HELLE
Statsaut. ejendomsmæglere MDE.
Danmarks største ejendomsmægler kæde

Steen Noer
Ejendomsmægler

Claus Brink
Salg & vurdering

Indhold
Indlæg: Peder Brogård Årre Skole
Redaktionsudvalget
Borgerforeningen Årre
Tak for opbakningen
Nyt fra Borgerforeningen Fåborg
Fåborg Vrenderup IF
Årre Lokalhistorisk forening
Nyt fra Årre Boldklub
Kirkenyt
Billeder fra Årre Boldklub
Fåb. Lokalhistorisk: Fåborg Brugs
www.faaborgby.dk
Årre Boldklub sponsorbilleder
Blomstrende Landsby
Adresselister
Aktivitetskalender

2
3
6
7
10
12
13
14
15-16-17-18
19
20-21
21
26
27
30
31

SOLGT ELLER GRATIS, HOS OS BESTEMMER DU SELV!

EDC HELLE, Fåborgvej 177, 6753 Agerbæk

1. Årgang Nr. 1 Februar 2014

.* tilvalg af individuel annoncepakke

Telefon 7519 6333 Mail. 677@edc.dk

32

1

LokalNyt

LokalNyt
Arrangementer

SAMMENHOLD STYRKER – STYRK SAMMENHOLDET.
TILLYKKE med dette nye fællesblad.
UDVIKLING kommer ikke af sig selv. UDVIKLING kræver, at mennesker sætter sig sammen og drøfter ideer
og muligheder. Det har initiativtagerne bag dette blad
gjort, og de viser hermed, at det nytter og fører til resultater.
Lad det være et håb, at dette initiativ er første trin på en
trappe. På de næste trin kan der måske høstes gevinster
som:

TILLYKKE til initiativtagerne med at et langt forarbejde
nu udmønter sig i konkrete resultater i form af dette og
kommende numre af LokalNyt.
TILLYKKE til alle modtagere af bladet, som nu får nyheder og informationer fra et langt større lokalområde end
tidligere direkte ned i postkassen.
TILLYKKE til hele det geografiske område, som med LO
NYT får mulighed for at blive bundet tættere sammen og
for at styrke sammenholdet.

Dato

Kl.

21. februar

Arrangement

Sted

Arrangør

Spisning m/m- se side 10

Fåborg Kro

FVI, Fåborg Borgerforening , Kroen

26. februar

19.30

Generalforamling -,se side 24

Årre Kro

Årre Lokalhistorisk Forening

26. februar

19.30

Generalforsamling

Fåborg Kro

Fåborg/Vrenderup Idrætsforening

27. februar

19.30

01. marts

14-17

Generalforsamling,- se side 10
Fåborg Kro
Fastelavnsfest med præmier til de
bedst udklædte
Årre Kro

Fåborg Borgerforening
Juletræsudvalg, Bankoudvalg, Fastelavnsfestudvalg.

02. marts

14-17

Fastelavnsfest se side 10

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

erhvervsspørgsmål m.m.m.

09. marts

13.30

Gymnastikopvisning

Helle Hallen

Fåborg/Vrenderup Idrætsforeningi

Vi taler med én stemme i udviklingsrådet og i forhold

12. marts

19.00

Generalforsamling

Årre Kro

Årre Invest A/S

til kommunen.

23. marts

14.00

Gymnastikopvisning

Helle Hallen

Årre Boldklub

Vi arbejder tættere sammen omkring fælles
interessepunkter, foreningsliv, kulturliv,

Vi trækker kort sagt på samme hammel omkring

udvikling af hele området.
Som skoleleder på Årre Skole glæder det mig, at fællesbladet ”rammer” hele vores skoledistrikt. Vi er blevet
stillet spalteplads i udsigt i kommende numre. Det giver
skolen en rigtig god mulighed for at ”vise flaget” til andre og flere end vores elever og forældre. Den mulighed
vil vi helt sikkert benytte os af.
TAK for et godt initiativ til folkene bag LokalNyt og
HELD OG LYKKE med det videre arbejde.

