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I Januar 1979 kom jeg 

til verden på Esbjerg 

sygehus, men er opvok-

set i Agerbæk.  

Som 22-årig flyttede jeg 

herfra, og tog på dan-

nelsesrejse i Australien 

og New Zealand, kom 

hjem og tog på Højsko-

le. Herefter flyttede jeg 

til København og bo-

satte mig og arbejdede som pædagogmedhjælper i 

en børnehave. Her fandt jeg ud af to ting: Den ene 

var at jeg savnede Jylland og den anden at det at 

arbejde med mennesker lige var noget for mig. Så I 

2005 søgte jeg ind på Aarhus dag og aftenseminari-

um og bosatte mig der. Her fandt jeg også min ko-

ne. I 2010 var jeg færdiguddannet og fik job på et 

10.klassescenter. Sidenhen skiftede jeg arbejds-

plads og udfordringer på en skole i det multikultu-

relle Aarhus V.  

 

I henholdsvis 2014 og 2016 blev min kone og jeg 
beriget med to dejlige piger, og da den ældste var 
ved at være skolemoden søgte vi tilbage til det 
vestjyske. Så i efteråret 2019 tog vi til Ribe, hvor vi 
stadig bor. 
Fra 2019 og 2022 havde jeg job på en friskole – 
indtil opslaget om vicelederstillingen i Årre vakte 
min interesse, og den var heldigvis gengældt.  
Så havde man spurgt mig for 21 år siden om jeg 
kom tilbage havde svaret nok været et rungende 
nej – men spørger man mig i dag er jeg simpelthen 
så glad for at være vendt hjem – hjem til rødderne 
i det vestjsyske.    
 

 

En vestjyde vender hjem. 
Anker Kjems Hansen, Viceskoleleder på Årre Børnecenter. 



3 

 

Skøjteprinsessen 
Skrevet af Luidmyla Babenko  

Dygtige børn, fantastiske kjole/dragter, flot musik, 
fart, kunst og enorm svære elementer – alt det er 
Skøjteløb. Det burde være en af de mest populære 
sportsgrene i verden, synes Sonja Babenko, 10 år 
fra Årre.  

Sonja Babenko bor i Årre og går i 4. klasse på Årre 
Skole. Sonja er Ukrainer , men født i Danmark, 
hvor hendes familie i 2016 bosatte sig i Årre. I friti-
den dyrker hun kunstskøjteløb i Esbjerg Skøjte-
klub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sonja dyrker ikke bare kunstskøjteløb – hun går op 
i det og er dygtig. Så dygtig at hun lige er blev Jysk/
fynsk mester og fik sølv til Dansk mesterskab, hvor 
hun kun manglede 0.11 point til guld.  
Interessen for Kunstskøjteløb kom da Sonja som 3 
årig var med familie og venner i skøjtehallen, fordi 
vennernes søn ønskede at prøve ishockey. Det var 
ikke noget der fangede Sonja. Udstyret var for 
tungt, så det blev pænt afleveret med et ”nej tak” 
til at deltage mere. Men på vej ud af hallen fange-
de noget Sonjas øjne – en pige i den smukkeste 
kjole med skøjter på. Uden at vide hvad det var 
pigen i den smukke kjole gik til, blev Sonja bare 
klar over at det måtte hun prøve. På det tidspunkt 
havde hun prøvet både gymnastik, ballet, dans og 
taekwondo, men intet af det interesserede hende. 
Kunstskøjteløb skulle vise sig at være noget helt 
andet. 
Det var oktober 2016 at Sonja havde sin første 
træning, og hun fandt hurtigt ud af at hun intet 
kunne, og det var koldt. Rigtig koldt. Men for hver 
gang hun deltog i træningen blev hun en smule 
bedre, og kulden blev  mere tålelig. 

I dag fylder kunstskøjteløb rigtig meget i både Son-
ja og familiens hverdag. Sonja fortæller: ” Jeg træ-
ner ca 10-12 gang om ugen, både om morgen, før 
skolen, og eftermiddag/aften. Nogle dage har jeg 2 
træning på isen og en uden isen, sådan en styrke-
træning, hvor vi løber, hopper og strække ud, så vi 
kan vise flere sjove figurer på isen” 
” Den største udfordring for mig, er de dage jeg har  
morgentræning, fordi man skal stå tidlig op. Jeg er 
god, måske en af de bedste i verden, til at sove 
længe. Men det er også en god ting, da jeg er fyld 
med energi resten af dagen. Heldigvis har jeg fri 
om torsdag, og endnu bedre er det, at der er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juniorklub i skolen, så har jeg også tid til at være 
med venner og har det sjovt” fortæller Sonja. 
Sonja er i gang med sin 6. sæson, og selv om hun 
kun er 10 år, er hun fanget i kunstskøjteverdenen 
og kan ikke forestille sig en hverdag uden træning  
og konkurrence. Hun elsker alle de gode venner 
det har givet, på kryds af alder. De støtter hinan-
den og har det sjovt sammen. 
Dette er en sportsgren hvor man skal tænke hur-
tigt, og bruge matematikken. Der skal hurtigs be-
regnes hvornår man skal bremse, hvor højt an skal 
hoppe, hvor meget der skal roteres og hvilken gra-
der man skal lande med, for at undgå at slå sig og 
komme til skade. Regnes der forkert, kan man risi-
kere at slå sig ret meget og få mange blå mærker. 
Sonja mestrer ret godt at lande lige på numsen. 

Det kræver stort engament fra Sonjas forældre. 
Der skal køres mange gange på en uge, og i den 
travle hverdag, er det noget som fylder. Men Sonja 
ELSKER sin sport, og hver gang hendes mor spørger 
om hun stadig vil gå det er svaret et stort ”JA”. For 
Sonja drømmer om at blive en af verdens bedste 
skøjteprinsesser og hun arbejder for at opnå det. 
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Årre Tennis Arena —  Nyt navn = nyt liv 
Skrevet af Flemming Højvang 

Efter mange magre år (7-8) på tennisbanen, blev 
der i Årre ved byfestugen 2022 påbegyndt en ek-
spedition som gik ud på at finde den forsvundne 
tennisbane i Årre. 
Den blev ved hjælp af  
Knofedt- skovl- trille-
bør fremgravet på ny 
af frivillige hjælpere. 
Derefter videre brug 
af lift - motorsav - fli-
sehugger.  
Flisen brugt til bedene 
ved stien samt uden-
for banen. 
Igen fin opbakning af 
frivillige. 
Til sidst blev en minigraver sat på sagen for at mu-
liggøre gang udenfor banen. 
Nyt grus udlagt på stien fra parkeringspladsen ind-
til tennisbanen. 
 
