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LokalNyt
På krydstogt med
SEA CLOUD
Skrevet af
Anne-Sophie Schober
( Fåborg Kro )

At sejle med Sea Cloud II
I oktober 2014 besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve at
arbejde på et krydstogtskib. Da jeg så Sea Cloud II, var jeg
sikker på, at det var mit skib! I december var jeg til jobsamtale i Hamborg og den 5. januar 2015 startede min
rejse mod Karibien, hvor skibet befandt sig paa det tidspunkt. Jeg skulle påmønstre i Bridgetown på Barbados.
De seneste 5 år har jeg arbejdet paa forskellige hoteller
som receptionist I Danmark og i udlandet. Derfor var det
ikke nyt for mig at arbejde i et andet land, men jeg var
alligevel nervøs paa turen til Barbados, da jeg aldrig har
arbejdet på et skib før.
Sea Cloud II er en 3 masters yacht med plads til 96 passagerer, og vi er 54 besætningsmedlemmer ombord. Sea
Cloud II er et af de eneste passagerskibe i verdenen, som
stadig sejler med sejl. Mit job paa Sea Cloud II var som
tjener de første to måneder og receptionist de sidste fire
måneder af min kontrakt. Kontrakterne har normalt en
varighed af 6 måneder, og derefter er der to måneders
ferie.
De første dage var meget kaotiske og hårde. Arbejdstimerne paa et skib er meget lange, cirka 11 timer om dagen, 7 dage om ugen. Derudover skal man de første 2
uger lære meget om sikkerhed ombord paa et skib og
tage en masse kurser. Efter min første uge ombord var
jeg klar til at pakke kufferten og sige op. Jeg blev dog ombord, og det er jeg virkelig glad for den dag i dag! I mellemtiden har jeg fundet en balance mellem det hårde
arbejdsliv og at nyde de steder, vi ser undervejs.
Fra januar til april sejlede Sea Cloud II i Karibien og Sydamerika. I Karibien er der ikke saa mange store havne, som
vi kender det i Europa, hvilket betød, at vi som regel ville
ligge for anker ud for en ø, og gæster og besætningsmedlemmer ville blive sejlet til land i mindre både. Man kunne godt mærke paa de steder, vi besøgte, om de var vant
til at få turister. Der var ogsaa ekstremt stor forskel på de
øer, vi besøgte mht. fattigdom, civilisation osv. Alt i alt
var Karibien dog en god oplevelse og lokalbefolkningen
var altid hjælpsom og gæstfri. Karibien har fantastisk
smukke byer og strande. Vi sejlede ogsaa til Columbia,
Nicaragua, Mexico, Costa Rica, Panama og krydsede

Panama Kanalen to gange. Mit ynglingssted var i en lille
‘backpaper‘ by Bocas del Torres, hvor der var en meget
hyggelig atmosfære. Husene lå på pæle i vandet og var
alle malet i meget farverige farver. Den smukkeste strand
jeg så, var på øen Bequia i byen Port Elizabeth.
Den 2. april begyndte vores rejse med Sea Cloud II tilbage
over Atlanterhavet til Europa. Denne rejse havde jeg og
mine kollegaer set meget frem til, især fordi turen foregik
uden passagerer ombord. Grunden hertil er, at vinden på
den årstid er meget uforudsigelig, så man gik ud fra, at
det ville blive en hård tur. Alt i alt havde vi 9 dage til søs. I
løbet af de 9 dage blev alt ombord ordnet og gjort i
stand, som man normalt ikke kan, mens der er passagerer om bord. Der blev lagt nyt gulv, der skulle laves status, sejlene skulle sys og ordnes osv. Som besætningsmedlemmer havde vi også mulighed for at ’nyde’ sejleroplevelsen lidt mere. Vi havde en karaoke konkurrence ombord og en grillaften. Alt I alt var det en rigtig hyggelig tur
og uden hård søgang.
Tilbage i Europa ankom vi den 11. april til Azorerne. Her
sejlede vi 2 uger, inden vi ankom til „fastlandet“ igen. For
tiden sejler vi mellem Frankrig og England. Den 24. juni
afmønstrer jeg i Kiel, men turen inden da bliver rundt i
Danmark, hvilket jeg ser meget frem til. Det bliver
spændende at se Danmark fra søsiden fra et fantastisk
skib som Sea Cloud II. Jeg har efter denne kontrakt ferie
indtil august, og jeg er sikker på, at jeg kommer tilbage
igen i efteråret.
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MOBILDISKOTEK
Hvor lang tid har du tjent penge på at spille musik?
Har næsten altid tjent penge på at spille musik for
andre. Som nyopstartet sagde jeg 'ja' til nogle jobs for
at få erfaring med på vej, så mobildiskoteket kunne
vokse og blive til noget større.
Hvordan kom du i gang?
Jeg startede med at have en cd-afpsiller, min computer og et lille anlæg på mit værelse, som jeg altid spillede musik på, når jeg kom hjem fra skole. Jeg begyndte at gå med reklamer for at få penge til det dyre
udstyr. Det gav ca. 500 kroner i måneden, så det var
en start til at diskoteket kunne blive større. De blev
sat ind på en konto, som efterhånden voksede, og
beløbet på kontoen blev større og større. Det blev så
til nogle større højtaler og en pult, som jeg kunne
spille musik fra. Det blev også til lidt lys, som jeg tog
ud at spille med som en start, primært til ungdomsfester.
Hvor meget tid bruger du på musikken, og hvor mange jobs har du om måneden/året?
Jeg bruger meget tid på musikken til de forskellige
fester, for der er stor forskel på, om det er en ungdomsfest eller en voksenfest.
Angående jobs så er det svingende, for nogle måneder kan jeg være helt booket og have travlt med de
forskellige jobs, og andre måneder har jeg kun nogle
få jobs.
Bruger også en del af min fritid som tekniker og som
”roadie” i og med HELAMUS (Helamus betyder Helle
Amatør musikforening). De har base på Agerbæk skole, hvor de har studie, og alle, som er medlem af Helamus, kan bruge studiet til at øve i før jobs.
Hvordan forbereder du dig til et job?
Kunden som jeg skal spille for, har næsten altid nogle
numre eller noget, som hun/han gerne vil have jeg
skal spille eller gøre på nogle bestemt tidspunkter.
Det bliver altid aftalt som det første. Tit er der også
nogle bestemte kunstnere, som fortrækkes frem for
andre, og popmusik frem for rockmusik. Så finder jeg

det musik, som der er blevet sagt, jeg skal spille og
køber de numre og det musik, jeg ikke har i forvejen,
så kundens ”ønsker” bliver opfyldt.
Derefter finder jeg ud af, hvilket lydanlæg jeg skal have med, og om der skal lys med, og i så fald hvor meget lys. Eller om kunden ikke ønsker lys til festen.
Hvad er det bedste ved at spille musik?
Det bedste ved at spille musik for et publikum er, at
man kan se, de fester og er glade, og at jeg er med til
at gøre deres aften/nat en tand mere festlig. 'Hører”
tit fra personer, som jeg har spillet for, at gæsterne
roser mig for den musik, jeg spillede, og den stil jeg
holder i løbet af aftenen, og at der ikke var overdrevet meget lys med' (voksne fester). Hvorimod når jeg
spiller til ungdomsfesterne, så er der fuld knald på lys
og lysshow.
Hvad er det hårdeste?
Der er ikke noget hårdt som sådan ved at køre mobildiskotek, kun når der er mange jobs, og jeg selv står
for at forberede dem, ellers har jeg en med som hjælpe roadie.
Hvad drømmer du om?
Jeg starter som Event tekniker i Frederikshavn efter
sommeren 2016. Uddannelsen tager fire år, og jeg
forventer at være til de fleste festivaler og produktioner rundt omkring i landet fremover.
Navn og alder: Oliver, 16 år
Klasse og skole: Starter i 10. klasse efter sommerferien på Varde Campus
Fritidsinteresse: Lyd, lys og mobildiskotek.
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HELLEHALLEN
fredag den 25/9-15
Lækker menu fra: 18 – 20.00
Fed koncert fra: 20.00
Koncert: kr. 285
Menu: kr. 160 + forsalg
Billetter købes på Billetnet.dk
Bordreservation på 7519 5111 eller

post@Hellehallen.dk
Arrangør: Helle Idræts Samvirke og Helle Hallen, Vrenderupvej 40 C, 6818 Årre
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Vennekredsen Hybenbo
Hver torsdag kl. 10,00 er der
højtlæsning
Ved Anne Marie Søndergård
ALLE ER VELKOMMEN

Hyggeeftermiddage
Pensionistforening
Som medlem af foreningen er du også medlem af Danske
pensionister, du får pensionistbladet 10 gange om året og kan deltage i alle vore arrangementer som er omtalt i denne folder.
Nyhed !
Vi har oprettet datastue i kælderen på
”Fristedet”
På nuværende tidspunkt er der undervisning
mandag formiddage .
Spørg bestyrelsen..