ÅB Hundetræning på
Årre Stadion ved Skolen
Tirsdagshold
Hvalpehold (3 mdr.) kl. 18.00 – 19.00
Trænere: June tlf.: 50 58 89 38 & Annika tlf.: 31 60 32 48

Rally O. Begynder kl. 18.00 – 19.00
Træner: Søren tlf.: 22 97 79 80
Børnehold kl. 18.15 – 19.00
Træner: Tina tlf.: 40 74 82 29 & Michael Lydighed Begynder kl. 19.15 – 20.15
Træner: Anne Grethe tlf.: 28 94 34 08
Rally O øvet kl. 19.15 – 20.15
Træner: Søren tlf.: 22 97 79 80
Lydighed øvet kl.19.15 – 20.15
Træner: Annika tlf.: 31 60 32 48

Peder Brogård.

LokalNyt udkommer 4 gange årligt
Marts—Maj
Juni—August
September—November
December—Februar

Næste blad udkommer medio maj
Deadline for indsendelse af materialer til næste blad :
Den, 10. April 2014
Stof til bladet sendes til:
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31
Tlf .75195014 Mail : lokalnyt@outlook.dk
eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget, .

2

Praktiske oplysninger
Pris for et helt år 350,- pr. hund.
Hunden skal være vaccineret og have udviddet ansvarsforsikring/figurantdækning.
Agerbæk El-forretning
Agerbæk Spar Købmand
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
Mikael Skov
Jøsu Jørgen Jepsen Årre
Systuen Årre
Salon Jette Årre
Årre Kro
Årre Traktor &Truckservice
Kvist Industries Årre
Salon Saxin Årre
Daglig Brugsen Årre

Bryndumsager Tømrer Årre
Årre Vognmandsforretning
Kim Wind Årre
El-Løsningen Årre
Hjortkjær Maskinfabrik
Murer Laust Lauridsen
Helle Hallerne Vrenderup
Vesterland Klip &Trim Fåborg
Jysk Skorsten Fåborg
Fåborg Kro
Garagen Fåborg
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Salon Fridkan Fåborg
Harsø Maskiner Fåborg
Fåborg Hjemmeservice
Fys-& Fitness Fåborg
TS Teck Esbjerg
Revisionsfirmaet 5r Esbjerg
Pe-Smed Autrup
Tak til alle annoncører der gør det økonomisk muligtat udgive
LokalNyt

LokalNyt

LokalNyt
Adresser

Lokalhistorisk forening Årre
Formand:
Næstfrm:
Arkivleder:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Herman Hansen
Thorben Østergaard
Arne Asp Sørensen
Svend M. Poulsen
Orla Jørgensen
Jane Ottosen
Børge Duedal

hh@landsyd.dk
adth@dbmail.dk
ema@asper.dk
svendinge@cdnet.dk

75192380
75192314
75192840
75192734
75192139

Årre – Grimstrup Pensionistforening
Henry Schultz
Solvej Jensen
Inger Sørensen
Anna Dorit Østergård
Sv. Å. Larsen

janeoghenning@mail.dk
duedalmail@bbsyd.dk 75192392

75191129
75169348
75192148
75192314
75191287

Vennekredsen for Årre Kro

Fåborg lokalhistorisk forening
Formand: Jørgen Sidelmann
Næstfor: Hans Hansen
Kasserer: Børge Hansen
20287539
Hans Karl Østergård
21798150
Grethe Søndergård
Arkiv : Svend H. Kristensen
faaborglokalarkiv@bbsyd.dk

Velkommen til LokalNyt

61764540
75195149
75196647
75195180
75195219
75195208

Formand og referent:
Næstformand:
Kasserer:
Øvrige:

Herman Hansen
Erik Egebjerg
Leif Ventzelsen
Claus Brink
Brian Larsen
Årligt kontingent er fastsat til 100 kr. pr person.
Beløbet indsættes på konto nr: 5950-1070672, Andelskassen.