 
 
 
 
 
 
sand er efterfølgende blevet brugt på kunstba-
nen.  
Pt. er dette indkøbt til banen: 
Ketcher til store - små 
Bolde  
Net 
Vindsejl 
Koste til løbende at fordele sandet på banen. 
Løvsuger til opsamling på banen 
Lås til banen. 

Tak til Årre Brugs for levering af den Nye bænk. 
Forhåbentlig bliver der i 2023 opstillet et opholds-
skur til hygge og opbevaring af udstyr. 

I september 2022 blev en ny bestyrelse valgt. Den 
består af 5 personer. 
Klubben har fået en ny chance, og nu er det op til 
bestyrelse og medlemmer at få nettet på tennis-
banen til at ryste igen 

Fra den nye op-
start har der været 
fin opbakning for 
projektet. Efter-
som der blev star-
tet med 0 medlem-
mer, er det over-
vældende med 
over 50 medlem-
mer i 1. Sæson. 

Kontingentet for nye medlemmer er for 2023 op-
sat med følgende takster : 

Voksen/barn: 250,-  Plus nøgle 50,- 
Husstand.  :   500,-  Plus nøgle 50,- 

Tilmelding kan ske på tlf. som står på facebooksi-
den : Årre tennis Arena 

Spilletider bliver også  booket på Facebooksiden. 
En time af gangen og max. en uge frem. Ingen fa-
ste tidspunkter. Det kan skabe rum for, at flere 
kan komme igang med spillet. 
Dog vil der forhåbentligt blive spærret en fast tid 
en gang i ugen til unge, som ved hjælp af en frivil-
lig træner, kan få finpudset spillet. 

Bestyrelsens helt store mål/ønske i fremtiden, er 
at få placeret en padlebane det rigtige sted i År-
re.  
Spillet er nemmere at gå i gang med end tennis, 
og er utroligt familieegnet. 
Det vil kræve stor opbakning fra byens borgere. 
Skole, foreninger, virksomheder m.m. 
Ikke mindst økonomisk, vil der komme store ud-
fordringer. 

Årre tennis Arena glæder sig fremtiden 
Og med håb om nogle gode tenniskampe i 2023. 
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Nyt fra den  
blomstrende landsby 

Et nyt år er blevet ”Skudt” i gang. 
Efter en periode hvor byen som har været pyntet 
op med julelys og med sjove julenisser på byporte-
ne og med de smukke juletræer ved alle indfalds-
vejene samt øvrige steder i byen, har der ligeledes 
været pyntet op i Larsens skov og på Byen rum, 
som har bidraget med hygge og skabt en god jule-
stemning for både små og store. 
Med et flot juleoptog gennem byen med juleman-
den i en flot hestevogn, afsluttet med en herlig ju-
letræsfest på skolen d. 26. november, og efter at 
juletræerne er blevet indsamlet i byen af KFUM – 
spejderne, og efter julebelysningen i byen atter er 
pakket ned og alle raketterne er blevet skudt af, er 
vi nu klar til nye udfordringer. 
Her skal der lyde en stor tak til alle de frivillige som 
har bidraget og deltaget i arbejdet på alle områ-
der. I er alle med til at gøre en forskel for borgere i 
både by og på land med jeres indsats. 

Sangaftenen blev atter en succes. 
Vores traditionsrige sangaften på Kroen som fandt 
sted d. 5.oktober, med Helge Teglgård blev atter 
en succes, hvor der blev sunget igennem på nye og 
gamle sange fra ”Højskolesangbogen” en aften 
som mange glæder sig til hvert år, undervejs blev 
der tid til en lille pause hvor der blev serveret dej-
lig kage og kaffe og hvor snakken ved bordene gik 
lystigt. 
Sangaftenen er en aften som afvikles i et fælles 
samarbejde mellem Menighedsrådene i Årre og 
Fåborg samt Årre Boldklub og Årre Borgerforening. 
Sæt allerede nu et X i kalenderen da sangaftenen i 
år finder sted på Kroen d. 4. oktober. 

Bankospillene trak folk af huse. 
Både bankospillet til Mortens aften og Jule banko-
spillet på Kroen blev bakket op med masser af del-
tagere begge aftner, og rigtig mange kunne gå 
hjem med en flot gevinst, atter i år havde vores 
fastelavns – og Juletræsudvalg fået fremskaffet 
masser af sponsor gaver som gevinster og til jule 
bankospillet var der både ænder og vin som gevin-
ster, og ikke mindst er vores sidegevinster populæ-
re.  
Tak til alle de firmaer og forretninger samt privat-
personer som bakker op omkring disse bankospil 
med alle de flotte gevinster og der skal og lyde en 
stor tak til de frivillige og til Kroparret som hvert år 
stiller lokaler til rådighed for disse bankospil. 

Borgerforeningens bankospil på ældrecentret 
”Hybenbo” er som altid en kæmpe succes med en 
flot opbakning fra beboerne og pårørende samt 
mange borgere fra byen. Alle bidrager og skaber en 
rigtig dejlig stemning, og Hybenbo´s venner er en 
god medspiller til dette arrangement, hvor man 
altid slutter af med dejlig kaffe og kage samt en lille 
en’ til kaffen, som er sponsoreret af Borgerforenin-
gen. 

