstræk-

kelig til at der arbejdes videre med projektet. Vi 

glæder os til at følge det videre forløb. 

Nørkleaften. 

 

Den 22. september havde Anne og Bente arrange-

ret og inviteret til nørkleaften i Fåborghus. 

 
Ideen med nørkleaftenen er, at uanset hvad man 

sysler med (hækling, strik, perler, tegning mm.), så 

medtager man dette til en hyggelig aften i Fåborg-

bus. 
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Arrangementet kom godt fra start, men der er sta-

dig plads til flere kvinder og mænd næste gang. 

Fåborg Kro—solgt. 

Den 28. september dukkede den glædelige nyhed 

op, at Fåborg Kro pr. 1. november er solgt til to in-

vestorer og at der pr. 1. januar er fundet en ny for-

pagter til kroen  

Borgerforeningen ønsker både sælger, køber, for-

pagter men også byen tillykke med salget, så der 

også i fremtiden vil være en kro og et samlings-

punkt i Fåborg. 

Vi glæder os til at ønske Marlene og Uwe en stor 

tak for jeres mange år i Fåborg, samt at ønske det 

nye Team velkommen til Fåborg.  

Hvad så nu? 
 

Inden længe ser vi frem mod julen. Julen er helt 

speciel i Fåborg (Synes vi selv). Derfor ser vi også 

med glæde frem til en mørk men også hyggelig tid. 

Julebelysning. 

SKAL / SKAL IKKE. 

Af kommunen er borgerforeningerne i Varde Kom-

mune blevet opfordret til at reducere / droppe ju-

lebelysningen i år. 

 

I Borgerforeningerne i Agerbæk, Fåborg, Starup-

Tofterup og Årre, vil vi være utrolig kede af helt at 

skulle undvære, hvorfor vi har besluttet at følge 

en fælles hensigt, som er at reducere julebelysnin-

gen med ca. 50 % i år. Dette kan gøre via tæn-

dingstid og/eller antal. Så det bliver stadig jul i Få-

borg.  

Julemarked i Helle Hallen. 

 

Lørdag den 12. november er Fåborg Borgerfor-

ening medarrangør af Julemessen i Helle Hallen. 

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

stemning. 

Find julemanden. 

Lørdag den 26. november er det igen tid til at få 

vækket julemanden. Vi mødes klokken 10.00 ved 

Fåborg Kro, hvorefter ruten går gennem byen, 

hvor vi vil forsøge at finde og vække Julemanden, 

så det igen kan blive jul i Fåborg. 

Arrangementet er gratis og vi glæder os til at se 

alle børn og børnebørn til et par hyggelige timer. 
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Julefrokost. 
 

Når julemanden er fundet, vil Borgerforeningen 

gerne invitere jer alle til Julefrokost på Fåborg Kro 

lørdag den 26. november klokken 12.00. 

Kroen står for en dejlig julefrokost menu. 

(Måske vi får den nye Kro-Fatter at se) 

Pris og menu vil blive annonceret på Facebook og 

infotavler. Vi håber at se jer alle. 

Julebanko. 
 

I år er vi tilbage med fuld musik – og ingen Covid-19. 

Torsdag den 8. december afholdes julebanko på 

Fåborg Kro.  

Traditionen tro vil jer være flotte sponsorkurve på 

højkant. 

Vi synger julen ind i Fåborg. 
 

Mandag den 19. december synger vi julen ind i Få-

borg. 

 

 

 

 

Fåborg Borgerforening forsøger igen i år at arran-

gere ”Vi synger julen ind – SAMMEN”. 

Denne aften vil vi komme igennem julens mest 

populære sange, som vil blive præsenteret af OS 

fra FÅBORG. Mød op til en aften med fællessang 

og julehygge.  

Godt nytårs-GANG. 
 

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

for inviterer Borgerforeningen til nytårs–gang den 

1. januar klokken 13.00. 

Vi går en tur og ønsker hinanden et godt nytår.  

Kontingent indbetaling. 
 

I løbet af den seneste måned er der kommet kon-

tingentopkrævning fra Borgerforeningen, Spar 2 

og Lokalhistorisk Forening rundt i jeres postkasser. 

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

neste ved at betale jeres kontingent. Ved at betale 

gør I det muligt for foreningerne fortsat at gøre 

Fåborg spændende og attraktiv at bo i og omkring. 

Til sidst. 
 

Til sidst er kun at ønske jer alle et godt efterår og 

en glædelig jul. 

Vi håber at se så mange af jer til julens arrange-

menter.  

På vegne af Fåborg Borgerforening - Martin  
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ÅB Hundetræning 
Tirsdag aften på Årre stadion ved skolen 
 
Agility kl. 18.00-19.30   Træner Tina tlf. 40 74 82 29 
Rally lydighed kl. 18.00-19.30    Træner June tlf. 50 58 89 38  
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00  Søren tlf. 22 97 79 80 
Lydighed kl. 19.15-20.15   Træner Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80 
 
Kontakt træner eller se mere på www.åbhundetræning.dk   

Nørkleaften i Fåborghus  
V / Anne Væring Jørgensen 
 

 

Inden for i varmen mødtes 9 kvinder fra Fåborg og omegn til en  

hyggelig nørkleaften i Fåborghus torsdag den 22. september 2022. 
 

Der blev hæklet, strikket og sludret på livet løs på kryds og tværs af 

alder fra 29 til 82 år. Nogen havde stor erfaring inden for mange 

kreative emner og andre var næsten nybegyndere. Der blev          

udvekslet ideer, henvist til opskrifter og vist kreative hækle- og  

strikkeprojekter frem -nogen havde taget tingene med og andre  

viste billeder fx “syltede” grøntsager på glas og flotte bluser. 
 