Vi mødes hver anden mandag fra kl. 14.00- ca. 17.00
med højtlæsning af en roman
og hyggelig snak til eftermiddagskaffen.
Før jul læses Selma Lagerlöf:
Liljecronas hjem.
Første gang mandag den 19.
oktober hos
Kis Andersen, Hegnsgårdvej
1, Årre. Tlf. 30 66 01 97
Alle er velkomne.

I sol og blæst, i regn og slud, LokalNyt skal ud.
Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med
udbringningen af
LokalNyt, så henvend dig til:
I Fåborg: Brian tlf.: 75195119
I Årre: Poul Verner tlf.: 22965790
Næste blad udkommer nov. 2015.
Deadline for indsendelse af materialer til bladet:
den, 10. oktober 2015
Stof til bladet sendes til:
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 Tlf .75195014
Mail : lokalnyt@outlook.dk
eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget.

Årre Boldklub.

Opstart badminton uge 36
kl.20-21.
Husk online betaling senest i uge 39.
Ledig tid på Årre Skole tirsdag fra kl. 20-21
Ved spørgsmål ring til 20667567.
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Flffyttet til
Torvegade 28
ESBJERG
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AGERBÆK

Din lokale købmand
Vi har altid et godt tilbud som
er værd at køre efter
Husk også vores store udvalg af

som er varer til en
fast lav pris
Min Købmand Agerbæk - Nørregade 9 - 6753 Agerbæk
Tlf.: 75 19 66 77 - E-mail 0500488@minkobmand.dk
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Nyt fra Fåborg Lokalhistorisk forening
Rundtur ved Sneum Å
Fåborg Lokalhistorisk Arkiv havde i sportsugen i
samarbejde med Åse og Kjeld Andersen arrangeret en rundvisning til deres idylliske gård i Gestlunde. Vi mødtes ved Fåborghus. Der var mødt
ca.50 personer op, og vi kørte til Gestlunde hvor
Kjeld Andersen fortalte om stedet. De havde købt
gården i 1964 sammen med hans søster og svoger, hvor de så har plantet ca. 20 ha. med træer.
Jorden snoede sig rundt om Sneum Å. De har så
siden lavet en stor sø. Vi sluttede af med kaffe i
Fåborghus, som var sponseret af Fodplejen / Fys
og Fitness i Fåborg.

Byfest
I forbindelse med torvedagen i byfestugen havde vi på arkivet som sædvanlig åben nogle timer.
I år havde vi en gættekonkurrence, som bestod af billede af de 8 kirker i Gl. Helle kommune.
Besøgende skulle sætte navn på kirkerne. Måske var opgaven lidt vanskelig, for ingen havde alle 8 kirker rigtige.
Én havde 7 rigtige, nemlig Asta Østergård. Hun fik dermed den udlovede præmie.
De fleste havde 5 eller 6 rigtige.
Konkurrencen gav anledning til en del snak om billeder, kirke og meget andet. Det var en god oplevelse for os på arkivet.
På grund af dårligt vejr var der for få besøgende til torvedagen. Det smittede også af på besøgstallet på arkivet. Vi er
dog klar igen til næste år med et eller andet.
Skulle nogen have ideer eller forslag til næste års udstilling/ konkurrence, så kontakt arkivet.

Fåborg Lokalhistorisk Arkiv holdt udflugt til Søby
Vores årlige udflugt gik sammen med Agerbæks Lokalhistoriske Arkiv op til
Søby for at se de gamle brunkulslejer, hvor der blev gravet brunkul fra først i
40erne gennem anden verdenskrig. I 1970 standsede opgravningen.
Da vi kom til Søby, startede vi med kaffe og rundstykker i en af barakkerne,
derefter var der rundvisning med en guide. Hans far havde arbejdet i brunkålslejerne så han kendte alt derfra. Han fortalte, at der er over 3000 tdr.
land, som blev opgravet. I dag er det tilplantet med træer og store søer, en
rigtig flot natur. Derefter kørte vi over til Søby hus og fik en god middag.
Efter middagen kørte vi til det gamle statsfængsel i Horsens, hvor vi fik en
guidet rundtur i det gamle fængsel, som er museum i dag.
Til sidst samledes vi i kirken som tilhører fængslet.
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Grimstrup – Årre gruppe.

resultat. Vi kunne beundre de nye farver på bænkene, det

I det tidlige forår - midt i marts travede
vi til Russerhulen i Grimstrup krat for at
se stenen og høre om de russere, der
boede der i 9 mdr. under 2. verdenskrig og om hvordan
egnens beboere sørgede for dem, - alt sammen uden at
tyskerne (Gestapo) opdagede dem. En lørdag i april tog vi
alle til Tiset- Arnum, hvor vi deltog i en distriktsturnering
sammen med ca. 100 andre spejdere og klarede mange
spændende poster – og i konkurrencen fik en 4. plads, hvilket var meget fint. I pinsen var vi på indianerlejr på Terp
Spejdercenter. Sammen med 150 spejdere fra forskellige
steder i Jylland havde vi sjove og spændende dage der.
I efteråret 2014 besøgte vi Grimstrup kirke – den var tømt
for inventar og skulle restaureres. Den blev færdig og taget
i brug i februar 2015. Nu havde vi set den tom og ville
gerne se, hvordan den nu så ud. Så sidst i maj mødte vi vores præst Charlotte ved kirken. Hun viste os det fine

lyse gulv, kalkning af væggene, nyt varmeanlæg. Jo, der var
sket meget, og nu går der mange år, hvor vi kan bruge og
slide på kirken, inden den igen skal restaureres.
Ved de andre møder har vi arbejdet med kokkemærket, er
blevet gode til at lave mad over bål, vi har samlet ”skrald” i
grøfterne og lidt ind i skoven, haft opgaver omkring sundhed. Og så er der ellers blevet lavet spændende lege, lavet
spil af tov og rafter, forskellige løb i skoven. Spejderliv er
mest udeliv - og er vejret ikke så godt, tager vi ekstra tøj på,
så kan vi også klare det.
Efter sommerferien kan I se på hjemmesiden og i ugeavisen, hvornår vi starter op igen, hvilke tidspunkter og hvilke
årgange vi har ledere til. Vi mangler ledere – så kontakt os,
hvis du selv har lyst til at være med og vil bruge tid sammen
med børnene enten de små eller de større, eller du kender
en anden, der kan og vil. Vi synes jo, at spejderarbejdet er
et godt tilbud til alle aldre. Kom og vær med. Hjemmesiden:

Nyt fra Fåborg Borgerforening
Ruban.
Ruban er den nye hjemmeside for hele Varde kommune. vi
er med i Ruban, og i løbet af efteråret vil vores nuværende
hjemmeside blive udskiftet med en ny mere aktuel hjemmeside. Vi vil dele hjemmeside med mange andre byer.
Det er muligt, at se nyheder fra hele kommunen og dele
nyheder med hele kommunen. Ruban hjemmesiden er stadig under udvikling. Vi glæder os til at se denne nye hjemmeside, som vi forventer os meget af. Michael Beir og
Mads Skydt er med i styregruppen for Ruban.
Facebook.
Vi har oprettet en gruppe på Facebook, som hedder:
Faaborg By ”6818” Et Godt Sted At Bo.
Gruppen kan bruges til meget. F. eks. hjælp til at klippe
hæk eller lægge billede op af begivenheder – søge barnepige osv. På tidspunktet er der 189 medlemmer, og der er
plads til flere.
Jan Svarre.
I samarbejde med Fåborg kro afholdes der en aften med
Jan Svarre d. 31. oktober. Vi håber på godt fremmøde til en
hyggelig aften med god underholdning og lækker mad.
P-plads.
Fåborgholdet har plantet træer og sat hegn op som afgrænsning mellem p-plads og stadion. I løbet af sommeren
vil det blive gjort færdigt med mere grus og en kant.
Stor tak til Fåborgholdet som gør en stor indsats.
Mange sommerlige hilsner
Fåborg Borgerforening