Trafiksikkerheden på Tingvejen. 
Et af de emner og opgaver som stadig ikke er ble-
vet løst, er trafiksikkerheden på Tingvejen, et emne 
vi igennem flere år har haft på dagsordenen, et em-
ne vi fortsat skal forfølge og forsøge at få rettet 
myndighedernes opmærksomhed på, især efter 
den tragiske ulykke som kostede et menneskeliv 
sidste år ved indkørslen til Siggårdsvej. 
Her vil det være vigtigt at vi får etableret et kanali-
seringsanlæg med højre og venstre svings baner 
ved Trehøjevej, som er identisk med krydset i 
Roust og samtidigt få etableret en sikker udkørsel 
til Tingvejen fra Siggårdsvej og få lukket for indkør-
sel fra Tingvejen til Siggårdsvej. Der er faktisk tidli-
gere blevet lavet planer og tegninger for sådant et 
projekt som for øvrigt tidligere er blevet fremsendt 
til Vejdirektoratet. 
Ligeledes har vi stadig en udfordring med hensyn til 
cykelstien langs Tingvejen fra Starup/ Tofterup og 
frem til Korskroen, et projekt som vi føler er blevet 
sparket til hjørne af Vejdirektoratet. Vi har tidligere 
med opbakning fra Udviklingsrådets trafikgruppe i 
et tæt samarbejde med de berørte Borgerforenin-
ger og med opbakning fra skolerne langs ruten, 
fremsendt vores ønsker om denne cykelsti af flere 
omgange, men endnu er der desværre ikke sket 
noget. 
Varde Kommune har tidligere bakket op omkring 
dette projekt og politikerne har det stadig med 
som et punkt på deres dagsorden til nye cykelsti-
projekter i fremtiden. 
Cykelstien fra Tingvejen og til Fåborg som blev ta-
get i brug i 2021, er vi glade for, men vi fik ikke ind-
friet ønsket om en videreførelse af cykelstien frem 
til Tunnellen ved Årre, og ej heller kunne man blive 
enige med Vejdirektoratet om en sikring af en 
overkørsel ude ved Tingvejen, så det er en opgave 
som vi vil forfølge i et tæt samarbejde med politi-
kerne i udvalget for Plan og Teknik i Varde kommu-
ne. 

Bosætning. 
En overskrift med et emne som bliver vigtigere og 
vigtigere at beskæftige sig med i årene fremover,  
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en opgave som vi vil sætte endnu mere fokus på i 
et tæt samarbejde med Borgerforeningen i Fåborg 
og med Kommunens repræsentanter som arbejder 
med dette emne. 
Vi har tidligere drøftet dette emne med Borgerfor-
eningen i Fåborg og med repræsentanter fra fæl-
lesbestyrelsen på Årre Børnecenter. Interessen for 
at udbygge dette samarbejde er fuldt ud til stede 
for at sikre fremtiden for vores Børnecenter og ik-
ke mindst for at fremme muligheden for at få op-
rettet en vuggestue i Årre, det er der akut behov 
for. 
Ved at øge opmærksomheden omkring vores byers 
tilbud om byggegrunde samt øvrige fordele ved at  
bo i naturskønne omgivelser samt med en god  

infrastruktur og med masser af fritidstilbud via vo-
res forskellige foreninger, har vi rigtig meget at by-
de ind med. 

Sheltere i Larsens Skov. 
Hvis alt går efter planen, skulle vi gerne kunne få 
etableret og opsat disse i løbet af foråret og hen 
over sommeren hvis ellers myndighederne vil være 

med os, især med hensyn til en hurtig godkendelse 
af en Landzone -og en byggetilladelse. Vi pt. har 
fået alle tilbud hjem på arbejdet med projektet. 

Generalforsamlingen. 
Årets generalforsamling finder sted på Årre Kro d. 
22. marts kl. 19.00, så sæt allerede nu et X i kalen-
deren, vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen ønsker alle et Rigtigt Godt Nytår. 
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Tidsrummet fra efterårsferien er blevet 
brugt til både udendørs og indendørs aktivi-
teter, bl.a. har juniorerne arbejdet med de-
mokrati, love og regler og her lavet patrul-
jens egne regler. Ligeledes arbejdet med 
mærket ”tidspilot” , bygget solur, trænet i 
tidsfornemmelse, skitseret din dag i tid. 
Sidste weekend i november var 23 spejdere 

på juleweekend på Terp Spejdercenter, det 

er en begivenhed som gruppen har arran-

geret siden 1964 – altid for alle enheder. 

Programmet var: lave julepynt til borde og i 

samlingsrummet, en klassisk julemiddag  

Nyt fra KFUM-Spejderne Grimstrup- Årre gruppe  
Skrevet af  Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder 

med alt hvad der skal være – og altid samme 
menu, aftenunderholdning m. ild i pejsen, 
sange og underholdning, evt. besøg af jule-
nissen med en sæk med godteposer i. Lør-
dag formiddag sker der forskelligt bl.a. sno-
brød, isblomster af rørperler, juletræ af søm 
og tråd på bræt, udendørs lege. Vi kan se 
tilbage på et år hvor der var en del aktivite-
ter der på grund af corona ikke kunne afhol-
des. 
Det nye år bliver begyndt med nytårspara-
de/ gudstjeneste i Grimstrup kirke. Og så hå-
ber vi på et år 2023 med mange sjove og go-
de aktiviteter. Der kan læses om dem på vor 
hjemmeside: www.grimstrup.gruppesite.dk.  
Der er plads til flere i vores gruppe. 

http://www.grimstrup.gruppesite.dk
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NRUI Julestævne 
Skrevet af Ulla Holm 

Der har i julen været afholdt NRUI julestævne i 
Helle hallen (50 års jubilæum). 
Her har været deltagelse af en del lokale hold fra 
Helle FC.  
På vedhæftede billede vinderne af U13 drenge C 
Ruben, Laust, Esben, Christian og Alexandru 
Alexandru blev kåret som finalens bedste spiller. 
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Nyt fra Fåborg borgerforening 

Siden sidst: 

Det er vel egentlig på samme måde hvert eneste 

år!  

Nu er julen ovre, julelyset er for det meste afløst af 

mørkere byer og regnen bliver bare ved og ved og 

ved. 

Nu ser vi fremad. Frem til at forårssolen begynder 

at kigge frem, frem til at landmændene begynder 

deres arbejde på markerne, ja vi glæder os egentlig 

bare til at det bliver forår. 

MEN: Går verden i stå af den grund? NEJ! 

Fåborg Borgerforening er gået ind i sit år nummer 

100, og bestyrelsen glæder sig stadig over den op-

bakning vi møder til vore arrangementer og initiati-

ver. 

Personligt glæder jeg mig også over de faste arran-

gementer, som bliver gennemført (Man kan næ-

sten kalde dem traditioner), men også at der stadig 

kommer nye til, så vi bliver en by med et opland, 

som lever: ”Fåborg - Smørhullet i Midten”  

Let-køb. 