Alle var enige om, at det var dejligt at mødes om en fælles interesse 

og lære andre fra egnen at kende. 
 

Vi mødes igen i Fåborghus tirsdag den 1. november 2022 kl. 19.  

 

http://www.åbhundetræning.dk
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Jeg vil gerne lige fortælle, hvad vi har lavet i årets 
løb i Vennekredsen på Hybenbo. 
Vi spiller banko, drikker kaffe og synger den første 
mandag i hver måned. Juli holder vi fri. 
Der er generalforsamling i marts. 
Vi har nytårs/vinterfest i januar for beboerne og 
indbudte. 
Høstfest i september for beboerne og pårørende. 
Modeopvisning i oktober ved butik Telma, Ager-
bæk. 
Halloween den sidste fredag i oktober, hvor vi har 
en post (Årre Boldklub) 
Borgerforeningen holder banko og kaffe i novem-
ber. 
Udflugt til Skads Blomster med beboerne i novem-
ber. 
I december er der julebanko med sidegevinster og 
kaffe. 
Vi får penge af kommunen, så vi kan lave ture ud af 
huset, og få musik og underholdning hjemme. 

I år har det været en særlig fornøjelse at lave arran-
gementerne, fordi corona jo har spændt ben for 
mange ting. 
Jeg vil lige nævne vi har været i Tambourgs Have i 
juni til ” Spis sammen og underholdning” arrange-
ret af Ældresagen. 

Vennekredsen Hybenbo. 
Skrevet af Asta Nielsen 

Tur i Varde Ådal og Marbæk ind til restaurant 
”Plates” på 17. etage i Kaktustårnet, ved Svømme-
stadion Danmark. Her fik vi en lækker middag og 
nød udsigten over Esbjerg. Her fik vi også penge 
fra kommunen. 

Alt, hvad vi laver koster penge. Selvom kommunen 
giver tilskud, slår det ikke helt til. 
Vi tjener lidt ved at holde banko. Og til banko er 
alle velkommen. Alder er ingen hindring. 
Man skal bare møde op. Vi vil også opfordre til at 
blive medlem af vennekredsen. Her er alder heller 
ingen hindring, men på denne måde kan i også væ-
re med til at støtte, så vi kan lave arrangementer 
for beboerne. 
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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. 

Hybenbos Støtteforening har blandt andet givet 
penge til en 2 personers el-cykel og en el-kørestol. 
Det er beboernes køretøjer og besøgende opfor-
dres til at spørge beboerne om de ønsker en tur i 
den ene eller den anden. 
 

Kommende arrangementer på Hybenbo: 
 

 Mandag d. 7. november kl. 14.00. Borgerfor-

eningens banko og kaffe. 

 Mandag d. 21. november. Udflugt til Skads 

blomster. 

 Mandag d. 5. december kl. 14.00. Julebanko 

med sidegevinster og kaffe. 

 

Vel mødt på Hybenbo. Man bliver bare så glad af, 
at komme på besøg. 
På Vennekredsens vegne, Asta Nielsen. 

 
/ Slut 
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Halloweenløb i Årre 
 
Halloweenløbet blev i år afholdt fredag den 28 oktober, vejret 
var godt og stemningen i top.  
 
Deltagerne har to timer til at nå så mange af posterne som 
muligt og får kun ét stk. slik ved hver post.  
Løbet starter kl. 16 men allerede kl. 15:30 stod de første ivrige 
klar til at få udleveret kortet, ikke mindre end 185 billetter blev 
solgt, alle kort var uddelt 16:15. 
 
I år var der 22 poster som varieret meget, de frivillige pynter 
selv op, så der er lidt for enhver smag og til alle aldre. 
 
Der var som altid stor opbakning til løbet, en sand fornøjelse at 
se så mange børn og voksne. Der skal lyde en kæmpe stor tak 
for opbakningen samt en tak til sponsorer og alle de frivillige der 
har hjulpet ved løbet.  
 
Mvh Halloween udvalget 
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             Nr. 103                                                                                                                                                                                                                          DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR 2023 

GUDSTJENESTER MED KORSANG I ADVENTSTIDEN. 
Pulpiturlærkerne fra Grimstrup/Rousthøje medvirker ved gudstjenesterne i  
Årre 4. december, 2. søndag i advent kl. 10.30. 
Fåborg 11. december, 3. søndag i advent kl. 10.30.  

Pulpiturlærkerne er et kor, der hører 
til i Grimstrup og Rousthøje Kirker 
under ledelse af organist Bente Kjøl-
ler. 
 
Bente startede koret for ca. 11 år 
siden. 
 
Der bliver sunget til mange højtider 
og arrangementer i kirken gennem 
året, men også til sangaftner og un-
derholdning på plejehjem med me-
re.  
Koret synger flerstemmigt på rigtig 
mange salmer og sange. Både 2 og 3 stemmigt.  
Der kan også forekomme soloer. 
Koret består af voksne kvinder med en fin aldersspredning og selvom vi er 
lærker, så er det en hønsegård, når øve aftenen sluttes af med kaffe og 
brød. 
Det kræver ingen kendskab til noder og der er ingen optagelsesprøver.  
 
Skulle man gå med en sanglærke i maven og få lyst til at komme og prøve 
at være med, så er man velkommen til at henvende sig til: 

Liselotte Lahn Nielsen, Årre.  21716524  
Der øves om onsdagen fra 19:00 til 21:00. 
 