Årre Borgerforening
Formand: P.V. Christensen: pvc@cdnet.dk
Kasserer: Arild Nilsen: nilsenarild@hotmail.com
Sekretær:Jesper Jensen
Medlem: Kathrine Jahn Krab
Medlem: Niels Jørgen Pedersen

22965790
75195751
75192898
51944731
75192003

Årre kro & Årre Invest a/s
Godt nytår og mange tak for et fantastisk år 2013 skal det lyde til
alle fra Årre Kros Vennekreds og Årre Invest.
I det forgangene år skrev vi historie i Årre Invest A/S og på Årre
Kro. Vi fik fejret kroens 150 års fødselsdag og samtidig 2 x 10 års
jubilæum for Betina & Kim, samt vores investeringsselskab Årre
Invest.
2013 blev også året, hvor vi fik en drøm til at gå i opfyldelse, da vi
endelig kunne realisere en udvidelse af køkkensektionen. Vi vil
gerne takke alle håndværkere, alle de mange frivillige, alle aktionærer og sponsorer, LAG og ikke mindst Realdania, som var med
til at gøre projektet muligt.
Samlet set har vi fået fantastiske lokaliteter på kroen, men det
stopper ikke endnu. Vi ser frem til at 2014 byder på nye spændende tiltag og projekter, og vi har allerede lidt i støbeskeen.
Vi vil glæde os over, at vi nu kan informere alle igennem dette
fantastiske tiltag, vores lokale fællesblad ”Lokalnyt”.

Fåborg Borgerforening
Form.: Brian Nielsen vestervang19@yaho.dk
Næst: Finn Hansen hannejacobsen@gmail.com
Kasser.: Anne Wenzel anneogmorten@wenzelprivat. dk
Sekret.: Flemming Bott dotbot@gmail.com
Medl..: Ulla Sørensen moster@os.dk
Medl.: Maud Østergård fridkan@gmail.dk
Medl.: Thomas Holm gren.holm@hotmail.com

75195119
51373370
42336844
51225435
40735295
40407325

Fåborg Vrenderup IF
Formand Søren Ibsen:
sorenibsen@hotmail.dk
Kasserer Kim Knudsen : a.vind@bbsyd.dk
Næstf. Torben Kirkegaard: fam.kirkegaard@bbsyd.dk
Medlem: Jens Jørgensen : jhj2203@gmail.com
Anne Marie Sørensen :
phhjort12@hotmail.com
Daniel Nielsen :
danielnilsen22@live.dk
Stig Vind Kikkenborg: stig-kikkenborg@hotmail.dk

22743531
24814029
30425179
22321890
40222786
26721044
22743531

Årre boldklub Hovedbestyrelse
Formand : Rikke H. Noer afgår v. generalforsamling 3. feb.
Næstform: Casper Pedersen cpmurer@hotmail.com
24659603
Økonomi: Sanne R. Dideriksen afgår v. generalforsamling 3. feb
Sekretær: Ulla Holm
ullaholm@bbsyd.dk
50615484
Medlem : Torben Hansen
2rben@hansenmail.dk
20749004
Diverse udvalg:

,

Fåborg Borgerforening, Fåborg-Vrenderup Idrætsforening, Årre Borgerforening, Årre Boldklub, Fåborg Menighedsråd og Årre Menighedsråd har indgået en aftale om
at udgive LOKALNYT i Fåborg Sogn, Årre Sogn og Hjortkær.
Der er udpeget en styregruppe med en repræsentant fra
hver forening og råd til at sikre den fremtidige udgivelse
af bladet. Desuden er der dannet, et råd, et annonceudvalg og et økonomiudvalg samt et redaktionsudvalg, der
sammen med redaktøren sørger for, at der kommer læsestof i bladet.

Hvad skal bladet indeholde?
Bladet skal berette om alt, hvad der foregår i vort lokalsamfund: Arrangementer og aktiviteter, både orientering
om kommende begivenheder og artikler, referater og bil
leder fra det, der har fundet sted. Der skal være beretninger om og for børn, unge, forældre, pensionister med
flere. Det kan handle om alt fra sport til foredrag, udflugter, fest, gudstjeneste, og hvordan vi fremmer udviklingen
i sognene.
Bidragene kan komme fra foreninger og institutioner,
men det er også et ønske, at den enkelte borger bidrager
med stof til bladet. Har man oplevet eller erfaret noget,
man gerne vil dele med andre, kan man sende en tekst
eller et billede til redaktøren. Man må meget gerne gøre
redaktionsudvalget opmærksom på noget, det kunne være interessant at fortælle om i bladet.