 

 

 

 

 

 

Det går godt: Det har sin berettigelse. Sådan siger 

en af vores købmænd Brian Bjerregård til DR.  

MEN: Det går kun godt så længe vi bakker positivt 

op. Så længe vi tænker over, om vi evt. kunne købe 

vores ting i Fåborg (Eller bare en del af det).  Så det 

går godt i Fåborg nu, men vi skal ALLE huske 

at bakke op, ellers kan vi risikere, at butikken er 

væk lige så hurtigt som den kom. 

Julebelysning: 

Igen i år skinnede julebelysningen til glæde for os 

alle.  

 

 

 

 

 

Julebelysningen er vigtig, da det sætter kulør på 

hverdagen. 

Vi nyder det alle – Tak  

Find Julemanden 

Det første egentlige julearrangement i Fåborg er 

som vanligt Find Julemanden. 

Tak til Emma og Malene for at guide børnene gen-

nem byen, hvor de til sidst fandt Julemanden hos 

Grethe og Kresten.  

Årets Familie- Nabo- julefrokost 

Nogen fortsatte fra find julemanden, nogen kom 

direkte til årets julefrokost, hvor det handler om at 

vi har nogle hyggelige timer, hvor vi kan ønske hin-

anden en glædelig jul, samt et godt nytår.           

Tak til Fåborg Kro for dejlig forplejning og tak for 

et par hyggelige timer.  
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Tak til Fåborg Kro for dejlig forplejning og tak for et 

par hyggelige timer.  

Ny snerydningsmaskine 

Den 2. december fik vi leveret vores nyindkøbte 

snerydningsmaskine fra Varde Have- og Skovmaski-

ner.  

Maskinen er købt for Snerydningsselskabets egne 

penge. 

At vi har råd til dette, skyldes ene og alene, at by-

ens beboere, virksomheder, boligforening og Varde 

Kommune bakker op. 

Derudover har vi en lille flok frivillige, som knokler 

for at få det hele til at fungere i en forening, som 

bliver båret af frivillige hænder. 

Tak til Thomas, Andre, Finn og Lars 

Julebanko 

Efter nogle år med Covid-19 er der nogle traditio-

ner, som løber ud i sandet, og det er aldrig til at 

vide, hvilket arrangementer der ryger til hjørne og 

hvilke der består. 

Julebanko på Fåborg Kro består! 

140 mand til julebanko taler sit helt klare sprog. 

Tak til alle som deltog, tak til Banko Anne Marie og 

tak til alle sponsorer. I bakker altid op! 

Fåborg Kro 

Den 17. december blev der sagt goddag og farvel på 

Fåborg Kro. 

Kroen var fyldt til bristepunktet med glade menne-

sker, som ønskede at sige: ”Goddag og velkommen 

til” samt ”Farvel, vi ses og på gensyn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byen havde samlet ind til en gave, som blev over-

rakt på dagen. 

Fra Borgerforeningen skal lyde en stor tak for man-

ge års samarbejde til Marlene og Uwe.  

Derudover skal der lyde et stort velkommen 

(Velkommen tilbage) til Børge og Hans   

Betydningen af at Fåborg Kro leve videre er uvur-

derlig.  

Vi synger julen ind 

Som den sidste sløjfe på julegaven afholdt vi den 

19. december ”Vi synger julen ind” i Fåborghuset. 

En hyggelig aften, hvor der som udgangspunkt blev 

sunget sange, som var blevet valgt af forskellige 

aldersgrupper med ca. 10 års mellemrum.  
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Vi startede med Magne på 8 år og sluttede med 

Åse på 99 år. Herefter var der en lille ønskekon-

cert. 

Tak til Vita for den musikalske hjælp og tak for del-

tagelsen. 

Det var julehygge på højt plan. 

Nytårsgang 

Godt nytår alle sammen.  

 

 

Vi var nogen, som var friske  

Hvad så nu? 
Som jeg skrev tidligere, er vi i Borgerforeningen 

klar og i gang med vores år nr. 100. 

Det betyder også, at vi senere på året kommer til 

at invitere til jubilæumsfest, men mere herom se-

nere på året. 

Nørkleaftener: 

Anne 2279-1840 og Bente 6175-7282 er nogle fri-

ske damer / piger, og de inviterer ind til nørkle-

aftener, i første omgang gennem foråret. 

Der er ingen grænser for, hvad I kan nørke med. Så 

tag vennen, veninden, naboen eller kom selv.    

Generalforsamling 

I februar afholdes der som vedtægterne foreskri-

ver generalforsamling i Fåborg Borgerforeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Det afholdes vanligt på Fåborg Kro. 

Det er mit håb at se så mange som muligt denne 

aften, hvor I kan få et indblik i Borgerforeningens  

arbejde, samt deltage i drøftelser for Fåborg og op-

land. 

Det eneste jeg kan love er, at INGEN bliver valgt 

ind, hvis de ikke ønsker det. 

Derudover deltager Let-Køb Købmanden, som vil 

fortælle om opstarten af butikken. 

Derudover kan I komme med spørgsmål til køb-

manden. 

Vi glæder os til at se jer 

Fastelavn er mit navn 

Der afholdes ligeledes fastelavn i februar. 

Hold øje med Facebook og infotavler for info. 
 

Til Sidst 
Som jeg skrev tidligere, så ser vi frem mod forår. 

Vi ser frem mod solskin, øl / sodavand over hæk-

ken, byfest mm. 

Vi glæder os til at møde jer til vores arrangementer. 

Ha’ et dejligt forår. Vi ses 

På vegne af Fåborg Borgerforening - Martin  
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Torsdag d. 17. november holdt Fåborg Borgerfor-
ening og Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
atter fortælleraften på Fåborg Kro. Vi kunne til vo-
res store glæde konstatere, at 64 havde tilmeldt sig 
arrangementet. 
Denne gang havde vi allieret os med Harry Højvang 
Sørensen, som fortalte om sit liv under overskriften 
”Fra bondedreng til Gyllevognsfabrikant” 
Vi startede med fællesspisning, hvor der blev ser-
veret flæskesteg med tilbehør og efterfølgende 
kaffe og småkager.  