Vi kommer og synger i Årre kirke 2. søndag i advent og i Fåborg Kirke 3. 
søndag i advent. 
Vi glæder os til at deltage i gudstjenesten disse dage og Bente akkompag-
nerer gudstjenesten på klaver, for at korets stemmer rigtig bliver hørt.  
 
Vel mødt. 
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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 

   

 

NYTÅRSGUDSTJENESTER 
Kl. 14.00 i Fåborg kirke og kl.15.30 i Årre kirke. 
Nytårsdag fejrer vi det nye år ved at holde gudstjeneste og ønske hinanden godt nyt år med champagne og 
kransekage.  
Velkommen!  

SANG I KIRKEN  
Årre Kirke 1. februar kl. 19.00. 
Den 1. februar holder vi sangaften i Årre kirke. Det sker kl. 19.00. Vi synger både salmer og højskolesange. 
Temaet er ”Lyset i en kold tid” og tager udgangspunkt i, at vi går ind i en vinter, hvor priserne er røget i vej-
ret og vi alle derfor sparer på energien, på lyset og på varmen. Men i kirken vil der være varmet op! Og ved 
at synge får man også varme i kroppen. Vi skal ikke fryse denne aften, men derimod glæde os over de lys-
punkter, der er. Programmet varer 1½ time og der er kaffe undervejs.  
Velkommen til en ”lun” aften i Årre kirke! – Menighedsrådet. 

PRÆSTEN HAR FRI. Den 8.-9. november, den 6. december, den 17.-18. december, den 24.-29. januar samt 
25.-26. februar. Embedet varetages alle dage af sognepræst Søren Lydeking Pedersen tlf. 30323648 
sop@km.dk til hvem henvendelse kan rettes. Præsterne har fri alle mandage. 

En stenhuggers arbejde på Fåborg 
kirke. 800 år gammel. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
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ORDET, DER TOG BOLIG IBLANDT OS 
Juledag i de ulige år lyder evangeliet således: 
 

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen 
hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet 
var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 
 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.  Han kom for at aflægge 
vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.  Selv var han 
ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. 
 Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.  Han var i 
verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.  Han kom til sit eget, 
og hans egne tog ikke imod ham.  Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive 
Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af 
mands vilje, men af Gud. 
 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den En-
bårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”. 

Det er evangelisten Johannes, der skriver disse sto-
re og poetiske ord. OBS – evangelisten Johannes er 
ikke den samme som den Johannes, der optræder i 
Johannesevangeliets tekst (ovenfor), der er Johan-
nes Døber.  
 
Når Johannesevangeliet skriver om Ordet, handler 
det om Kristus. På bibelens allerførste side, hvor 
der fortælles om skabelsen, står der også noget om 
en begyndelse: ”I begyndelsen skabte Gud himme-
len og jorden”. Begrebet ”begyndelse” er her vig-
tigt. For det er det samme ord Johannes benytter, 
når han skriver ”I begyndelsen var Ordet.” 
 
Tanken er, at der er tale om den samme ting: At 
Ordet var til stede ved skabelsens begyndelse! 
Guds skaberord igangsatte verdens begyndelse og 
dette Ord fra den gang er det samme som Ordet 
hos evangelisten. Gud talte, og verden blev til. Det 
talte Ord var med fra starten.  
 
Jesus var altså med fra starten. Ikke som den der 
gik rundt i Jerusalem og Israel. Men som åndelig 
virkelighed, lige med Gud. ”Og Ordet blev kød og 
tog bolig iblandt os”. Det skete i julen, da Gud blev 
menneske. 
 
Men hvorfor bruger evangelisten begrebet ”Ordet” 
om Jesus? Det korte svar er, at Johannes  

var præget af den græske filosofi om ”Logos” – den 
såkaldte ”logos-filosofi”. Græsk var verdenssproget 
den gang ligesom engelsk er det i dag, og alle med 
en vis dannelse og kulturel ballast talte og skrev på 
græsk, der var kommunikationssproget over lande-
grænserne indenfor det nye store Romerriget, der 
omfattede mange lande og sprogområder.  
 
I græsk sammenhæng står begrebet Logos for ver-
densfornuften, den store sammenhæng i tilværel-
sen, det konstruktive, opbyggelige og positive, der 
står mørkets dunkle magter imod, ja livsoplysning 
og lyset i tilværelsen. Men Logos betyder også ord, 
tanker og sprog. Disse omfattende meningssam-
menhænge overføres på Jesus, der ses som ekspo-
nent for den store verdensfornuft og livets lys, der 
altid har været til, ja helt fra skabelsens begyndelse 
af og frem til tidernes ende.  
 
Hvordan en enfoldig discipel af Jesus kunne formu-
lere så store tanker med udgangspunkt i græsk filo-
sof, er en anden sag. Måske var evangelisten Jo-
hannes slet ikke den samme som disciplen Johan-
nes, men en anden?  
 
Glædelig jul! – Michael Bergerud 
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KIRKEBIL  
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af 
menighedsrådet. 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO 
Følgende onsdage kl. 10.15: Den 14. december (ved Charlotte Locht), den 11. januar (ved Michael Ber-
gerud) og den 8. februar (ved Charlotte Locht)  

 

M = Menighedsmøde efter gudstjenesten.  PL = Pulpiturlærkerne medvirker. * Kirkekaffe efter gudstjene-
sten. ** Champagne og kransekage efter gudstjenesten.  