Hvorfor et nyt blad?
Formålet med LOKALNYT er, at det skal fremme og styrke
det lokale sammenhold mellem foreningerne, institutionerne, borgerne og erhvervslivet i området.
Det er målet at få så mange som muligt til at bidrage med
artikler og informationer, samt billeder fra forskellige aktiviteter i området.
Styregruppe for LokalNyt
Udpeget medlem fra hver af de
bærende foreninger, o g råd , samt redaktøren.
Poul Verner Christensen Årre Borgerforening
Casper Pedersen Årre Boldklub
Brian Nielsen Fåborg Borgerforening
Søren Ibsen Fåborg/Vrenderup IF
Anne-Marie Søndergård Fåborg/Årre Menighedsråd
Kirstine Andersen Fåborg /Årre Menighedsråd
Erling Vang Nielsen Redaktør

Redaktionsudvalg LokalNyt
Kirstine Andersen
Ulla Holm
Anne-Marie Søndergård
Torben Kirkegård
Kathrine Krab
Anita Blankholm
Erling Vang Nielsen

75195014

Økonomiudvalg LokalNyt

Annonceudvalg

Poul Verner Christensen
Kirstine Andersen
Brian Nielsen
Casper Pedersen
Søren Ibsen
Anne-Marie Søndergård

Poul Verner Christensen
Casper Pedersen
Laura Hansen
Anne-Marie Søndergård
Hans Hansen
Jørgen Sidelmann
Ulla Sørensen
Torben Kirkegård

Kasserer Ole Buhl
Elmegade 13 6818 Årre mail. olbu@cdnet. Dk
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75192668
50815484
20838434
30425179
51944731
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LokalNyt

LokalNyt
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LokalNyt

LokalNyt

vi dog stadig
MenKirken
vi harhar
et petanque-hus

Og blev Årets Landsby 2011
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LokalNyt

LokalNyt

Årre Borgerforening
LokalNyt

Miljøstation

I skrivende stund er vi ikke helt fremme ved tidspunktet hvor det nye blad , LokalNyt som du sidder med i
hånden er udkommet, men vi er godt i gang og nye udfordringer venter forude, men inden vi løfter sløret herfor skal der lyde et ønske om et Godt Nytår til alle vore læsere, samt vore medlemmer og borgere i by og
på land.

Ligeledes skulle vi gerne have den nye Super Miljøstation etableret som lovet allerede i 2013, men der
arbejdes ihærdigt på opgaven og heldigvis bliver vi i
Borgerforeningen inddraget som høringspart omkring placeringen, og Forsyningen har lovet at der vil
blive afholdt et informationsmøde med byens borgere, forinden den endelige placering bliver godkendt
politisk.
I den forbindelse har vi valgt at stille spørgsmål til
kommunen omkring etableringen af en fast parkeringsplads til de store lastbiler, som i dag står placeret langs Siggårdsvej om natten og i weekenderne, til
stor gene for de borgere der bor i netop dette område. Vi håber Kommunen vil lytte til vore ønsker og at
P. Pladsen måske kunne anlægges i området, sammen med den nye miljøstation.
Alle de omtalte opgaver vil vi løbende holde borgerne informeret om, via vores hjemmeside www. aarre
-by.dk samt via Dagspressen og i vores nye flotte
fællesblad "LokalNyt"

Cykelsti og tunnel
En af de helt store opgaver bliver at få færdiggjort
og indviet vores nye cykelsti langs Tingvejen, hvor
arbejdet efterhånden har stået på igennem flere måneder. Det er et projekt der har krævet store udfordringer for de som har arbejdet hermed igennem
hele efteråret og vinteren, men det er et projekt vi
er utrolig glade og stolte over, og som nu efterhånden er ved at være færdig etableret.
Det er et ønske, som efter mange års venten endelig
har fundet sin løsning og det vi nu skal arbejde hen
imod er, at få videreført cykelstien helt frem til Korskroen. Vi har i første omgang fremsendt en ansøgning til Vejdirektoratet om at 2. etape bliver etableret frem til Roust, således at de børn og voksne som
bor her, sikkert kan køre frem og tilbage på cykel,
især når børnene skal i skole eller blot skal begive sig
mellem de to byer og området på cykel.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Årre Borgerforening