 

En veloplagt Harry Højvang Sørensen delagtiggjor-
de os i processen, fra den første opfindelse og pro-
duktion heraf, til de mange senere opfindelser og 
produkter igennem tiden og de mange anerkendel-
serne, som han har modtaget herfor. Fortællingen 
blev levendegjort af billeder og film.  
 

Tak til Harry Højvang Sørensen for en spændende 
aften. 

Fortælleraften på Fåborg Kro 
/Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
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             Nr. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MARTS-APIL- MAJ 2023  

Fåborg og Årre sogne afholder fælles 

Afskedsgudstjeneste 

for 

Michael Bergerud 

søndag den 14. maj kl. 13.00 i Fåborg Kirke. 

Efterfølgende inviteres alle på kaffe og hyggeligt      

samvær på Fåborg Kro 
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KIRKELIG VEJVISER: FÅBORG SOGN ÅRRE SOGN 

Sognepræst Menighedsrådsformand Menighedsrådsformand 

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

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

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

      
Kirkenyt redigeres af: Kirkebetjent Kirkebetjent 

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

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

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

      
Kirkens hjemmeside: Kirkeværge: Kirkeværge: 

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

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

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

   

FÆLLES GUDSTJENESTER for sognene i tidligere Helle Kommune hvor der kun vil 
være gudstjeneste i én kirke. 
 
2. påskedag den 10. april kl. 10.30 i Agerbæk Kirke. 
Store Bededag den 5. maj kl. 10.30 i Fåborg Kirke. 
Kristi Hummelfartsdag den 18. maj kl. 10.30 i Øse Kirke. 
2. pinsedag den 29. maj kl. 10.30 i Rousthøje Kirke. 

KONFIRMATION LØRDAG DEN 6.MAJ. 
 
I Årre Kirke kl. 9.30 med 8 konfirmander. 
I Fåborg Kirke kl. 11.00 med 4 konfirmander. 

PRÆSTEN HAR FRI OG EMBEDET VARETAGES SÅLEDES:  
Den 18.-26. marts samt 22.-23. april af sognepræst Søren Lydeking Pedersen tlf. 30 32 36 48 sop@km.dk. 
Den 10.-12. maj af sognepræst Lene Bruun-Kristensen 26 67 50 49 leb@km.dk. Den 13. maj samt 16.-31. 
maj af sognepræst Charlotte Locht 40 27 73 90 cloc@km.dk. Præsterne har fri alle mandage. 

mailto:vj@hmnet.dk
mailto:sop@km.dk
mailto:leb@km.dk
mailto:cloc@km.dk
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9. marts 2023. kl. 19,00 fællesmøde i Helle Hallen 
Lars Lærkesen Holm, forstander Kvie sø efterskole 
Menighedsrådene i tidligere Helle Kommune inviterer til fælles sogneaften i Helle Hallen.  

At starte en Specialefterskole – HÆSBLÆSENDE OG LIVGIVENDE  
 
 
 
Forstander Lars Holm fra Kvie Sø Efterskole vil fortælle om hele pro-
cessen med at starte en efterskole for udviklingshæmmede. 
Fakta: Kvie Sø Efterskole i Ansager har 66 elever der alle har brug for 

særlige læringsforudsætninger og rammer. Skolen er den eneste af 

sin slags i Jylland og er startet på af lokale initiativtagere 

KONCERT I ÅRRE KIRKE  
med Linda Kubo & Karl Gade 
Palmesøndag, den 2. april 2023 kl. 14.00 i Årre Kirke  

Linda Kubo og Karl Gade gæster denne dag Årre Kirke med skønne sange fra både ind- og udland.  

Linda, som er opvokset og bor i Årre, spillede for første gang sammen med Karl til Open Air i Varde i 1994. 

Siden da har de hver især spillet på forskellige scener. Linda har især optrådt i forskellige musicals, hvor 

Karl derimod altid har sin guitar med sig. Karl har i sin musikalske karriere udgivet et par cd’er med sit da-

værende band, BeePOP, og har i forskellige konstellationer spillet på flere store scener med prominente 

navne som f.eks. Lis Sørensen og Sanne Salomonsen. Både Karl og Linda har en forkærlighed for dansk mu-

sik fra 80’erne, hvilket har givet Karl et fast afløserjob hos det populære band ”Hit med 80’erne”, som tur-

nerer rundt i hele Danmark. Linda synger i det lokale danseband ”Kopi”, men når volumen og tempoet skal 

skrues lidt ned, spiller hun og Karl op til forskellige arrangementer og mindre fester.  
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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 refun-
deres af menighedsrådet. 

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO: Følgende onsdage kl. 10.15: Den 8. marts (ved Michael Bergerud),           
den 12. april (ved Charlotte Locht) og den 3. maj (ved Michael Bergerud). 

* Kirkekaffe efter gudstjenesten. SP = Sognepræst Søren Lydeking Pedersen. CL = Sognepræst Charlotte 
Locht. ** Koncert. *** Fælles gudstjeneste med øvrige sogne i Gammel Helle kommune. **** Afskedsguds-
tjeneste 

LØRDAGSDÅB: Der er mulighed for lørdagsdåb den 11. marts kl. 10.00 i Årre kirke. Kontakt præsten på 
75195041 eller fbb@km.dk 