LØRDAGSDÅB 
Der er mulighed for lørdagsdåb den 14. januar kl. 10.00 i Fåborg kirke. Kontakt præsten på 75195041 eller 
fbb@km.dk 

GUDSTJENESTER 

Dato  Fåborg kirke Årre Kirke Tekst 
20. november Sidste søn. e. trin. 09.00 M * 10.30 M * Matt 11,25-30 

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

04. december 2. s. i advent 09.00 * 10.30 PL * Luk 21,25-36 

11. december 3. s. i advent 10.30 PL * 09.00 Matt 11,2-10 

18. december 4. s. i advent Ingen Ingen   

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

25. december Juledag 11.15 10.00 Luk 2,1-14 

26. december 2. juledag 09.00 10.30 Matt 23,34-39 

01. januar Nytårsdag 14.00 ** 15.30 ** Luk 2,21 

08. januar 1. søn. efter Hellig 3 
Konger 

09.00 10.30 Luk 2,41-52 

15. januar 2. s. e. H3K 10.30 09.00 * Joh 2,1-11 

22. januar 3. s. e. H3K 09.00 10.30 Matt 8,1-13 

29. januar Sidste s. e. H3K Ingen Ingen   

01. februar     19.30 Sang i kirken 

05. februar Septuagesima 10.30 Ingen   

12. februar Seksagesima 09.00 * 10.30 Mark 4,1-20 

19. februar Fastelavn Ingen 10.30 Matt 3,13-17 

26. februar 1. s. i fasten Ingen Ingen   

mailto:fbb@km.dk
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og  ændringer   
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

Marianne Schmidt 
Toften 2D  
6818 Årre 
Tlf. 75192454—27212453 
Www.Masch.systuen.dk 
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I starten af 1900-tallet blev der foretaget flere ek-
speditioner til Nordøstgrønland for at få kortlagt 
det øde og ugæstfri område. Det var bl.a. vigtigt, 
fordi det egentlige tilhørsforhold for området var 
uafklaret. Blandt de kendte danske Grønlandsfare-
re kan nævnes Mylius Eriksen, Knud Rasmussen, 
Peter Freuchen og Ejnar Mikkelsen, som alle har 
udgivet bøger om deres ekspeditioner. 
Tilbage i 1950erne, hvor jeg var barn, fortalte min 
far mig en dag, at han i Fåborg havde talt med en 
Grønlandsfarer, som havde familie der. Jeg bed 
mærke i, at han nævnte efternavnet ”Iversen”. Det 
gik ellers i glemmebogen, indtil jeg sidste forår læ-
ste bogen: ”FARLIG TOMANDSFÆRD”, som er en 
genudgivelse af Ejnar Mikkelsens dagbog fra den 
såkaldte ”Alabamaekspedition”. (Alabama var nav-
net på det skib, ekspeditionen havde udrustet til 
turen). Dagbogen er tidligere udgivet i 1955. 
Bogen er den dramatiske beskrivelse af en ekspe-
dition, som havde til formål at finde de tre om-
komne fra Danmarks-ekspedition: Ekspeditionsle-
deren Ludvig Mylius Eriksen, kartografen N.P. Hø-
eg Hagen og grønlænderen Jørgen Brøndlund. Det 
var desuden opgaven at finde optegnelser fra de 
omkomne, da disse var værdifulde for den danske 
stat i spørgsmålet om Nordøstgrønlands tilhørsfor-
hold.  
På ekspeditionens lange slæderejse var der to del-
tagere. Det var Ejnar Mikkelsen og maskinist Iver 
Peder Iversen. Der var jo efternavnet ”Iversen”, og 
en hurtig søgning på internettet afslørede, at Iver 
P. Iversens forældre ejede Fåborg Gæstgivergård –
i dag Fåborg Kro – da Iver P. Iversen blev født i 
1883. Han havde sin barndom i Fåborg. Da han var 
12 år gammel flyttede familien til Esbjerg.  
Iver P. Iversen havde livet igennem kontakt til sin 
familie i Fåborg. En farbror havde i 1875 overtaget 
gården ved siden af kroen. Den overgik i 1929 til 
sønnen Søren Iversen – altså en fætter til Iver P. 
Iversen. Iver P. Iversen ejede - i fællesskab med en 
svoger, der tillige var hans fætter - Brændegård i 
Fåborg fra 1941 til 1959. Han boede selv i Lyngby, 
men var jævnligt på besøg i byen. Efterkommere 
af Søren Iversen bor stadig i lokalområdet. 
På baggrund af sine bedrifter på ekspeditionen 
blev Iver P. Iversen i 1963 tildelt ridderkorset, og i 
den forbindelse skulle han lave en levnedsbeskri-
velse til det såkaldte ”Ordenskapitel”.   

Nedenstående er uddrag fra denne levnedsbeskri-
velse. (Han skriver ikke i levnedsbeskrivelsen, at 
han er født i Fåborg, men skriver Varde - det kan 
tænkes at være for at undgå forvekslinger med Få-
borg på Fyn.) 
Uddrag fra levnedsbeskrivelse for Iver P. Iversen. 
Uddragene fra beretningen er skrevet med kursiv: 
 

”Undertegnede Iver Peder Iversen blev født i Varde 

den 25. august 1883 som søn af kroejer, sogne-

rådsformand Niels Iversen og hustru, Ana Marie 

Iversen, født Mortensen. 

Mine 12 første barndomsår tilbragte jeg i min fø-

deby, og da mine forældre i 1895 flyttede til Es-

bjerg fortsatte jeg min skolegang der i Esbjerg real-

skole”.  