Årre fik i 2011 den første blomst i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby, og er nu i gang med arbejdet for at
få blomst 2. Hvor den første blomst handlede meget om at få beskrevet byen, handler blomst 2 mere om at planlægge
byens udvikling. I programmet denne gang arbejdes der med 5 forskellige punkter:
Kulturel mangfoldighed eller et kulturelt tema
Udstråling og indtryk på omgivelserne – landsbyens image
Imødekommenhed
Vision, image og kultur – hvad er vore drømme, hvor vil vi hen
Lokal Udviklingsplan

Tovholdergruppen har arbejdet med punkterne på flere forskellige måder, og har undervejs forsøgt at inddrage både borgerne i Årre samt Varde Kommune
Flere forskellige tiltag udspringer fra arbejdet med programmet, og på rigtig mange måder må vi sige, at byen nyder
godt af at være en Blomstrende Landsby. For blot at nævne nogle ting kan vi sige Madpakkehuset i Larsens Skov, projekt Oasen i midtbyen, afholdelse af Årre Dag, cykelnedkørsel ved Toften, projekt Nabohjælp, generel forskønnelse i
byen, tilvækst af indbyggere m.v.
I efteråret 2013 blev der afholdt et visionsseminar, hvor der kom mange gode inputs til det fremtidige arbejde. Heldigvis er der stadig både små og store gode ideer til fremtiden.
Tovholdergruppen arbejder nu på at samle alt information sammen til en ansøgning om at få Blomst nr. 2 til byen. Vi
håber alle sammen, at vi i foråret 2014 kan hejse flagene over hele byen og få en festdag, når Blomsten er i hus.

På vegne af Tovholdergruppen
Tina Astrup Søndergaard & Laura Hansen

Kloakeringsprojektet.

Årre Boldklub Gymnastik

En anden af de helt store opgaver bliver, at få gennemført anden del af det store kloakseparerings projekt, som tog sin begyndelsen i sidste kvartal af 2013
og som er foregået i et tempo som ingen troede muligt da de igangsatte opgaven. Så herfra skal der lyde
en stor ros til entreprenøren og de medarbejdere
som har stået for arbejdet, samt til Forsyningen i
Varde som har ansvaret for opgaven.
Så hvis alt går vel skulle de gerne have gennemført
arbejdet over hele byen inden udgangen af 2014 og
det vil med garanti vække begejstring blandt os borgere i Årre, men lad os nu se hvad tiden bringer.

Lokalopvisning
Søndag 23. marts. Kl.. 14.00

i Helle Hallen
Opvisning af: Forældre/barn, Ninja Boyz, Prinsesser, Filurmix, Rytmerne og All Stars.
Foruden vores egen hold vil der være opvisning af
Mellem-springsholdet (3.-5. klasse fra Fåborg/Vrenderup/Agerbæk) og
Aspirantholdet.
Muligheden for at købe kaffe og kage.
Billetter
Sponsorbillet
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40 kr.
50 kr.

LokalNyt

LokalNyt
Tak fra LokalNyt

Årre Boldklub
Kroket

Bordtennis

Tak til annoncører

Rosendahls Bogtrykkeri

Kroketsæsonen 2013 sluttede med Kvist Cup stævne
lørdag d. 14-09-2013, der var 12 deltagere .Vinderne
blev Mie Jørgensen og Karl Vogt Berthelsen. Der er også
blevet spillet med i holdturneringen under DGI, der var
3 deltagende hold. Holdene spillede i følgende rækker
M2, A2 og C2, slutresultaterne for holdene var M2 fik
en 4. plads, A2 fik en 4. plads og C2 fik en 5. plads. Der
har i 2013 været 13 kroketspillere i Årre. Til marts starter den nye sæson og håber at se nye som gamle kroketspillere

Vi er 7 mand til bordtennis, hvor vi træner hver tirsdag
og torsdag kl. 19 til 21 i aula på Årre skole
Vi er med i turnering i serie 4 hvor vi har spillet første
halvdel . Vi ligger på 7.pladsen
Der er stævne i Vojens i februar hvor vi deltager med
nogle spillere
Der er amt mesterskaber i Helle Hallen lørdag d. 1.
marts hvor der spilles fra kl. 9 til man er færdig sidst på
eftermiddagen
Der kommer spillere fra alle klubber der tilhører den
gamle Ribe amt, så det giver mange gode kampe
*********************************************