19. febru-
ar 

Fastelavn Ingen 10.30 Matt 3,13-17 

26. febru-
ar 

1. s. i fasten Ingen Ingen   

05. marts 2. s. i fasten 10.30 09.00 * Matt 15,21-28 

12. marts 3. s. i fasten Ingen 10.30 Luk 11,14-28 

19. marts Midfaste 09.00 SP Ingen Joh 6,1-15 

26. marts Maria Bebudelse Ingen Ingen   

02. april Palmesøndag 09.00 * 14.00** Matt 21,1-9 

06. april Skærtorsdag 10.30 09.00 Matt 26,17-30 

07. april Langfredag 09.00 Ingen Liturgisk 

09. april Påskedag 10.30 09.00 Mark 16,1-18 

10. april 2. påskedag Fælles gudstjeneste 
i Agerbæk kirke kl. 
10.30 

Fælles gudstjeneste i 
Agerbæk kirke kl. 
10.30 

Luk 24,13-35 

16. april 1. søn. e. påske Ingen 10.30 Joh 20,19-31 

23. april 2. søn. e. påske Ingen Ingen   

30. april 3. søn. e. påske 10.30 09.00 * Joh 16,16-22 

05. maj Bededag 10.30*** Ingen Matt 3,1-10 

06. maj   11.00 09.30 Konfirmation 

07. maj 4. søn. e. påske Ingen Ingen   

14. maj 5. søn. e. påske 13.00 **** Se Fåborg Joh 16,23-28 

18. maj Kristi Himmelfarts-
dag 

Fælles gudstjeneste 
i Øse kirke kl. 10.30 

Fælles gudstjeneste i 
Øse kirke kl. 10.30 

Mark 16,14-20 

21. maj 6. søn. e. påske Ingen 09.00 CL Joh 15,26-16,4 

28. maj Pinsedag 09.00 * 10.30 Joh 14,22-31 

29. maj 2. pinsedag Fælles gudstjeneste 
i Rousthøje kirke kl. 
10.30 

Fælles gudstjeneste i 
Rousthøje kirke kl. 
10.30 

Joh 3,16-21 

mailto:fbb@km.dk
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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. 

Velkommen til menigheds-møde. 
 

Det er sidste søndag i det gamle kirkeår. Første 
søndag i advent er starten på et nyt . Det er tid til 
en slags status på menighedsrådsarbejdet i det for-
gangne år. 
Det seneste år kan vel kaldes for år 1 efter corona. 
Næsten alle arrangerede begivenheder i kirkens 
regi har kunnet gennemføres som normalt. 
Oven i én ulykke kom så den næste: Krigen i Ukrai-
ne. Uvirkelig og fuldstændig unødvendig. Den heraf 
følgende globale energikrise kommer så meget tæt 
på os alle.  
Også her i kirken mærker vi de høje priser på el. Vi 
synger Grundtvigs: ”Kirken den er et gammelt hus” 
og det er den. Der er ikke isoleret efter nutidens 
forskrifter og derfor dyr at varme op. Vi har allere-
de brugt dette års budgetterede el på et ½ år. Vi 
har efter påbud sænket temperaturen i kirken. 
Generelle forslag om begrænsning af antallet af 
gudstjenester er ikke faldet i god jord hos biskop-
pen. 
Et synspunkt jeg kun kan sympatisere med. Forslag 
om at flytte kirkelige handlinger til sogne huse 
m.m. har vi ikke mulighed for. 
ENDNU: Vi har i foråret købt naboejendommen 
Tranbjergvej 5. Vore mangeårige udfordringer med 
at få placeret et graverhus er nu tilsyneladende 
løst. Foran står en kæmpe opgave med at få Tran-
bjergvej 5 om- og udbygget til vore behov.  
Vore basale behov er:  
Faciliteter til graveren, det være sig: værksted, fro-
kostrum, kontor, bad og toilet. Udendørs opbeva-
ring til muld og grus m.m.  
Menighedsrådets behov er: 
Mødelokale, lokale til konfirmand/mini-konfirmand 
undervisning, samt offentligt toilet. Det bliver 
spændende at følge, hele projektet med bedre faci-
liteter var også på dagsorden, da jeg for 10 år siden 
kom i menighedsrådet. 
Vi skal i det nye kirkeår have ansat en ny præst, da 
Michael Bergerud går på pension pr. 31.05.23. 
Vi fik i marts 22 ansat ny organist – Jacob Harsbo. 
Og det er godt at se, at du er kommet fint i gang. 
Og du skal vide, at vi er rigtig glade for dig. 
Vi har i årets løb fældet egetræer på den nye kirke-
gård. Tiltrængt idet kronerne var vokset sammen. 
Og hold da op for et lys og udtryk, det har givet. Jeg 
tror også, at graveren kan undvære det store blad-
nedfald. 

I årets løb har vi haft mange arrangementer – også 
sammen med andre foreninger. Jeg vil ikke oprem-
se alle, men nævne et nyt tiltag med koncert i kir-
ken. Henning Bro Toft var en rigtig fin oplevelse.  
Et gammelt tiltag får nyt navn. Salmesangsaften 
kommer til at hedde Sang i Kirken og afholdes i År-
re Kirke 01.02.23. 
I år har vi fået kalket kirken. Vi vurderer selv, hvor-
når det er nødvendigt. Andre steder gør de det 
hvert år. 
Vi har en sag med et misligholdt gravsted, som ta-
ger meget tid for kirkeværgen. 
Vi har i menighedsrådet besluttet at tilbyde Fåborg 
Menighedsråd at bruge vores kapel med køl veder-
lagsfrit. Jeg er glad for at denne fine service til vore 
sognebørn nu også dækker hele vores pastorat. 
Jeg vil slutte menighedsmødet med at takke vores 
dygtige personale for deres indsats. Ligeledes vil 
jeg sige tak til mine kollegaer i menighedsrådet. 
Der er mange møder i årets løb, og jeg kan love, at 
der i det nye kirkeår ikke vil blive færre. 
Det rigtige nytår fejrer vi med champagne og kran-
sekage 01.01.23.  
Det nye kirkeår fejrer vi med kaffe og kage, som jeg 
gerne vil byde på. 

Beretning: Menighedsmøde 20.11.2022 
Skrevet af Jens Jessen 
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Gymnastiksæsonen er i fuld gang i Helle Hallen og 
Årre. Efter 3 sæsoner mærket af Corona, er det fan-
tastisk bare at kunne være sammen uden restriktio-
ner, karantæne-kasser og sprit. Der er god tilslut-
ning på alle hold. 

Juniorholdet, der er et samarbejde mellem 6 for-
eninger i det gamle Helle, opstartede sæsonen med 
en trænings-weekend med overnatning i klubhuset 
i Årre. Det er vigtigt for hold-ånden, at få rystet de 
unge mennesker godt sammen, når de kommer fra 
flere lokalforeninger.  
I november havde vi i Helle Hallen en god fælles-
træning med forældre og søskende og til juleafslut-
ning kom julemanden og hans kone forbi med læk-
re slikposer.  

I år glæder vi os ekstra meget til vores årlige      
træningsweekend i Helle Hallen i januar.  