Iver P. Iversen blev efter skolegang uddannet ma-

skinist og tog tjeneste i marinen. 

”I 1909 udkommanderedes jeg med inspektionsski-

bet ISLANDS FALK, der forrettede inspektionstjene-

ste ved Island, og dette medførte, at jeg skulle få 

en ikke helt almindelig oplevelse. 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen, der på det tidspunkt om 

bord på ALABAMA var på rejse til Nordøstgrønland 

for om muligt at finde og hjembringe Mylius Erik-

sens og Høeg Hagens dagbøger, beretninger o.l. 

efter at de i 1907 var omkomne under en slæderej-

se i Danmarksfjorden, kom under sin oprejse i Dan-

markstrædet i vanskeligheder, idet hans maskin-

mester blev syg og måtte hjemsendes. Der måtte 

derfor snarest søges en afløser for ham, såfremt 

ekspeditionen rettidigt skulle nå i vinterkvarter i en 

havn på ca. 75 grader nordbredde. 

 

Grønlandsfareren fra Fåborg 
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øvrige besætning var hjemrejst med en norsk sæl-

fanger LAURA i sommeren 1910. Dette var en trist 

efterretning. Forinden man forlod Shannon, havde 

besætningen bygget et lille hus af tømmer fra ski-

bet og bragt den resterende proviantbeholdning i 

land.I dette hus tilbragte Mikkelsen og jeg vinteren 

1910-11, og i løbet af foråret vendte vi tilbage til 

det depot, vi i vor afkræftede tilstand havde lagt på 

nedturen, og hentede her vore dagbøger, fotografi-

apparater m.m. samt de vigtige beretninger, Dan-

marksekspeditionen havde fundet, hvorefter vi re-

turnerede til vort hus på Shannon Ø”. 

Tiden gik, uden at der kom undsætning. De to prø-
vede at få en jolle slædet ud til havet, så de kunne 
ro til Angmassalik et par tusinde kilometer sydpå. 
Det mislykkedes. De søgte i stedet til en hytte ved 
Bass Rock. 
 

”Det blev forår og efterhånden også sommer. Dag 

efter dag spejdede vi efter skib i forventning om, at 

et sådant en gang ville finde os her på Bass Rock. 

Og så oprandt endelig glædesdagen for os, da det 
norske fangstskib SJØBLOMSTEN den 19. juli om  

Ved anløb af Isafjord i Island var man så heldig at 

møde ISLANDS FALK, der lå i havnen, og Ejnar Mik-

kelsen henvendte sig derefter til skibets chef og 

forespurgte, om der var mulighed for, at han kunne 

afgive en maskinmester, som var villig til at gå med 

til Grønland, idet den i ALABAMA værende var ble-

vet syg og måtte hjemrejse. 

Ved en forespørgsel til inspektionsskibets maskin-

mestre var jeg den eneste, der tilbød at ville gå 

med, og efter at marineministeriet telegrafisk hav-

de givet sanktion dertil, gik jeg med tilstået orlov 

om bord på ALABAMA lidet anende, at dette skulle 

medføre et treårigt ophold i Nordøstgrønland”. 

Det var således en tilfældighed, der gjorde, at Iver 
P. Iversen kom ombord på ALABAMA.  
På samme måde var det en tilfældighed, at han 
blev ledsager til Ejnar Mikkelsen på slæderejserne. 
Den deltager, der skulle have været med, fik for-
frysninger i tæerne, og var derfor ude af billedet. 
Iver P. Iversen havde ikke før prøvet at køre med 
hundeslæde, men viste sig at lære det hurtigt. Det 
blev en meget besværlig slædetur på grund af dår-
lig slædeføre. Provianten slap op, og de måtte 
efterhånden skyde hundene og spise dem for at 
overleve. På et tidspunkt fik Ejnar Mikkelsen skør-
bug, og Iver P: Iversen måtte trække ham på slæ-
den. Tilfældigvis fandt Iver P. Iversen nogle citron-
bolsjer i et depot, og disse sammen med kød fra 
vildt, som Iver P. Iversen skaffede, fik Ejnar Mikkel-
sen på benene igen. 
 

”Vi sultede i perioder, hvor jagten slog fejl, og vi 

blev desårsag begge meget udmattede og kunne 

dårligt trække slæden, hvorfor vi på et tidspunkt 

måtte efterlade dagbøger, fotografiapparater og 

andre ejendele i et depot, hvorefter vi i vor 

afkræftede tilstand vandrede sydover. Og endelig 

efter 9 måneders fravær nåede vi tilbage til Shan-

non øen, men her fandt vi kun skuffelser i en der  

liggende rapport fra Laub, der berettede,  at ALA-

BAMA var skruet i sænk af isen, og at han og den  
Iver P. Iversen fotograferet, da Ejnar Mikkelsen og han 

blev  fundet i 1912. 
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Vi overvejer i lokalarkivet, om vi kan samle bl.a. 
billedmateriale til en fortælleaften om Iver P. Iver-
sen og ekspeditionen. Det er en utrolig dramatisk 
historie, som endte godt. 
For de, der måtte have fået lyst til at se en film om 
ekspeditionen, kan det oplyses, at Netflix har lavet 
en sådan på baggrund af den nyligt genudgivne 
bog. Filmen har titlen ”Against The Ice” og har Ni-
kolaj Coster- Waldau i rollen som Ejnar Mikkelsen 
og den engelske skuespiller, Joe Cole i rollen som 
Iver P. Iversen. 