Fra initiativgruppen, fra bestyrelserne i de fire foreninger, samt menighedsrådene i Fåborg og Årre, som sammen med lokalgruppen fra Hjortkær og med repræsentanter fra de lokalhistoriske arkiver i begge byer, vil gerne her udtrykke en stor og varm tak til alle de annoncører, som har bakket op omkring ideen, og som har gjort
det muligt at gennemføre projektet med det nye og
flotte fællesblad ”LokalNyt", som du netop nu sidder og
læser i.

Til slut vil vi rette en stor tak til Mette Jørgensen og Hanne Qvistgaard fra Rosendahls Trykkeri i Esbjerg, som hele vejen i processen har bistået os med råd og vejledning
omkring udformningen af bladet, og som er valgt til at
være vores samarbejdspartner omkring trykningen af
Lokal Nyt.
Vi ønsker alle en god læselyst!
Med venlig hilsen
Styregruppen for Lokal Nyt.

Præmiespil
Der er 275 numre med i præmiespillet for 13/14, vindere kan følges på www.aarre-by.dk eller på opslagstavlen
i brugsen. Der er en ny udtrækning hver måned og vinderne offentliggøres enten på hjemmesiden eller på
opslagstavlen. inden sommerferien vil sælgere fra boldklubben komme rundt med salget for 14/15.

Gymnastikudvalget tirsdag den 7/1-2014
Vi fik doneret 7500,-kr fra Tuborg fonden, takket være
Lone Brinks ansøgning, derudover havde gymnasterne
selv samlet godt 6000,-kr ind, som samlet blev brugt til
en spejlvæg. Den bliver flittigt brugt af både store og
små.
Udover det har vi købt en del redskaber ind til cross fitt.
Kurt Eriksen er nyuddannet cross fitt instruktør, og vi håber at Jesper kan få samme uddannelse, så vi i Årre kan
få mere cross fit på programmet i det kommende gymnastikår.
Der er købt hula hop ringe til de allermindste, samt en
skumtrappe. Desuden er betræk til fire skumting afleveret til reparation.
Da der ikke var gymnaster nok til springkids holdet, og vi
manglede instruktører til juniorspring, har vi i år lukket
disse to hold ned. Men vi glæder os til at se disse spring
gymnaster på Fåborg Vrenderups springhold, som også
kommer til vores lokal opvisning i Helle hallen den 23
marts.
I udvalget har der været lidt ekstra udfordringer p.g.a.
sygdom og skilsmisse, derfor ser udvalget lidt anderledes
ud nu end den gjorde i august ved opstart. Sabine er
flyttet, og Maja Mathiasen er kommet ind i hendes sted.
Der ud over er Lotte startet for allerede fra nu at være en
del af udvalget, vi mangler dog stadig én i udvalget for en
toårig periode, så sidder du med en lille gymnastikudvalgslyst i maven så henvend dig endelig til os;-)
Vi glæder os alle til at se jer søndag den 23 marts til en
forrygende opvisning i helle Hallen.
Ved formand Hanne Marie Lundgård.

HYBENBO ÅRRE
Hybenbo er et ældrecenter med 15 separate lejligheder. Centret har fast personale og der er tilkaldevagt
i nattetimerne.
Hybenbo har en vennekreds, som arrangerer forskellige aktiviteter for beboerne. Det kan være bankospil

med efterfølgende kaffe og sang, der arrangeres udflugter, høstfest og modeopvisninger. Der er en månedlig gudstjeneste, foruden andre aktiviteter.
Hver torsdag er der højtlæsning ved Anne-Marie
Søndergård.
Hybenbo`s beboerrepræsentant Verner Rexen udtaler. ” Hybenbo er et rigtig godt sted at være for os
ældre, og vi får al den hjælp vi har behov for
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Annoncer på hjemmesiderne
Ligeledes vil vi også sige tak til de annoncører, som samtidigt har valgt at købe et direkte LINK til deres egen aktive hjemmeside via vore hjemmesider i Fåborg og Årre.
Det er et tilbud, man altid kan koble sig på, hvis ønsket
og behovet herom skulle opstå på et tidspunkt