Byfest og Sct. er omtalt andet sted
Cykelstien.
Ja nu skulle cykelstien til Agerbæk snart været på vej. Vi
har fået lovning på, at kommunen går i gang efter sommerferien. Vi forventer at kunne indvie den i samarbejde med
Agerbæk borgerforening i løbet af efteråret.
Grillaften.
Som det snart er blevet en tradition, er der også i år grillfest/aften på stadion. I år er det fastsat til d. 4. september
kl. 18.30.
Vi håber at se mange også i år til denne hyggelige aften,
hvor der er mulighed for at møde naboen og nye borgere.
Vi sætter telt op og tænder op i grillen og håber på fint vejr
denne aften.
Vi har i bestyrelsen travlt med mange ting. Vi sætter stor
pris på de frivillige, der altid er klar til at give en hjælpende
hånd med, og vi vil også gerne i fremtiden bede om en
hjælpende hånd til enkelte opgaver.
Borgermøde.
Vi har som sagt travlt med mange ting i bestyrelsen, men vi
vil gerne høre fra byen hvad vi kan gøre mere/ anderledes.
Derfor inviterer vi til borgermøde:
ONDSDAG D. 8. OKTOBER kl. 19.00
på Fåborg kro. Mød op denne aften og lad os høre, hvad
der sker i byen. Der vil være mulighed for at betale medlemskontingent til div. foreninger og snerydning denne
aften.
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Tøj efter dine mål og ønsker, reparationer og ændringer

Bemærk Ny
adresse
Marianne Schmidt
Siggårdsvej 14 Årre
Tlf. 75192454—27212453
Masch.systuen.dk
Www.
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GULDKONFIRMANDER 2015 ÅRRE
Årre Skoles 7. klasse 1964/65,
nu samlet - næsten samme
sted - d. 7.juni 2015 som "Guld
-konfirmander". Seks var dog
fraværende. Tak for en hyggelig sammenkomst
Bagerst fra venstre:
Karin Jepsen, Svend Boesen,
Arne Lund,
Bruno Schmidt, Jeppe Søndergård
Midten:
Inger Jørgensen,
Hanne Marie Pedersen
Elna Hansen, Johs. Andersen.

Dagen startede med rundvisning på skolen. Derefter besøgte Guldkonfirmanderne
lokalhistorisk arkiv, hvor man så på billeder fra Årre fra de gode ” gamle dage ”.
Dagen sluttede med spisning på kroen hvor snakken gik lystigt om dengang og nutiden. En helt igennem dejlig dag med hyggelige gensyn og gode minder
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Foran:
Elva Moeslund, Asta Pedersen,
Elin Hansen, Lilian Madsen,
Kirsten Marie Brunsvig,
Lilly Ibsen,
Hanne Johansen, Helge Knudsen.
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Fåborg stadion 1948 – 2015
Set ud fra dansk lovgivning er Fåborg stadion, med sine
67 år, at betragte som folkepensionist og dermed berettiget til pension og et afslappet liv i ro og fordragelighed, uden de helt store aktiviteter.
Men sådan er virkeligheden ikke – heldigvis. Fåborg stadion er fuld af aktiviteter og fornyelse.
Den oprindelige ide med et stadion, fyldt med sport
som håndbold og fodbold, har ændret sig til at være
betydeligt mere farverig og bredspektret.
Ud over fodbolden er der masser af aktiviteter, lige fra
stavgang, petanque, børn på legepladsen og til den årlige sports- og byfest.
Det lille klubhus er til dels renoveret og udbygget med
Fåborghus. Et dejligt hus, som rummer mange aktiviteter. Her har Lokalhistorisk arkiv til huse, dagplejemødrene har deres samlingssted der, og det benyttes til mange hyggestunder for de øvrige aktiviteter på sportspladsen. Tilblivelsen af Fåborghus er et kapitel for sig, som
vidner om, at lokalbefolkningen bakker op og er aktivt
deltagende, når et sådan projekt skal blive til noget.

Iversen. Også Johs. Sillesen blev trukket ind i lederskabet. FB klarede sig i de første år rigtig godt i pokalkampe
med de omliggende byer som Gørding, Bramming og
Nordenskov. I 1942-43 gjorde FB sig bemærket i sin Bkreds. Et så markant sportshold har behov for gode faciliteter.
Tilblivelsen af Fåborg Stadion:
Ideen om at Fåborg skulle have sit eget stadion opstod
allerede umiddelbart efter krigens afslutning. D. 27. september 1945 blev det første indledende møde afholdt
på Fåborg Kro. Fåborg Boldklub havde indbudt Fåborg
Gymnastikforening, Fåborg Oldboys, Fåborg Borgerforening og Fåborg Tennisklub. Der deltog 15 personer i
mødet. Der blev nedsat et arbejdende udvalg med Peter
Kristensen, Autrup, som formand, Hans Mose Kristensen, Fuglsig, som skriftfører og Eigil Sørensen, Fåborg,
Johannes Sillesen, Fåborg og H.P. Jansen, Fåborg som
menige medlemmer. Der var stemning for, at der blev
opkøbt jord til formålet syd for byen ved transformatortårnet. Jord som ejedes af Kristoffer Jørgensen og Kristian Iversen.

Faaborg Boldklub (FB):
Historien om Fåborg stadion og Faaborg Boldklub hænger uløseligt sammen. Der er trænet og afviklet utallige
fodboldkampe på Fåborg Stadion.
Faaborg Boldklub er stiftet allerede i 1901, med M.
Schødt som formand. Det er sjældent set, at en fodboldklub har kunnet overleve i så lille by som Fåborg. Ud
over M. Schødt kan også som pionerer medregnes Charles Christensen, Knud Pedersen, Chr. Mortensen og Iver

Fra den årlige byfest på Stadion
Der forhandledes efterfølgende med jordejerne om prisen. Der blev givet tilsagn fra lodsejerne om en pris på
3.500 kr. pr. tønder land. Herefter kom der et tilbud fra
Kristian Iversen på trekanten. Det næste møde, d. 24.
november, samlede 125 personer. På dette møde fremkom Kristoffer Jørgensen med et yderligere tilbud på
hans jord, langs med Brammingvejen. Afstemningen
blev 63 stemmer for beliggenheden øst for byen og 51
stemmer for beliggenheden syd for byen.

Teltet gøres klar til den årlige byfest
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Et par blev valgt til at udvælge flagstang. Borgerforeningen skulle indrette og beplante spidsen. Indgangspartiet skulle murermester Emil Christensen og
smedemester Christensen ordne. Udvalget afsatte
gangene på sportspladsen.

Men dermed var den nuværende beliggenhed ikke
vedtaget. Der skulle et par forhandlinger mere til. På
et møde d. 15. december samlede man 200 personer
på Fåborg Kro. Efter et afslag fra Kristian Iversen blev
det endeligt vedtaget, at det nye stadion skulle ligge
på trekanten. D. 4. januar 1946 samledes arbejdsgruppen og en del af byens borgere for at beslutte,
hvorvidt der skulle hyres arbejdskraft til anlægsarbejdet, eller om man skulle satse på frivilligt arbejdskraft. Det blev dog klart for de forsamlede, at jordarbejdet var for stort til, at man kunne løbe an på udelukkende frivillige. D. 16. april 1946 blev skødet på
jorden underskrevet. Købesummen var 13.400 kr.,
for de 22.000 kvadratmeter. De fleste af pengene
stod på en konto i Agerbæk Andelskasse. Allerede d.
4. oktober 1946 blev der forhandlet om en yderligere
tønderland, til træningsbane.
D.1. januar1946 blev der afholdt basar til fordel for
stadion. Der indkom 2.200 kr. og d. 10. august blev
der afholdt en fest, som igen indbragte ca. 2.200 kr.
Med jævne mellemrum blev der afholdt arrangementer til fordel for stadion.
På et møde med Gymnastikforeningen og boldklubben blev der indgået aftale om, at de måtte benytte
stadion gratis imod at de holdt plænen. Der skulle
ikke etableres parkeringsplads på selve pladsen.