 

/ Slut 

morgenen ankrede op ud for vor hytte. Der kom 

pludselig en stor skare mennesker gående op mod 

vores hus – sådan følte vi det – og så var det dog 

kun 6 mand med kaptajn Poul Lillenæs i spidsen. Vi 

fattede ikke helt, at dette var virkelighed og ikke 

en drøm”. 

Det var en norsk sælfanger, hvor besætningen 
havde set en mast, som de to i hytten havde rejst 
ved kysten. 
                              ------------------------                                                                           
Ejnar Mikkelsen og Iver P. Iversen blev sejlet til 
Ålesund, og de kom via Oslo hjem til an storstilet 
modtagelse i København. Historien om deres red-
ning gik verden rundt med omtale i de førende 
aviser.  
Efter modtagelsen i København blev Iver P. Iversen 
også modtaget i Horsens, hvor han på det tids-
punkt boede. Det omtaler avisen Horsens Social-
demokrat. Her var en stor folkemængde samt by-
ens førende mænd mødt op. De følgende to afsnit 
er uddrag af denne omtale fra den 7. august 1912: 
 

”Med det ordinære tog 4.21 kom Iversen. Fra en af 

de bageste vogne i toget steg en ung brunet vejr-

bidt mand ud, stille og beskeden, som man har 

dannet sig billedet af ham, kom han med overtøjet 

over armen gående ifølge med sin familie.  

Der er han, der er han, gik det fra mund til mund. 

En gammel dame rækker ham en beskeden blom-

sterbuket, samtidig som unge piger overvælder 

ham med et blomsterflor.  

Et håndtryk og tak til den gamle, der med tårer i 

øjnene ser beundrende på den kække unge mand 

og et hastigt håndtryk og hilsen til de unge piger, 

og så er Iversen midt inde i menneskehavet, der 

maser frem mod 2. klasses ventesal. Her holdt kon-

sul Mørch en tale til ham og hurraråbene lyder 

ustandseligt. I vognen står en båd dannet af blom-

ster ”Sjøblomsten”, en ovation fra beundrende da-

mer”.  

Bliv medlem af 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 

Sognets hukommelse 
For 50 kr. om året kan du blive medlem  

og dermed støtte os i vores arbejde. 
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Nyt fra den  
blomstrende landsby 

En positiv udvikling i tilflytningen. 
Siden årsskifte har vi oplevet en yderligere positiv 
udvikling med hensyn til tilflytning til Årre, det er 
især udenfor selve byen, at især mange yngre fa-
milier har valgt at bosætte sig, og pt. er der heller 
ikke mange huse til salg i selve byen, og de få huse, 
der har været til salg, er blevet solgt relativt hur-
tigt, så det er bare dejligt og positivt. 
Ligeledes oplever vi også, at der nu for alvor er 
kommet mere gang i salget af byggegrunde på Lin-
degårdsparken, og samtidigt er vi færd med at se 
på mulighederne for at få bygget nogle flere seni-
orboliger på de tomme grunde på Hegnsgårdsvej, 
specifikt på byggefelterne ud mod Lindegade. 
Det er et projekt, som kræver, at der bliver stillet 
en kommunal garanti for grundkapitalen, overfor 
Varde Bolig Administration, og som vi forventer, at 
kommunen vil se positivt på senest i 2023, vores 
opgave bliver så at sikre, at de, som skulle være 
interesseret i en bolig her, retter henvendelse til 
Varde Bolig Administration, da vi stadig oplever at 
flere og flere efterspørger en sådan bolig, i Den 
Blomstrende Landsby – Årre. 
Forklaringen på den positive udvikling er flere, 

men én af de ting man oftest hører, når vi er rundt 

for at byde nye borgere velkommen, er, at vi har  

 

et Børnecenter med et fantastisk godt ry og som i 
den grad tiltrækker især yngre borgere med børn, 
ligeledes bliver foreningslivet fremhævet sammen 
med gode arbejdspladser indenfor både landbru-
get samt små og store virksomheder og forretnin-
ger i byen og i området, samtidigt betyder infra-
strukturen og den kollektive trafik rigtig meget for 
dem som pendler ud af byen og området, for at 
komme på arbejde.  
 

Vores borde og stole har fået en ny placering. 
Som tidligere omtalt i LokalNyt, er vores borde og 
stole som vi lejer ud til vores medlemmer nu ende-
lig blevet flyttet fra den ”Grønne” container til det 
nye lokale, som vi har fået stillet til rådighed i et 
lokale ved Kroen. Det er vi i bestyrelsen utrolig gla-
de for, da vi har oplevet nogle udfordringer med 
opbevaringen og håndteringen af møblerne i con-
taineren, som vi nu er fri for at bekymre os om 
med placeringen i det nye lokale. 
Man skal stadig reservere møblerne på Kroen, og 

ligeledes skal man som tidligere hente og aflevere 

nøglen på kroen, samt fortsat afregne for lejen di-

rekte på kroen, og det kan man fortsat gøre enten 

via Mobil pay eller kontant. 
 

En fantastisk byfest. 
Atter har ”Byfest ” udvalget skabt en fantastisk flot 
fest i uge 32, en fest med et flot og righoldigt ind-
hold for borgere i alle aldre, en fest som medvirker 
til at skabe sammenhold og glæde, og ikke mindst 
er det skønt at opleve den store gavmildhed, som 
bliver stillet rådighed år efter år, for at skabe ram-
merne for en god fest, med en super flot opbak-
ning fra borgere fra både by og land som altid mø-
der op på byfestpladsen og deltager i de forskellige 
aktiviteter ugen igennem. 
Herfra skal der lyde en stor og varm til ”Byfest” 

udvalget, samt til alle de frivillige, som år efter år 

stiller sig til rådighed med praktisk hjælp, og med 

hjælp af både maskiner og udstyr. 
 