Frivilliges indsats
En stor tak til alle de frivillige personer, som fra starten
har været tilknyttet projektet, og som på forskellig vis
har ydet en utrolig flot indsats bl.a. med tegninger af
annoncerne, samt for dem som sammen med redaktøren har ydet en stor indsats i forbindelse med redaktionelle arbejde og som fortsat vil være en spændende og
en meget vigtig opgave i fremtiden, især fordi vi ønsker
at fastholde et blad med et indhold og i en kvalitet, som
vi kan være stolte over, også i fremtiden.

Fys & Fittnes

7
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Lokalhistorisk Forening for Årre
Hvor blev de af?

Edit Hansen ( Hollænder ) fortæller

Årsmøderne med generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn er efterhånden velkendte for deres
tema: ”Hvor blev de af”? Vore medlemmer og øvrige
beboere i Årre Sogn, har taget vel imod denne måde, at
opleve lokalhistorien på, og foreningen kan glæde sig
over stort fremmøde og stigende medlemstilgang. Ligeledes har vi haft succes med vore indledere, som hvert år
har behandlet temaet meget seriøst, og givet foreningen
positive tilbagemeldinger. Titlens spørgsmål ”Hvor blev
de af”? hentyder til en tidligere Årre-borger, der
vil fortælle om sin tid i Årre, baggrunden hvorfor man
flyttede, og hvordan livet i øvrigt senere formede sig.

Atter i år føler bestyrelsen sig sikre på, at vi har fundet en
spændende indleder, idet vi har fået et velvilligt ja! fra
Edith Hansen (født Hollænder), som var yngste medlem i
Dinne og Anders Hollænders familie, der også talte Sigrid
og Arne, og havde deres gæstfrie, spændende hjem
Trehøjevej 18, Årre. Et hjem som så mange andre i
1940erne, og en familie som så mange andre. Og dog!! - Edith vil fortælle om særlige evner og egenskaber, som
hendes familie var i besiddelse af, og gjorde familienavnet Hollænder kendt i vide kredse. Edith har forud for
mødet gæstet arkivet, og har i den forbindelse indlagt en
billedserie, der yderligere illustrerer hendes indlæg.
I Lokalhistorisk Forening glæder vi os meget til at kunne

Generalforsamling

indbyde til en historisk og oplevelsesrig aften i Ediths sel-

på Årre Kro
onsdag den, 26. februar kl 19.30.
Edith Hollænder fortæller om sit hjem

www.facebook.com/Tojtorvet

skab.
Arne Asp

Anders og Dinne Hollænder ved Arnes hjemmebyggede flyver
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Fåborg/Vrenderup IF
Fåborg Vrenderup IF

Forårsopvisning

Fællestræning

Foråret er lige om hjørnet, og for gymnaster betyder
det opvisningstid. Det er allerede begyndt at krible lidt i
kroppen. I Fåborg/Vrenderup Idrætsforening har vi et
samarbejde med Agerbæk omkring gymnastikken. Vi
kan glæde os over at holde medlemstallet, i betragtning
af at børnetallet falder.

Hvert år i november har vi en aften med fællestræning
på tværs af de fire springhold, hvor, forældre og søskende er inviteret med.
Hvert år i januar måned er 3-5 kl- og Junior spring, og i
år også rytmepiger, på tur i et døgn, med intensiv gymnastikundervisning. Vi har de sidste år været på Bramming gymnastik- og idrætsefterskole, hvor faciliteterne
er i top. Lørdag eftermiddag og søndag formiddag er der
træning, mens lørdag aften går med en tur i svømmehallen og ”hyggespring” Det hele sluttes af med en opvisning, hvor gymnasterne viser hvad de har lært på de
forskellige baner samt hvor langt de er kommet med
deres serier. Forplejning, kørsel og pleje/hygge om gymnaster og ledere klares af nogle forældre, som tager
med som hjælpere. Det plejer at være en god tur, som
er et af højdepunkterne i sæsonen.