Gymnastik  
Skrevet af Britta Jensen 

For i år må vi nemlig igen holde det med overnat-
ning – det bliver skønt!  
Lille spring er som noget nyt også inviteret med 
den ene af dagene, så de også kan hygge, springe, 
lege og komme i svømmehallen.  
Der plejer at være god opbakning fra både gymna-
ster og forældre som kommer med boller, kage 
mm. Det er en gymnastik-weekend, vi glæder os 

rigtig meget til. 
Lige nu træner alle børne-holdene hen imod opvis-
ningen. Lillespring (0.-2 kl.), Mellemspring (3.-5.kl) 

og juniorholdet (6. kl. og opefter) skal ud over vo-
res egen lokal opvisning også til forårsopvisning i 
DGI område Varde.  
Vi glæder os til at vise, hvad vi kan til  
gymnastikopvisning søndag d. 12. marts i 
Helle Hallen.  
 

Venlig hilsen gymnastik-udvalgene i FVI og ÅB  

ÅB Hundetræning - Tirsdag aften på Årre stadion  

Hold                                                        Træner 
Agility begynder kl. 18.00-19.00  Tina tlf. 40 74 82 29  

Agility øvet kl. 19.00-20.00         Tina tlf. 40 74 82 29  

Rally lydighed kl. 19.00-20.00       Søren tlf. 22 97 79 80 

Hvalpehold kl. 18.00-18:45           Søren tlf. 22 97 79 80 

Lydighed kl. 19.15-20.15                       Annegrethe tlf. 28 94 34 08/Søren tlf. 22 97 79 80 
 

Alle hunde skal være vaccineret samt forsikret ved træning. 
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Generalforsamling 
Årre Lokalhistorisk Arkiv  

afholder generalforsamling i henhold til vedtægterne 

Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19 på Årre Kro. 
Aftenens emne er:  
 

Tyske flygtninge i Oksbøl 

I foredraget skal vi høre om tilblivelsen og ideerne bag det ny museum FLUGT i Oksbøl, som ligger hvor Danmarkshistoriens stør-
ste flygtningelejr engang lå. Museet er i lejrens nyrestaurerede lazaretbygninger, der nu er blevet forbundet af et ny og spæn-
dende hus tegnet af arkitekt Bjarke Ingels Group. Vi skal naturligvis også høre om Oksbøllejren, der med sine 35.000 indbyggere 
dengang var Danmark sjettestørste by. Eftertidens holdning de tyske flygtninge har gennem de senere år været stærkt omdisku-
teret. Var der, som nogen har ment det, tale om den største humanitære katastrofe i Danmarkshistorien, eller løstes opgaven 
tilfredsstillende under de vanskelige betingelser? Historien om de tyske flygtninge har været overset, men er yderst tankevæk-
kende og alt for aktuel. 
 

  Aftenens foredragsholder er John Jensen fra Varde museum 

Generalforsamling Årre Boldklub 

Torsdag d. 23 februar 2023 kl. 19 på Årre kro. 
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Livet i 1930 erne og 1940 erne på Birkegård  
Skrevet af / Anna Marie Østergaard 

Generalforsamling 
Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv  

afholder generalforsamling i henhold til vedtægterne 

Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19 i Fåborghus 
Forslag til dagsorden skal være arkivet i hænde senest d. 16. februar 

Efter generalforsamlingen vil tidligere sognepræst Ingelise Wenzel fortælle om sit virke i Fåborg og sit arbejde 
med hjemløse i Esbjerg 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Min mor Asta Østergårds erindringer omfatter blandt 
andet livet i hendes fødehjem Birkegård i Autrup. 
Jeg håber, at andre kan få glæde af at læse om den 
periode på landet. 
I det efterfølgende er det mor det fortæller. 

Mine erindringer: 
Jeg blev født d. 28. november 1927 på Birkegård i Au-
trup, som nummer fire ud af en søskendeflok, som 
skulle ende med at være på otte. Vi var fire piger og 
fire drenge. Magna, Eigil, Arne, Asta, Villy, Erling, Anna 
Lise og Solveig. Vi blev født i perioden fra 8. oktober 
1922 til 29. marts 1940. 
Det gode ved at være så mange var, at vi aldrig mang-
lede nogen at lege med og der var altid noget at tage 
sig til. Vi havde ikke mange legesager, men fandt man 
en sten med et hul i, kunne man sætte en snor i 
(Volbeko) og trække den efter sig. Vi fandt også let på 
andre lege. 
Vi lærte at tage tingene med og at bestille noget. Vi 
måtte yde, før vi kunne nyde. 

Skolen: 
I vintertiden gik vi i skole hver dag, men i sommertiden 
gik vi kun hver anden dag. Vi var ikke, som i dag, delt 
op i 7 klasser, men i lille-, mellem- og store klasse. Vi 
gik over marken til skolen (Tværmarke). Vores madpak-
ke var indpakket i pergamentpapir.  

Når vi havde spist, blev papiret glattet og lagt i tasken. 
Det samme papir blev brugt, til det var slidt i stykker.  

Bagning: 
Når der skulle bages rugbrød, blev der tændt op i den 
store murede bageovn dagen før. Surdejen var klar i 
det store trug, og der blev formet rugbrød, der vel sva-
rede til en måneds forbrug. Jeg tror, at de vejede 2kg 
hver især. Gløder og aske blev raget ud og ovnen blev 
fejet, før brødene blev bagt. Når de var bagt, blev der 
bagt nogle stykker hvedebrød på eftervarmen. Jeg tæn-
ker, at det var sigtebrød.  
Det var noget særligt, at få et stykke hvidt brød med 
smør. Også de nye rugbrød var lækre. De sidste af den 
gamle portion kunne godt være noget tørre, der kunne 
også godt være lidt mug på. Det blev bare børstet af og 
så spiste vi dem. 

Forråd: 
Der blev syltet, saltet og henkogt. Vi havde jo hverken 
køleskab eller fryser. Dog havde vi kælderen, som altid 
var kølig. 
De forskellige måder at konserver på, var den måde, 
hvorpå vi skaffede forråd til vinteren. Der blev plukket 
mange æbler i vores frugthave. En del af dem blev skå-
ret i skiver og hængt til tørre på snører på tørreloftet. 
Når de var tørre, blev de gemt i lufttætte krukker og 
kunne udblødes og anvendes til grød, hen over vinte-
ren. De var også gode som slik. 