Høst & Frivillighedsfesten. 
Vi har i bestyrelsen besluttet i et samarbejde med 
Boldklubben at udsætte denne fest i år, til gen-
gæld vil vi i stedet forsøge at planlægge en 
”Forårsfest” i 2023. Begrundelsen er, vi har afholdt 
en stor fest i juni måned med ”Årets fest i Årre” 
Til gengæld vil Borgerforening markere forenin-

gens 95- års fødselsdag næste år, med en 

”Festaktivitet” som alle vil komme til at høre mere 

om i løbet af det nye år, så alt i alt vil der også bli-

ve festet igennem i 2023 – så glæd jer. 
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Er fjernvarmen på vej! 
Efter mødet i Helle Hallen i starten af sept. mdr. 
har en gruppe af frivillige arbejdet intenst på opga-
ven med at få afdækket interessen med at få etab-
leret fjernvarme i Agerbæk, Fåborg, Årre, samt 
Nordenskov og Næsbjerg samt Starup-Tofterup og 
evt. Horne. 
Gruppen dannede hurtigt navnet HELLE Energi, 
men planen er at der skal dannes et a.m.b.a. sel-
skab under dette navn, hvis det viser sig, at der er 
opbakning og grobund for at arbejde videre med 
projektet, men det kræver, at der skal være en op-
bakning på mindst 60% i byerne, for at projektet vil 
blive realiseret. 
Men set i lyset af den energikrise, som mange lan-

de og borgere oplever for øjeblikket, med vilde og 

skyhøje priser på gas, olie samt træpiller og ikke  

mindst priserne på El, vil der formentligt være en 
god grund til at bakke op om dette projekt i lokal-
områderne i Varde Kommune. 
Ligeledes vil det også falde ind i processen omkring 
den grønne omstilling, og samtidigt er det jo også 
med til at gavne de planer, som politikerne i Varde 
Kommune har med at sikre udfasningen af olie-og 
naturgasfyr ved at fremme udrulningen af fjernvar-
me og varmepumper og hermed hjælpe med om-
stillingen til klimavenlig opvarmning af bygnings-
massen og samtidigt blive uafhængig af fossile 
brændsler i fremtiden. 

Vi følger løbende det lokale initiativ, men i skriven-

de stund kan vi blot opfordre til at følge udviklin-

gen med projektet, via gruppens hjemmeside, som 

er helleenergi.dk 
 

Banko på Kroen og på ”Hybenbo” 
I år skal der spilles ”Banko” på kroen, så der vil bli-

ve spillet ”Mortensaften” banko d. 3.nov., og årets 

”Julebanko” finder sted på Kroen d.17.nov., ligele-

des vil der som altid blive afviklet et bankospil på 

”Hybenbo” d. 7. nov., som Borgerforeningen står 

for, i et samarbejde med ”Hybenbo´s” venner, så 

husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

Shelter projektet. 
Styregruppen er i fuld gang med arbejdet omkring 
planlægningen af projektet, og har pt. fået de 
rette tilbud hjem på shelterne og toilettet, som 
skal opføres i Larsens Skov i løbet af foråret 2023, 
hvis alt går efter planerne. Lige nu er vi i gang med 
at afsøge, hvad der kræves forud af myndigheds-
krav og godkendelser for at gennemføre dette 
projekt.  

Ligeledes arbejder vi med indhentning af tilbud på 

gravearbejde og nedlæggelse af en vandledning 

frem til multtoilettet, som skal opføres i nær til-

knytning til området, så vi sikrer nogle gode hygi-

ejniske forhold for dem, som skal opholde sig i 

shelterne og i området i fremtiden. 
 

Kunst & Eventgruppens aktiviteter  
samt øvrige initiativer og aktiviteter i byen. 
Der arbejdes løbende med nye og spændende 
projekter i denne gruppe af frivillige, bl.a. arbejder 
man på at få repareret nogle gamle bænke, og 
inden længe vil man opdage flere nye tiltag rundt 
omkring i byen, og ikke mindst i Larsens skov og 
på ”Byens rum” vil der blive pyntet op i løbet af 
efteråret, og helt frem til jul og nytår. 
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den angivne dato, da vi ikke kan yde indsatsen 

uden de økonomiske midler, der kommer ind for 

denne opgave, især med de stigende priser der er 

på drift og vedligeholdelse af fejemaskinen. 
 

Julebelysningen. 
I skrivende stund ved vi ikke, om vi får mulighed 
for at tænde julelysene i år, det er især på grund af 
den energikrise, som landet for øjeblikket befinder 
sig i, men vi afventer et udspil fra Varde Kommu-
ne, skulle det vise sig, at vi ikke må tænde lysene i 
masterne i år, vil vi formentligt nøjes med at sætte 
juletræet op på Torvet med lys i, eller evt. reduce-
re antallet af juletræer i masterne. 
Bestyrelsen følger løbende udviklingen og drøfter 
også emnet med vores nabobyer løbende, således 
at der vil være en ”rød tråd” i vores beslutninger. 
 

Vi vil ønske alle en Rigtig Glædelig Jul samt et 

Godt Nytår. 