Indvielse af Fåborg Stadion:
(Direkte afskrift fra protokollen)
Søndag d. 13. juni 1948 foregik så Indvielsen af Fåborg nye Stadion. Det var det mest strålende solskinsvej, man kunne ønske sig.
Kl. 13 ½ begyndte det med Optog igennem byen med
Boldklubben og Gymnastikforeningen forrest i spidsen, efterfulgt af Idrætsfolkene.
Ankomst til Stadion, der var smukt pyntet med Flag
rundt om Pladsen – blev det store Flag hejst af 2 af
Haandboldpigerne, medens forsamlingen sang ”Der
er ingenting der maner”. Dernæst talte formanden
for Udvalget Peder Christensen. Derefter talte Sognerådsformanden. Talernes række sluttedes af med Redaktør Friis, Varde.
Derefter tog de forskellige Sportskampe deres Begyndelse, og det gik Slag i Slag hele Eftermiddagen.
Kl. 6 ½ samledes en Del til Fællesspisning på Kroen.
Dagen sluttede med Bal på Kroen.
Ib N. Ibsen

Stadions nye , flotte indgangsparti
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Affyringspladsen var perfekt!
Med ild i rumpen og et frisk vindpust i ryggen tog heksen
den direkte vej fra Årre til Bloksbjerg, og det gik stærkt.
Det foregik til teksten og tonerne fra vores lokale musiker
Vagn Christensen godt bistået af Tove Christensen, som
sang for på midsommervisen.
Omkring et par hundrede borgere var mødt frem på det
"Grønne område" på Fyrrevænget, og efter formandens
velkomst blev ordet givet videre til årets båltaler, som i år
var vores lokale musiker Vagn Christensen, som havde
valgt at tage udgangspunkt i det historiske omkring hekse
afbrændingen og i de folkelige udfordringer igennem tiderne, og især lagde han stor vægt på det lokale sammenhold i sin tale. Her havde han både kigget tilbage i tiden og
frem til tiden nu.
Børnene hyggede sig med bagning af snobrød, og herefter
blev bålet tændt, og man sang yderligere et par sange.
Efterfølgende kunne de voksne sammen med børnene gå
ind i teltet, hvor man kunne fornøje sig med varme pølser
samt friskbagt kage og varm kaffe, og det var der heldigvis
mange, der benyttede sig af.
Så efter nogle hyggelige timer kunne vi sige tak for atter
en god og traditionsrig Sct. Hans aften i Årre med en flot
opbakning omkring arrangementet.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle de fremmødte og til de frivillige, som år efter år bidrager og hjæl-

per med opsætningen af teltet samt det flotte Sct. Hans
bål, og som efterfølgende hjælper med at rydde op på fest
og bålpladsen.
Der skal også lyde en stor tak til vore lokale dagplejere,
som sammen med børnene har lavet den flotte heks, og til
de frivillige som bager kage og laver kaffe. Tak til Vagn for
både talen og musikken.
Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig god sommer, nu glæder
vi os til vi ses igen til Byfesten i uge 32 og til indvielsen af
"Oasen"
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Også i Fåborg blev Heksen sendt til Bloksbjerg

Sct. Hans i Hjortkær

Ca 90 børn og voksne var samlet på marken ved Vestervang,
hvor Leif Fabricius holdt båtalen. Han omtalte bl.a. fortidens hekseafbrænding.
Under afbrænding af bål og heks, (en uægte en af slagsen),
var det tid for aftenens taler at hilse på gamle elever og bekendte fra hans tid som lærer på Årre skole.
Derefter var der forfriskninger til børn og voksne ,i den kølige sommeraften, før man efterhånden gik hvert til sit.

Børnene stod i forreste række på Sportspladsen i Hjortkær, da heksen blev sendt til Bloksbjerg. Inden Anders
satte gang i bålet – under kyndig vejledning af pensionerede båltænder Henry Schultz, havde alle rost den nyistandsatte legeplads, som børnene indtog med stor jubel.
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EFTERMIDDAGSTUR - SOGNEUDFLUGT
Torsdag d. 27. august 2015.
Afgang fra Fåborg kirke kl. 13 og fra
Årre ved kroen kl. 13.15.
Turen går ud mod vest over Nymindegab
til Abelines gård, hvor der er rundvisning og kaffe.
Forinden da ophold ved Haurvig kirke.
Hjemkomst kl. ca. 18.
Pris kr. 100

Tilmelding til Anne-Marie Søndergaard tlf. 20 83 84 34 eller Kis Andersen tlf. 30 66 01 97 senest torsdag d. 20. august.

HØSTGUDSTJENESTER
Der er høstgudstjeneste søndag 13. september kl. 9.00 i Årre kirke og kl. 10.30 i Fåborg kirke. Kirken er pyntet og vi
synger høstsalmer. Der holdes indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

KIRKELIGT EFTERÅRSMØDE
Onsdag den 16. september afholdes kirkeligt efterårsmøde med gudstjeneste i Årre kirke kl. 19.00 og foredrag på Årre kro kl. 20.00.
Sognepræst i Hejnsvig, Jørgen Johansen holder gudstjenesten samt fortæller
på kroen om sin utraditionelle vej til sognepræsteembedet. Jørgen Johansen
er tryllekunstner og tidligere flymekaniker. Arrangementet er fælles for Fåborg og Årre sogne.
Alle er velkomne. Kaffe med brød.
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GUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE
Søndag d. 30. august kl. 14.00.
Charlotte Locht, Grimstrup, prædiker og
Thorstrup kirkes organist Roma Korbas
spiller.
Efter gudstjenesten kan der købes kaffe.

PROGRAM FOR INDRE MISSION
September
1. sept: Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30, Årre
9. sept: Indre Missions fødselsdag. Grimstrup missionshus.
25. sept: Høstfest i Grimstrup missionshus kl. 18.30 med spisning
og lodder. Tilmelding til spisning senest 8 dage før.
Oktober
7. okt: Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22, Årre
21. okt: Oda Hansen taler i Grimstrup Missionshus.
November
4. nov. Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre
18. nov. Generalforsamling i Grimstrup missionshus..
December:
2. dec. Adventsmøde i Grimstrup missionshus ved Svend Åge Tholstrup.

FERIE/FRI: Embedet varetages i
min ferie således:
Den 21-30 september ved sognepræst Marianne Lesner
tlf. 75298030 mhl@km.dk og
6-12 november ved
sognepræst Søren Pedersen, tlf.
75196703 sop@km.dk. Præsterne
har fri alle mandage.
DEADLINE: Stof til Kirkenyt skal
være redaktionen i hænde senest
den 1. okt.

Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt.
Evt henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf. 20 82 24 59
KIRKELIG VEJVISER:
Sognepræst

FÅBORG SOGN
Menighedsrådsformand

ÅRRE SOGN
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. 75 19 26 68 Mobil: 30 66 01 97
ka.andersen@mail.dk

Anne-Marie Søndergaard,
Lindegade 12
Tlf. 75 19 22 10 Mobil: 20 83 84 34
lindegade@hotmail.com

Kirkebetjent

Kirkebetjent

Kirkenyt redigeres af:
Michael B.W. Bergerud (ansv.)
Anne-Marie Søndergaard
Kis Andersen

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

Tina Brix, Tranbjergvej 7,
Mobil: 23 47 22 71
aarre.kirke@live.dk

KIRKENS HJEMMESIDE

Kirkeværge:

Kirkeværge:

www.faaborg-aarre-kirker.dk

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
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SANGEFTERMIDDAG

SANGAFTEN

på Fåborg kro med Kristian Nøhr
Onsdag 7. oktober kl. 14.00
Kristian Nøhr er organist ved Fåborg
og Årre kirker og vil spille sange fra
højskolesangbogen.
Kaffe med brød

med Helge Teglgård på Årre kro.
Onsdag. 21. oktober kl. 19.30
Kaffe med brød

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE
Der er Alle Helgen gudstjeneste søndag 1. november kl. 10.30 i Fåborg kirke og kl. 9.00 i Årre kirke.
Vi mindes de døde i årets løb ved at deres navne nævnes fra prædikestolen.

ALLE HELGEN MINDES VI DE DØDE
Alle Helgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde,
både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.
Gudstjenesten Alle Helgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og
sørge over dem, vi har mistet. I kirken nævnes
navnene på dem, som i årets løb er døde. I
nogle familier er der tradition for at besøge
familiens gravsteder
Alle Helgens dag har en lang historie. I middelalderen mindedes man særligt helgenerne og
martyrerne, altså dem, som døde for deres
tros skyld. Nu i vor tid fejrer vi Alle Helgen i
folkekirken til minde om alle vore døde.

Man skal ikke forveksle Alle Helgen med Haloween.
All-Hallows-Even er en oprindelig skotsk betegnelse for Alle Helgens aften, der fejres den
31. oktober. Halloween er kommet til Danmark fra USA, men har rødder i både Mexico
og Skotland. Traditionen handler om uhygge
og død, fordi man tror, at der denne aften er
særlig stor risiko for, at de døde vender tilbage
for at hjemsøge de levende. Sådanne forestillinger er overtro og har ikke noget med kristendom at gøre.
I kirken tror vi at de døde vender tilbage til
Gud i himlen, hvor de bevares til opstandelsens dag, og de er derfor ikke optagede af at
hjemsøge nogen på jorden.
Michael BW Bergerud

MENIGHEDSMØDE I FÅBORG

MENIGHEDSMØDE I ÅRRE

Søndag 15. november er der gudstjeneste
i Fåborg kirke kl. 9.00 og derefter kaffe og brød i
Fåborghus, hvor menighedsrådet orienterer om
rådets arbejde og om udviklingsplanen for kirkegården.
Alle er velkomne.