Dåbskjolen: 
Da Magna skulle døbes, cyklede far til Varde, for at kø-

be stof til dåbskjolen. Til underskørtet købte det fineste 

tynde lærred og mellemværk. Kjolestoffet var det 

smukkeste fine og tynde bomuld (Voile), med roser 

broderet på. Mor syede kjolen, måske med hjælp fra en 

sykone. Til min barnedåb blev der købt et bredt hvidt 

silkebånd. Jeg har det liggende. Det er desværre blevet 

meget mørnet. Alle som er døbt i kjolen, har fået deres 

navne broderet på. Der er både fætre, kusiner og nabo-

børn, ud over familien, som har haft kjolen på, til deres 

barnedåb.                          
                                                                    Fortsætter næste nr./ 
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styregruppen videointerviewet forskellige foræl-
dre. Både dem, der har mærket nedgangen i pas-
ningsmuligheder og andre som i den nærmeste 
fremtid vil stå med den akutte pasningsudfordring. 
Styregruppen har været i dialog med en nyopstar-
tet vuggestue omkring, hvad byggeriet har kostet, 
så der forelægger et godt sammenligningsgrundlag 
Fællesbestyrelsen går målrettet efter en integreret 
vuggestue, der skaber den røde tråd – én tryg start 
og base for barnets opvækst, udvikling og trivsel i 
et samlet fællesskab i Årre Børnecenter. Hvis politi-
kerne ikke er med idéen om en integreret vugge-
stue i første omgang, så har vi et billigere alternativ 
klar, der sikrer pasningsmuligheden med en midler-
tidig opstart af vuggestuen i det gamle kommune-
kontor i Årre. Der er indhentet de relevante tilbud 
til sådan en opstart, men det er vigtigt at slå helt 
fast, at bestyrelsen går efter at få en nybygget vug-
gestue i Årre Børnecenter.  
Fællesbestyrelsen forventer at være klar til at tage 
imod politikerne hurtigst muligt i det nye år, når de 
sidste oplysninger og tal er indhentet. 
 

Med venlig hilsen 
Fællesbestyrelsen i Årre Børnecenter 

Fællesbestyrelsen arbejder for en vuggestue i Årre Børnecenter 
Skrevet af Anders Thorlund Jepsen 

Igennem længere tid har det været svært at fast-
holde og rekruttere kommunale dagplejere i vores 
skoledistrikt. Det er afgørende, at pasningsmulig-
heden for de mindste børn sikres og derfor har fæl-
lesbestyrelsen i Årre Børnecenter nedsat en styre-
gruppe før jul, der skal arbejde på at åbne en kom-
munal vuggestue i Årre Børnecenter. Tiltaget er 
ikke en kritik af vores lokale dagplejere, som gør et 
rigtig godt stykke arbejde. Det er et supplement, da 
skoledistriktet som sagt har akut brug for pasnings-
muligheder og rekrutteringen ikke har været mulig. 
 

På styregruppens første møde blev der lagt en plan 
for, hvornår og hvordan de relevante politikere in-
viteres til en aften i Årre Børnecenter. Her skal ud-
fordringen, idéen og planen for en ny vuggestue 
præsenteres og fremlægges. 
Styregruppen ønsker sammen med den øvrige be-
styrelse at stå stærkest muligt til aftenen med poli-
tikerne og har derfor brugt de sidste måneder på at 
indsamle data, der understøtter sagen. Styregrup-
pen har lavet en underskriftindsamling via inter-
nettet og har henvendt sig til kommunen for at få . 
oplyst børnetal, dagplejertal, rekrutteringstal og  
befolkningstilvækst. Ud over dataindsamlingen har 
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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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Næste LokalNyt udkommer i maj 
Deadline for indsendelse af  
materialer til bladet er den  

2. april 2023. 
 

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

Årre Julebal 2022 var en succes! 
Skrevet af Anders Thorlund Jepsen 
 

Jan Knudsen og Anders Thorlund Jepsen spiller 
begge to oldboys-fodbold i Årre. En aften i om-
klædningsrummet i 3-halvleg beslutter de sig for, at 
de vil forsøge at stable et julebal på benene i Årre. 
De finder ret hurtigt konceptet. Det skal være en 
voksenfest for by- og opland og med en særlig tan-
ke på dem, der har gode minder fra Årre julebals 
storhedstid. Det skal være med lokal livemusik. Det 
skal selvfølgelig være 5. juledag og det kan kun fin-
de sted på Årre Kro!  

Årre oldboys tager ofte på Årre Kro og får en 
”vinder-øl” og denne aften var ikke en undtagelse. 
Jan og Anders vender idéen med krofolket, Speedy 
og Betina, og de total klar og helt med på idéen. De 
er alle enige om at Årre Julebal 2022 er en realitet. 

 

Billetterne blev sat til salg på nettet og opbaknin-
gen nåede op på 83 købte billetter i forsalg. Døre-
ne på kroen åbnede kl. 21.00 og livemusikken star-
tede kl. 21.15. Gæsterne kom og bakkede op fra 
start, mens Thorlund Trio spillede op til fest og 

dans. Stemningen var rigtig god, da Thorlund Trio 
afsluttede kl. 23.30 og overdragede scenen til Kopi. 
Kopi er et band bestående af lokale musikere fra 
Årre og Agerbæk. Kopi leverede det ene hit efter 
det andet og der var rig mulighed for at svinge træ-
benet. Krostuen var åben, men alle valgte at delta-
ge i salen. Det var så sjovt og festligt. Der blev solgt 
en del billetter i døren og deltagerantallet kom 
over 100 – Årre Julebal 2022 var en succes! Der 
blev danset, festet og sunget til kl. 01.45, hvor alle 
tog en fransk hotdog med på vejen hjem i seng.  
Krofolket, Jan og Anders + bands vil gerne sige TU-
SIND TAK for opbakningen en kanon god aften! 
Næste år ligger 5. juledag en fredag – mon ikke en 
ny tradition er født! 

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

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

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

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

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 kristensen  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:  Ulla Sørensen    51225435 
    

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.  Torben Hansen   tranbjergvej@gmail.com 
Kasserer:    Henning Bruun                  kasseraab@hotmail.com       23384977                   
Sekretær:   Jane Hansen              Jane.marie0809@gmail.com53120281    
Medlem :    Lenette Sandén                 lenet89@live.dk            

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 
Malene Colberg   22137316 
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 

 