På ”Oasen” har vi fået ”Shinet” alle bænkene op  

med en ordentlig omgang slibning og oliering, så 
nu fremstår de som helt nye bænke på området, 
det er en opgave, som er blevet udført af Thorben 
Østergård, så herfra skal der lyde en stor tak til 
Thorben for indsatsen. 
Som altid bakker vi op omkring Boldklubbens 

”Halloween” arrangement i slutningen af oktober 

måned med en stand på Toften 2c, og i forbindelse 

med julemarkedet i Helle Hallen d.12.november 

deltager vi også med forskellige opgaver, sammen 

med øvrige byer i den østlige ende af kommunen. 
 

De frivilliges indsats er ”Guld” værd. 
Året igennem oplever vi en fantastisk stor opbak-
ning af rigtig mange frivillige som hjælper til med 
forskellige faste opgaver og projekter, andre delta-
ger med arbejdet i ad-hoc opgaver og det uanset 
om det er store eller mindre opgaver, der skal ud-
føres. Hele året rundt bliver der udført frivilligt ar-
bejde til stor glæde for os alle. 
Når vi fremhæver de frivilliges indsats her, er det 
for at fortælle, at I alle gør en forskel, jeres indsats 
bliver fremhævet og omtalt af mange, som besø-
ger byen og området, og ikke mindst i forbindelse 
med møder både indenfor og udenfor Varde Kom-
mune hører man om den positive indsats, som alle 
bidrager med, og som medvirker til at Den Blom-
strende Landsby – fortsat blomstrer. 
Her skal der lyde en stor tak til alle, som på for-

skellig vis yder en indsats året rundt, en indsats 

som er guld værd. 
 

Snerydnings sæson 2022/2023. 
Inden længe lander der en opkrævning i postkas-

sen hos de medlemmer, som deltager i denne ord-

ning, og vi henstiller venligt men også kraftigt til, at 

man betaler sit snerydningskontingent senest på  



29 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 

Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 



30 

 

 



31 

 



32 

 

  



33 

 

 Lokalhistorisk Forening Årre 
Formand:   Herman Hansen     hela6818@gmail.com  40546818 
Næstform: Thorben Østergaard  toestergaard@hotmail.com  21258504 
Arkivleder:  Herman Hansen     hela6818@gmail.com  40546818   
Kasserer:    Jane Ottosen                janeoghenning@mail.dk         29892529    
Sekretær:   Jens Kristensen            jento@hmnet.dk     60266829 
Medlem:    Knud Becher  knudbecher@hotmail.com  75192564  
Suplandt:    Egon Vestergaard egon54@gmail.com 61611652 

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

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

Medlem : Knud Kristensen 40267822 gk-kristensen@hotmail.com   
Arkivleder: Svend H. Kristensen  75195208 svend.haahr16@gmail.com 

Arkivets IT: Egon Falck 60893611 efalck@bbsyd.dk 

Årre Borgerforening 

Formand: P.V. Christensen: pvc@cdnet.dk                       22965790 
Næstfor: Kim Lykke Sørensen: kimlykke@hotmail.com 40754305 
Kasserer: Ole Buhl: olbu@cdnet.dk 23612159 
Medlem: Susanne Jepsen: toften17@hotmail.com 30619524 
Medlem: Niels Jørgen Pedersen: joenne@live.dk 21685350 
Medlem: Arild R. Nilsen: nilsenarild@hotmail.com 61657519 
Medlem: Niels Jørgen Nielsen: kirkelund@bbsyd.dk 22955500 

Fåborg Borgerforening 
Formand.:     Martin Christensen martintofting@hotmail.com    29273792             
Næstform.: Finn Hansen              vrenderupvej11@gmail.com   51373370            
Kasserer:       Lars Jacobsen            lja@newmail.dk  23672753 
Sekretær:      Steffan Skydt   steffan@skydt.com  21685048  
Medl.:            Patrick Pedersen             Patrick@estv.dk                                                      21676797 
Medl.:            Anne Keller             
Medl.:            Laila Lund   103@gmail.com 60493509 
Medl:             Mette Skovbjerg   mette.skovbjerg@cloud.com  40180264 
Udviklingsråd:  Jørgen Madsen    40457758 
 Jan Skovbjerg      21238933  

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

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

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

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

                     Repræsentanter for Fed Fredag 
 

Fåborg:      
Årre:        Charlotte Brix Pedersen                                          61722927 

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

Danske Seniorer Fåborg/Agerbæk  
Formand:        Ingrid Hauge  21466059                              
Næstformand:  Britta Julius  61339347  
Sekretær:           Henry Brandt                                                 30511907 
Kasserer: Lenette B. Lauridsen 41241349 
Øvrige:                Sanny Sørensen  60609425 
 Viggo Hansen 22258226 
                             Gurli Nielsen  21705244 

Redaktionsudvalg Lokal Nyt 

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

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

                          Idræt om dagen i Helle Hallen 
 

Form :     Else Wind               47elsewind@gmail.com      61308358 
Nform:    Lis Larsen               lisog@rnelarsen.dk                   40796298 
Kasserer: Ragna Mortensen ragna mortensen@privat.dk  21152843 
Medlem: Jørgen Sørensen   jorgenrefslund@live.dk           24240478 
Medlem: Verner Nielsen   ingerverner@gmail.com          21226216 

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre gruppe 
 
Gr.formand:   Morten Jahn Krab     Krab.jahn@gmail.com  26148084 
Næstformand:  Line H. Jespersen  line.hornbech@gmail.com 20788436   
Best.medlem:     Birgitte Haugaard          bh@egegaardenopf@com    40374573 
Best.medlem:        Christna Nielsen             cbnielsen82@gmail.com       20617704 
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 

 