Søndag 22. november er der gudstjeneste i Årre
kirke kl. 9.00 og derefter kaffe og rundstykker i
kirken. Menighedsrådet orienterer om rådets
arbejde og om udviklingsplanen for kirkegården.
Alle er velkomne.
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GUDSTJENESTER
Dato

Fåborg Kirke

Årre Kirke

Tekst

16. august

11. s. e. trin.

Henvisning til
nabokirker

Henvisning til
nabokirker

23. august

12. s. e. trin

10.30

Ingen

Mark 7,31-37

30. august

13. s. e. trin

14.00 TH

14.00 TH

Tambours Have

6. september

14. s. e. trin

09.00

10.30

Luk 17,11-19

13. september

15. s. e. trin

10.30

09.00

Høstgudstjeneste
KE-møde
Luk 7,11-17

16. september
20. september
27. september

16. s. e. trin
17. s. e. trin

09.00
Henvisning til
nabokirker

19.00**
10.30
Henvisning til
nabokirker

4. oktober

18. s. e. trin

10.30

09.00

Matt 22, 34-46

11. oktober
18. oktober

19. s. e. trin
20. s. e. trin

09.00
10.30

10.30
09.00

Mark 2,1-12
Matt 22,1-14

25. oktober
1. november

21. s. e. trin
Alle Helgen

09.00
10.30

10.30
09.00

Joh 4,46-53
Matt 22,34-46

8. november

23. s. e. trin

Henvisning til
nabokirker

Henvisning
til nabokirker

15. november

24. s. e. trin

09.00 ***

Se Fåborg

22. november

Sidste s. i kirkeår

Se Årre

09.00 ***

29. november

1. s. i advent

09.00

10.30

Matt 9,18-26

Luk 4,16-30

* Kirkekaffe TH = Friluftsgudstjeneste Tambours Have
** Kirkelig efterårsmøde med gudstjeneste i Årre Kirke kl. 19.00, derefter foredrag og kaffe på Årre Kro
*** Menighedsmøde med kaffe og gudstjeneste

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO
Der er gudstjeneste på Hybenbo 9. september (ved Charlotte Locht), 21. oktober (ved Charlotte Locht), 11. november
(ved Charlotte Locht), 9. december (ved Michael Bergerud) – alle dage kl. 10.15. Alle er velkomne.

KOLLEKTER:
I kirkerne samles der ind således: 13. september til Folkekirkens Nødhjælp.

KIRKEBIL
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af menighedsrådene
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Min barndom i Årre brugsforening
Mine forældre Vagn og Lissi Andreasen kom til Årre brugsforening som uddelerpar efter krigen i 1945.
Vi var 3 søskende, som havde en god barndom der - Erik,
Lene og undertegnede.
Som barn mindes jeg dog -, at der altid var mange mennesker omkring os.

Min far var født i Skads brugsforening og kendte derfor
miljøet i en landsby. Min mor derimod var født i Århus og
flyttede som ung pige til Esbjerg. Hun havde indimellem
svært ved at forstå den vestjyske lune. Var ofte bekymret
for, om hun nu havde hilst på alle de kunder, der kom i
butikken.
Jeg husker at nogle folk fra byen sagde, at min mor talte
’fint’ – det kunne jeg ikke lide at høre!

I butikken var ansat en lærling, en kommis og min far. I
privaten var i min barndom altid en’ tjenestepige ’ ansat.
Al personale boede ovenpå, hvor vi søskende og vore forældre også havde soveværelser. Der var 2 badeværelser,
et til de ansatte og et til os i familien. Personalet var ansat
med kost og logi. Ofte har jeg tænkt, at det var noget af et
job for min mor- selvom vi havde ung pige i huset. Vi spiste altid i to hold. Det sjoveste var, hvis vi kunne få lov at
spise sammen med personalet.
Der var ikke nogen regler som sådan for personalet. Dog
måtte der ikke være ’overnattende gæster ’!
Aftenkaffen – med 2 slags brød – blev hver aften sat på en
bakke til personalet. Rengøring af personalets værelser,
skiftning og vask af sengetøj m.m. gjorde min mor og den
unge pige.
Jeg husker 1. maj eller 1. november som triste dage, hvor
personalet nogle gange havde skiftedag. Vi børn kom jo til
at holde af de forskellige personer.
En stor have havde vi. En ’å’ snoede sig igennem haven,
hvori vi ’badede ’om sommeren!. Det var et vandløb med
2 broer over og med cementbund, som den tidligere uddeler Romme havde fået lavet. Endvidere var der en stor
sandkasse – ca. 25 kvm. I haven var en græshøj, hvor vi
om vinteren kælkede og prøvede at stå på ski! Jord til
højen har jo nok været opfyldning fra åen, da den blev
gravet. Køkkenhaven var stor med mange solbær-, ribs- og
stikkelsbær. Ofte hjalp vi børn med at plukke bærrene,
hvilket nu ikke altid var lige spændende.. I haven var der
en del frugttræer. – især Varde æbler. Disse blev plukket,
lagt forsigtigt i trækasser og solgt i butikken. Husker at far
engang faldt ned fra et træ. Dog uden større mén.
Om lørdagen efter lukketid kl. 12 skulle’ brugsgården’ rives
– der hvor der nu er P-plads. Vi børn syntes det var et stort
stykke arbejde. Senere kom der dog asfalt på. Fra gårdene
blev der leveret æg til videresalg i butikken. Æggekasserne
stod på perronen over mod kroen. En nytårsaften morede
børnene sig ofte med at stille de tomme kasser foran vores entredør. Vi børn syntes ikke, det var spor morsomt.
Jeg mindes dog også, at fars temperament løb af med
ham, da det en nytårsaften blev for meget for ham, og én
af smedens drenge Max fik en lussing! Far var dog også
den, der nytårsaften kastede appelsiner ud fra butiksdøren
til børnene.
- forsættelse i næste Lokalnyt.
Anne-Marie Søndergaard

I
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ÅB Hundetræning
tirsdag aften på Årre Stadion ved skolen Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00-19.00.
Trænere: June tlf.:50 58 89 38 & Annika tlf.: 31 60 32 48
Rally lydighed Begynder kl. 18.00-19.00. Træner: Søren tlf.: 22 97 79 80
Børnehold kl. 18.15-19.00. Trænere: Tina tlf.: 40 74 82 29 & Michael tlf.:24 85 67 79
Lydighed begynder kl. 19.15-20.15. Træner Anne Grethe tlf.: 28 94 34 08
Rally lydighed øvet kl. 19.15-20.15. Trænere: Søren tlf.:22 97 79 80 & Annika
Pris for et helt år 350.- pr. hund.
Kontakt træner på tlf. tlf.: 31 60 32 48 eller se mere på www.åbhundetræning.dk

Nyt fra den "Blomstrende Landsby" Årre.
Når du sidder med dette blad i hånden, har indvielsen af
"Oasen" fundet sted, idet den blev indviet med fuld musik
og fest og farver og med klipning af "Røde" snore af Byrådsmedlem Preben Friis - Hauge, samt af Skoleleder Peder
Brogård med masser af glade mennesker i bymidten, søndag d. 2. aug. som en optakt til byfesten.
Vi har med dette projekt fået skabt et åndehul midt i byen
hvor man kan nyde de skønne blomster og buske samt tage
sig et spil petanque hvis man skulle have lyst. Der bliver
samtidig mulighed for at man kan mødes og "grille" på
pladsen eller blot nyde tilværelsen med en hyggelig snak
med de mennesker man møder her.
Stedet skal ligeledes anvendes af skolen til udendørs læring
og leg og børnene i børnehaven samt børnene hos byens
dagplejerne kan bruge området og her vil "Vådområdet"
med garanti blive et trækplaster.

Der skal her lyde en stor og varm tak til alle de frivillige som
igennem hele perioden har ydet en hel fantastisk indsats
med masser af frivillige timer og materialer og maskiner.
Tak til alle de lokale håndværkere og entreprenører som
har bistået os med materialer og råd og vejledninger, og
ikke mindst skal der lyde en stor tak til Varde Kommune og
til landskabsarkitekt Charlotte Horn, samt til alle øvrige involverede medarbejderne hos Vej og Park afdeling i Sig og i
Årre.
Men uden den store økonomiske støtte fra A.P. Møller og
hustru Chastine Mc- Kinney Møllers fond til almene formål,
samt med sponsor støtte fra Andelskassernes Bank og Varde Kommune, kunne dette projekt ikke være blevet gennemført, så herfra skal der lyde en stor og varm tak for de-

res hjælp, støtte og opbakning hertil.
Siden sidst har vi i et tæt samarbejde med lodsejerne Helle
og Bjarne Poulsen fået ryddet gamle træer og buske, og
fået plantet nye buske og små fyrretræer rundt på hjørnet
ved Tranbjergvej og langs Vardevej og det er bare blevet
flot og har skabt en god oversigt ved ind og udkørslen til
byen.

Gruppen som arbejder med at se på vore indfaldsveje til
byen er nu i gang med det næste projekt, som sker i et tæt
samarbejde med lodsejerne Gurli og Svend Jessen på Kirsebærvænget. Projektet går ud på at få ændret på volden
langs Tingvejen, det bliver spændende at følge dette arbejde i den kommende periode.
Ledelse og arbejdsgruppen bag de "Blomstrende landsbyer" er nu i fuld gang med at arbejde på kriterierne til
"Blomst nr. 3" i rækken af 5 blomster, og her kan vi vælge
3 selvvalgte kriterier dette arbejde vil komme til at tage tid,
men vi bruger den tid der er nødvendig og i løbet af efteråret har vi planer om at holde nogle tema møder med flere
aktører indenfor de forskellige foreninger i Årre og nærmeste omegn.
Vi forventer at arbejdet med placeringen af den nye "Super
Miljøstation" vil komme ud i en høring i løbet af efteråret,
men har vi aftalt med "Forsyningen", at der vil blive holdt
et Informations og borgermøde forinden.
Det er et spændende projekt, som vil give borgerne muligheden for at komme af med deres affald bynært uden at
skulle transportere det hele til Vrenderup.
Bestyrelsen vil ønske alle en god sommer og håber at den
bliver god, med masser sol og varme.
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By– og sportsfesten i Fåborg
2015

Det var en velbesøgt byfest.

Onsdag aften var det blevet damernes tur til at feste, og
40 damer mødte op til en super hyggelig aften.

Til herreaften var der 110 herrer, som hyggede sig med
helstegt pattegris og tilbehør sponseret af Fåborg kro.
Sidst på aftenen kom en stripper forbi, og der var vild
jubel.
Lørdag var der kræmmermarked med kræmmere, som
stod i teltet pga. af regnen. Der var fodbold for de små
ben, som lystigt fik spillet bold. Klovnen fra cirkus Mascot
underholdt børnene om eftermiddagen.

Fra kl. 17 – 19,30 var der børne disco. Aftenen sluttede af
med det første teltbal for de unge – velbesøgt.
Søndag var der gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i
Fåborghus. Ca. 50 deltog.

Fredag var der så festaften med revy og uddeling af årets
skulderklap. Årets skulderklap gik til teaterforening
’Spar 2’ for i mange år (35) at have leveret en fremragende revy og også spillet dilletant. En stadig aktiv forening,
som vi håber, bliver ved i mange år endnu.

Mandag havde lokalhistorisk en tur ned til Sneum å og
afsluttende kaffe i Fåborghus. Ca. 60 deltagere var mødt
op.
Tirsdag var senior eftermiddag i Fåborghus med ca. 40
deltagere, som sang sammen med Karina Holgersen

Der var mødt 300 op til revyen, og 130 fik en festlig aften
med lækker mad fra Fåborg kro og en svingom til Alleycats.
Lørdag bød på ponyridning – kørsel på segway – ringridning på havetraktor og i trillebør – rafleturnering- 7mands fodbold og et unge bal.
En god byfest med god tilslutning trods dårligt vejr.
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www.facebook.com/Tojtorvet
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Festskrift for Aarre Kro 1863 til 1929
Nærværende Festskrift gør ikke Krav paa at være en udtømmende historisk Beskrivelse af Aarre Kro, dertil har
Tiden, der var leveret til dets Udarbejdelse været for kort,
saa de Kilder, der skulde have været søgt i, er ikke bleven
benyttede. Dette gælder dog kun det Afsnit, der omhandler tiden fra Kroens Tilblivelse og indtil 1893, thi Dokumenterne fra den Tid synes at være tilintetgjorte, saa hvis
der skulde have været indhentet fuld paalidelige
Oplysninger, der nøjagtig fastslaar Tidspunktet for de forskellige Begivenheder, saa kan disse sikkert kun indhentes
i Landsarkivet, og dertil var der ikke levnet Tid. Det paagældende Afsnit er derfor skrevet paa Grundlag af, hvad
de Ældste i Sognet kan huske og gengive, og heraf er kun
medtaget det, der er samstemmende. For Tiden efter
1893 var Opgaven lettere, fordi Skøder, Lejekontrakter,
Protokoller o. L er opbevarede, og disse Ting tilsammen
danner et paalideligt Grundlag for det sidste og vigtigste
Afsnit i Skriftet.
Aarre Kro hører ikke iblandt dem, der har kunnet skilte
med at være ”kongelig privilegeret” dertil er den for ny af
Dato. Dens Betydning For de vejfarende har været minimal, bl.a. al den Grund, at de betydeligste. Færdselsaarer
er gaar uden om Aarre. Den egentlige Grund til, at den
overhovedet er bleven Kro, skal være den, at Køb-manden
drev en ret betydelig Smugkro, og det var jo altid rarere,
at denne Form for Forretning var lovlig, Med Sogneraadets Anbefaling opnaaedes der da ogsaa lovlig Tilla-delse
til at drive Krohold i Aare.
Befolkningen var den Gang — som nu — og vil ogsaa blive
det i Fremtiden: „Børn af Tiden”, — og Tidens Krav den
Gang var Spiritusen i Form af Brændevin. Den indtog en
stor Plads baade til Sorg og til Fest, og det vilde være en
uaftvættelig Skamplet den Gang at holde Festgilde uden
Spiritus, og det var „en sølle Kaael” der sagde Nej til en
Dram. Det var derfor slet ikke saa mærkeligt, at naar Mæn
-dene en af de graa Hverdage traf sammen hos Købmanden, at de godt vilde hilse paa hinanden ved en Snaps,
eller hvad der maaske nok var bedre, en
Puns. Brændevinsdrikkeriet var baade i det attende og
nittende Aarhundrede en Svøbe for Landet. H. F. Feilberg,
der var Præst i Darum fra 1878—92, skriver i sin Bog
”Dansk Bondeliv, der er bygget netop paa hans indgaaende Kendskab til den vestjydske Befolkning bl.a. saaledes:
„Folk presses ved Gilderne, som det var en Salighedssag at
kunne drikke saa mange Kaffepunse som muligt: man narer Folk fulde, „give dem fulde” for at have Morskab af
dem. Der er sviret og drukket paa Herregaarde, hos Bønder, i Kroer, i de elendige Rønner, man i gamle Dage kald

te Fattighuse, der er sviret ved Bryllupper og Begravelser.
Jeg har engang set et druk-kent Ligfølge tabe den dødes
Kiste i Graven, og jeg skøn-ner ikke rettere, end at Brændevinsdrikken er Folkets Synd og Sorg herude".
Den første Form for Købmandshandel i Aarre fandtes først
i attenhundrede og tredserne i Hans Jepsens Gaard, der
da ejedes af en Mand ved Navn Nicolaj Poulsen. En Broder til ham, Niels Poulsen, købte en Syd for Gaarden liggende Toft, hvor han 1883 lod opføre Bygningerne til en
Kro og mandsforretning.
Der er delte Meninger om hvorvidt den er bygget i 1883
eller 84, men saa meget er fastslaaet, at da Østrigerne en
Søndag i 1864 aflagde et Be-søg i Aarre, blev Præstens
Karl bange for, at Fjenden skulde tage hans Heste, og han
skjulte da disse og Vognen i Kroen, og for ikke at vække
Mistanke maatte Præsten spadsere til Faaborg. Han naaede forøvrigt ikke at komme til Ende paa sin Prædiken; thi
Sognefogden var i Kirken, og da Fjenden vilde tale med
ham, maatte der sendes Bud efter ham. Snart gik det fra
Mand til Mand, hvad Aarsagen var, og efterhaanden tømtes Kirken,
Niels Poulsen var en dygtig og driftig Forretningsmand.
Han havde et stort Opland, idet den nærmeste Forretning
laa i Vong, og ellers var man henvist til Varde. Han købte
Bøndernes Smør, deres Svin (i slagtet Tilstand) og deres
Æg. Han havde Vogn kørende baade paa Flensborg og Kolding, Der var imidlertid et uheldigt Forhold, der gjorde, at
hans Forretning trods alt gik tilbage, og efter nogle Aars
Forløb gik Kroen over til Gaardejer Laust Helle, Aarre,
der havde Penge staaende i den. Han bortforpagtede Købmands-forretningen til Brødrene Jens og Ole Palludan i
Varde, der havde den i en længere Aarrække, antagelig i
10 Aar. For-retningen blev i den Tid ledet af en Bestyrer,

Bygningen som ligger i midten med den hvide gavl, er den
gamle kro bygning som blev opført i 1863. Bygningen som
ligger til højre, som udgør butikken og forsamlingshus er
opført i 1901.
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bl.a. har Købmand Bennedsen, Lunde, været Bestyrer. Efter et Aars Tid byttede Laust Helle Kroen med en
Gaard i Vejrup. Den nye Ejer hed Hansen. Han døde faa
Aar efter han kom til Aarre,men hans enke, kendt under
navnet Madam Hansen, fortsatte i en Aarrække Som Vært
-inde i Kroen.
En Gang i Firserne er Kroen med Købmandsforretning bleven solgt til Chr. Degn, der virkede som Kromand og Købmand indtil 1893. Da skete der noget, der fik gennemgribende Betydning for Kroen og dens Fremtid. Firserne var
jo en Brydningstid økonomisk, folkelig som politisk. I 1882
var Foredragsforeningen i Aarre bleven stif-tet og skal have været den første her i Sydvestjylland. 1888 stiftedes
Afholdsforeningen og efterhaanden fik den en Del Tilslutning. Det er naturligt, at Kroen var en Anstødssten for
Afholdsbevægelsen, og flere af de, der stod udenfor Afholdsbevægelsen saa med alt anden end Velvilje paa den
Aand og Tone, der raadede i Kroen. Da var der tre Mænd,
der fandt paa den raske Ide at „tage Tyren ved Hornene”
paa en Gang, Planen gik ud paa at købe Kroen. Ideens
Fædre var Lars Mose, Jørgen Mortensen og Peder Hansen. Lars Mose var en handlekraftig og initiativrig Mand
med store agitatoriske Evner, og den Sag, han viede sine
Kræfter, havde de bedste Udsigter til at blive fremmet.
Saaledes gik det ogsaa med Planen om at købe Kroen, og
1893 købte et Interessentselskab, bestående af 22 Mand
— senere udvidet til 56 — Aarre Kro med Købmandshandel og Jord. Købe-summen var 9,600 Kr. I den udstedte
Købekontrakt er der gjort udførligt Rede for, hvad der
medfølger i Handelen, nemlig: „den indbjergede Avl, den
paa Marken staaende Afgrøde, det til Ejendommen hørende Kroholdsinventarium," der bestod af 3 Bænk: og 2
Borde i Skænkestuen, 1 Bord i Køkkenet, 1 Sengested i
Gæstekammeret. 1 do, paa Lofts-kammeret, den paa
Ejendommen værende Ko, 1 Trillebør samt Sættekrybberne i Stalden. Overtagelsen fandt Sted den 1. Oktober
1803. Interessentselskaber konstituerede sig med en Bestyrelse paa 7 Mand. nemlig Lars Mose, Aarre (Formand),
Peder Jen-sen, Gunderup, Chr. Lauridsen Christensen,
Tranbjerg, Carl Berthelsen, Jyllerup, Peder Hansen, Aarre,
Hans Mortensen, Jyllerup. og Hans Pedersen, Gunderup.
Bestyrelsen udlejede fra 1. November samme Aar Købmandshandelen til Købmand Theodor Schmidt, Varde.
Leje-maalet var uopsigeligt fra Lejerens Side i 1 Aar og fra
Be-styrelsens Side i 5 Aar, Lejen var 400 Kr. aarligt. Th.
Schmidt maa imidlertid hurtig være bleven ked af Forretningen i Aarre, for allerede den 14, Oktober 1804 overdrog
han
Lejen
til
Detaillist
Chr.
Jensen,
Aastrup. Beværtningen udlejes ogsaa med det samme til

Afholds-foreningens Formand, Vinterlærer Jørgen Mortensen. Dette, maa da ogsaa have været den bedste Garanti,
at Værten ikke skænkede i Smug af „de smaa sorte", men
Stillingen som Kromand maa alligevel ikke rigtig have tiltalt ham, for fra den 1. April 1895 gik ogsaa Beværtningen
overtil Køb-mand Jensen. Leje tilsammen 700 Kr.
I de første Aar gav Kroen Underskud for Selskabet og i
1805 maatte Medlemmerne betale 197 Kr. til Dækning af
Underskuddet. Den indbetalte Sum skulde igen tilbagebeta-les, naar Kroen en Gang blev solgt eller kom til at give
Overskud, I 1804 lod interessentselskabet Rejsestalden
ombygge, Omkostningerne beløb sig til 2690 Kr,
I 1898 var Lejemaalet med Købmand Jensen udløbet, og
da han fandt, at Lejeafgiften var for høj, kunde der ikke
opnaas Enighed, Fra Jensens Side var det dog vistnok ikke
alvorligt ment, men kun et Forsøg paa at trykke Lejen ned.
Det kom ham derfor lidt ubelejligt, da Beboerne oprettede en Vareindkøbsforening og lejede Butikken med Lagerplad-sen af Interessentselskabet Vareindkøbsforeningen
traadte i Virksomhed d. 1. Maj 1898. Den første Bestyrelse
bestod af Peder Hansen, Aarre (Formand), Kristen Sørensen, Tran-bjerg, H. H. Friis, Aarre, Hans Pedersen, Gunderup, og Johannes Pedersen, Aarre, Der ansattes to Uddelere: Poul Jep-sen Poulsen, Aarre Sdr. Mark, og Laurids Hansen, Gjesing, Vareindkøbsforeningen overtog ogsaa Beværtningen, der be-styredes af Uddelerne, De; første Aar
er der i Overskud blevet udbetaft 4 pct, af Kontrabøgernes
Paalydende. Man har i Førstningen været vant til at tage
Smaatingene i Betragtning, Forhandlingsprotokollen er
saaledes ved et Bestyrelsesmøde tilført følgende: »Den
14, November blev 100 Pd, Majsgryn nedsat med 2 Øre
pr. Pd. for at rømme Partiet, hvilket bevirkede et Minus
paa 2 Kr. i Regnskabet, Ligeledes blev paa Grund af de store Sving i Priserne paa Blommerne et Minus paa 80 Øre
eller ialt 2 Kr. 80 Øre.
2. del kommer senere

.

Årre kro i 1980 erne
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Møllehøjen i Fåborg.
Nu med international tilsnit
Sådan har det været i de næsten 11 år Møllehøjen har
eksisteret. Man har fundet en ny dagligdag i det nye fællesskab.
Det har vist sig at være svært at udleje de to ledige boliger, så nu har Varde Boligselskab og Varde kommune i
fællesskab besluttet at bebo dem med flygtninge, og der
er allerede flyttet en syrisk mand ind i hvert af de to ledige huse. De har begge været i Danmark nogle få måneder
og har lært en smule dansk, og de går begge til danskundervisning i Varde.
Jeg talte med den ene, mest med fagter. Han fortalte, at
han er 32 år, er gift og har kone og to børn i Damaskus,
hvor han arbejdede som murer. Han regner med at få familiesammenføring, og at han kan få familien samlet på
Møllehøjen i år. Han fortalte, at han har boet fire måneder i Løgumkloster før han blev flyttet til Fåborg, og her
lærte han en smule dansk.

I 2002 tog Gert Skovbjerg kontakt til Ribe amts Boligselskab og spurgte, om det var muligt at få seniorboliger i
Fåborg.
I samråd med Varde kommune blev det besluttet at opføre 10 boliger og et fælleshus på en grund bag købmandsbutikken midt i byen.
Der var mange interesserede familier, og i august 2004
flyttede beboerne ind i de nye boliger, der er mellem 70
og 105 m2, hvoraf 10 m2 fra hvert hus går til fælleshuset,
der er indrettet med samlingssal, toilet og et værelse, der
er beregnet til overnattende gæster.

I august 2014 blev der holdt 10 års jubilæum, og det var
de samme folk, der flyttede ind i 2004, der beboede husene. Senere har der været et enkelt dødsfald, og en familie
er fraflyttet, hvorfor der i en periode har stået to beboelser tomme.

Beboerne på Møllehøjen har naturligvis svært ved at tale
med de ”nye”, hvorfor de arrangerede et møde med Var
de Boligadministration, der mødte op med en syrisk tolk,
så nu kunne man endelig forklare de nye beboere om
rettigheder og pligter ved at deltage i fællesskabet.
Nogle beboere har lånt cykler til de nye, så de kan lære
omegnen og det danske landskab bedre at kende, og en
af beboerne har taget syrerne med til lægehuset og til
Varde kommune for at vise dem til rette.
Møllehøjen har fået en opgave med at hjælpe de syriske
flygtninge med at blive integrerede i det danske samfund.

Der er et godt sammenhold på Møllehøjen. Man hjælper
hinanden, og på det månedlige møde med fællesspisning
besluttes det, hvad der trænger til at blive lavet og hvem
der gør det. Man holder selv fællesarealerne, samt vejen,
der fører rundt til husene.

Arvid Ryttergaard
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Lokalhistorisk Forening Årre
Formand: Herman Hansen
Næstfrm: Thorben Østergaard
Arkivleder: Arne Asp Sørensen
Kasserer: Jane Ottosen
medlem: Svend M. Poulsen
Sekretær: Orla Jørgensen
Medlem: Børge Duedal

hh@landsyd.dk
adth@bbsyd.dk
ema@asper.dk
janeoghenning @mail.dk
svendinge@cdnet.dk
orla6818@live.dk
duedalmail@bbsyd.dk

Danske Seniorer Årre /Grimstrup
75192380
75192314
75192840
75192529
75192234
75192139
75192392

Anne Dorit Østergaard
Marius Hansen
Solvej Jensen
Jørgen S. Christensen
Poul K. Sørensen

Søren Ibsen:
sorenibsen@hotmail.dk
Kim Knudsen :
a.vind@bbsyd.dk
Torben Kirkegaard: fam.kirkegaard@bbsyd.dk
Jens Jørgensen :
jhj2203@gmail.com
A. Marie Sørensen : phhjort12@hotmail.com
Daniel Nielsen :
danielnilsen22@live.dk
Stig V. Kikkenborg: stig-kikkenborg@hotmail.dk

Vennekredsen for Årre Kro

22743531
24814029
30425179
22321890
40222786
26721044
22743531

Fåborg Lokalhistorisk Forening

Årre Borgerforening
Formand : P.V. Christensen:
pvc@cdnet.dk
Kasserer.: Arild Nilsen:
nilsenarild@hotmail.com
Medl: Fle. Christensen flemming.christensen@delaval.com
Medl: Kathrine Jahn Krab kathrirnejahnkrab@gmail.com
Medl: Niels Jørgen Pedersen joenne@live.dk

Formand:
Næstfor:
Kasserer :
Skriftfører :
Medlem :
Arkiv :

22965790
75195751
75192898
51944731
75192003

Fåborg Borgerforening
Formand.:
Kasserer:
Sekretær:
Medl.:
Medl.:
Medl.:
Medl

Ulla Sørensen
Johnny Holst
Brian Nielsen
Claus Hygum
Maud Østergård
Martin Christensen
Thomas Holm

moster@os.dk
JJ@harbo.dk
vestervang19@yahoo.dk
hygum.claus@gmail.com
fridkan@gmail.com
martintofting@hotmail.com
gren.holm@hotmail.com

24939299
24407510
42190877
29417336
23444636

Formand og referent: Herman Hansen
Næstformand:
Erik Egebjerg
Kasserer:
Leif Ventzelsen
Øvrige:
Claus Brink
Brian Larsen
Årligt kontingent er fastsat til 100 kr. pr person.
Beløbet indsættes på konto nr: 5950-1070672, Andelskassen.
Husk at oplyse navn og adresse ved betaling.

Fåborg Vrenderup IF
Formand:
Kasserer:
Næstf.:
Medlem:

75192314
88177576
7516 9348
75195582
75192262

Jørgen Sidelmann
Anna M. Østergård Pedersen
Børge Hansen
Hans Karl Østergård
Grethe Søndergård
Svend H. Kristensen

61764540
24811709
20287539 75196647
21798150 75195180
75195219
75195208

Fåborg/Agerbæk Pensionistforening

51225435
22376962
75195119
20433875
40735295
29273792
22998858

Formand:
Arne Pedersen
Næstformand: Viggo Hansen
Kasserer:
Anne Kirstine Lund
Sekretær:
Henry Brandt
Øvrige:
Bent Kristensen
Sonja Pilgård
Elva Christensen

75196834
76778030
75196121
75196438
75196479
75195112
75195064

Årre Boldklub Hovedbestyrelse
Formand :
Casper Pedersen
Næstform.: Michael Larsen
Kasserer:
Lenette Sánden
Sekretær:
Ulla Holm
Medlem :
Torben Hansen
Diverse udvalg

formand.aab@outlook.dk
24659603
kosovohold16@hotmail.com 51842379
kasseraab@hotmail.com
28706257
ullaholm@bbsyd.dk
50815484
2rben@hansenmail.dk
20749004

Redaktionsudvalg LokalNyt
Kirstine Andersen
Michael Larsen
Anne-Marie Søndergård
Torben Kirkegård
Anita Blankholm Nielsen
Susanne Enghave
Arvid Ryttergård
Erling Vang Nielsen

Vennekredsen Hybenbo
Formand:
Næstform:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Beboerrep:
Personale/sekretær:

Søren Junker
Irene Nielsen
Johannes Søndergaard
Jytte Jørgensen
Conny Schmidt
Søren G. A. Nielsen
Ella Junker
Verner Rexen
Anne Marie Frandsen

Agerbæk El-forretning
MIN Købmand Agerbæk
Studie 9 Agerbæk
Tøjtorvet Agerbæk
EDC Helle Agerbæk
Telma Agerbæk
Bager HJ Agerbæk
Agerbæk Ejendomshandel
Agerbæk Maskinstation
Bygma Agerbæk
Andelskassen Agerbæk
Sanne Mikkelsen Årre
Bjarne Fanøe

76192378
75292292
75192210
75192056
21488012
40457224
61338686
75192295
72772702

Mikael Skov
Jøsu Jørgen Jepsen Årre
Systuen Årre
Salon Jette Årre
Årre Kro
Årre Traktor &Truckservice
Kvist Industries Årre
Daglig Brugsen Årre
Bryndumsager Tømrer Årre
Årre Vognmandsforretning
Kim Wind Årre
El-Løsningen Årre
Hjortkjær Maskinfabrik

75192668
51842379
20838434
30425179
61684549
24451550
40415220
75195014

Repræsentanter for Fed Fredag
Fåborg: Anette Vind Nielsen
30324347
Årre:
Charlotte Brix Pedersen
61722927
Kunne du tænke dig at være behjælpelig ved FED FREDAG
arrangementer, eller spørgsmål vedrørende dette, kan du
henvende dig til en af ovennævnte
Murer Laust Lauridsen
Helle Hallerne Vrenderup
Jysk Skorsten Fåborg
Fåborg Kro
Garagen Fåborg
Salon Fridkan Fåborg
Harsø Maskiner Fåborg
Fåborg Hjemmeservice
Fys-& Fitness Fåborg
TS Teck Esbjerg
Revisionsfirmaet 5r Esbjerg
Pe-Smed Autrup
Skjern Bank
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Salon Karin
Virksomheder i Agerbæk
Scoterbixen Årre
Tak til alle annoncører der gør det
økonomisk muligt at udgive
LokalNyt
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Arrangementskalender
dato

Kl.

Arrangement

sted

arrangør

20.08

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

27.08

13.00

Sogneudflugt til Abelines Gård

Se program

Menighedsrådene

27.08

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

03.09

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

04.09

18.30

Grill-aften

Fåb Stadion

Fåborg Borgerforening

07.09

14.00

Banko & kaffe

Hybenbo

Vennekredsen for Hybembo

10.09

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

16.09

19.00

Kirkelig efterårsmøde Årre Kirke

Årre Kro

Menighedsrådene

16.09

17.00

Høstfest for beboerre og pårørende

Hybenbo

Vennekredsen for Hybenbo

24.09

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

01,10

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

05.10

14.00

Modeopvisning og kaffe

Hybenbo

Vennekredsen for Hybenbo

07.10

14.00

Sangeftermiddag m/Kristian Nøhr

Fåborg Kro

Menighedsrådene

08.10

19.00

Borgermøde

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

08.10

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

15.10

14.00

Underhold., musik , sang: Notabene, Ølgod

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

21.10

19.30

Sangaften med Helge Teglgård

Årre Kro

Menighedsrådene

22.10

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

31.okt.

18.30

Spisning og underholdning m/Jan Svarrer

Fåborg Kro

Fåborg Kro/Fåborg Borgerf/ FVI

29,10

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

02.11

14.00

Borgerforerningen afholder banko / kaffe

Hybenbo

Vennekredsen for Hybenbo

05.11

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

12.11

14.00

Kirsten & Alex fortæller om Afghanistan

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

26.11

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

29.11

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

03.12

13.00

Præmiewhist

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening

07.12

14.00

Julekaffe / banko

Hybenbo

Vennekredsen for Hybenbo

10.12

14.00

Bankospil

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistforening
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vi dog stadig
MenKirken
vi harhar
et petanque-hus

Og blev Årets Landsby 2011
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Steen Noer
Ejendomsmægler

Claus Brink
Salg & vurdering

.* tilvalg af individuel annoncepakke
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