Lokalopvisning i
Hellehallerne
Søndag d. 9. marts 2014 kl 13.30.
Ud over vores egne hold får vi besøg af Juniortræningsholdet fra Ølgod, hvor lokale gymnaster går, og af
A´ Jungs fra Gørding. Vi håber at I vil komme og nyde
en eftermiddag med masser af god gymnastik, og kan
vi igen i år få Helle Hallen til at køre ekstra stole ind for
at få plads til publikum, vil vi smile helt ind til den nye
sæson begynder i uge 38.

Gymnasterne er fordelt på :
Forældre/barn: 24
Puslinge Spring : 34
Lille Spring :
43
Spring 3-5 kl :
30
Junior Spring:
16
Rytme Piger:
19
Motionsdamer: 23
Motionsherrer: 18
Gymnastik udvalget i Fåborg/Vrenderup
Anne Marie Sørensen
Søren Ibsen
21220173
Connie Kirkegaard 29252902
Ledere og instruktører
Samtidig har vi en stor stab af dygtige instruktører og
hjælpeinstruktører. Vi har i en del år prioriteret, at være
mange ledere på de enkelte hold, således at man kan
melde afbud til en træning uden dårlig samvittighed. Det
tror vi er medvirkende årsag til, at vi ikke har de store
problemer med at finde ledere.

Fodbold i Fåborg forår 2014
Træningsstart herrer
Herresenior starter træningen lørdag den 15. februar kl
14. der startes med en let gang træning.
Derefter er FVI vært ved suppe og der vil være info om
den kommende sæson. Der trænes efterfølgende hver
mandag kl 18,30. Har man lyst til at få lidt motion og spille
fodbold, møder man bare op den dag, for mere info.
Kontakt Stig på 22743531 eller Martin 27431458

Træningsstart damer
Damesenior starter træning fredag den 14 februar kl 18.00
der startes med en let gang træning. Derefter er FVI vært
ved suppe og der vil være info om den kommende sæson.
For yderlige info om dameholdet kan Per kontaktes på
50410501.
Såvel nye som gamle spillere velkommen
Indendørs fodbold
Fåborg har haft 2 herresenior hold med i indendørs fodbold, de har begge spillet i serie 3. Begge hold med i toppen nu hvor sidste halvdel af turneringen indledes.
Vi har også fået et damehold med her efter jul
Fodboldudvalget

10
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Lokalhistorisk Forening Årre
Velkommen til LokalNyt

Trykketeknikken i starten var noget mere primitiv, og færre kunne sende indlæggene digitalt.
Jeg husker, at jeg skrev de første indlæg med kuglepen.
Til gengæld var der ikke så mange, der kunne læse ÅB-NYT
digitalt, og det er nok en af de store udfordringer som LOKALNYT vil blive udsat for. Den udkommer netop i en
brydningstid, hvor mange foretrækker at læse diverse informationer på IPad og IPhone.
Men held og lykke med det nye blad
Arne Asp

Her ved udgivelsen af det nye blad vil vi fra Lokalhistorisk
Forening For Årre Sogn gerne ønske det bedste for bladets
fremtid, og tak til initiativtagerne for, at vi måtte være
med ved møderne og deltage i planlægningen, ligesom vi
også fremadrettet må få spalteplads til informationer om
vort arbejde på arkivet, samt en fast side om vor tilstedeværelse.

Tak til Kurt & Birgit
Vi har været godt vant med tilsvarende muligheder i ÅBNyt, og vil gerne sende en stor tak til Birgit og Kurt for det
kæmpe arbejde de har gjort i så mange år.

.
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Nyt fra Fåborg Borgerforening

Renovering af p.plads
ved Fåborg Stadion:
Varde Kommune har bevilliget 34.000 kr. til byforskønnelse og her har Fåborg Borgerforening besluttet at bruge pengene
på en længe ønsket forbedring af parkeringspladsen ved Fåborg Stadion.
Pladsen vil blive forbedret
med nye planter, belægning og forbedrede oversigtsforhold ved udkørsel
og forbedrede lysforhold.
Desuden vil der blive etableret små gangstier så
planter forhåbentligt ikke
bliver brugt som adgangsveje. Der vil blive etableret
en lille hygge plads med
borde og bænke med udsigt hen til byens midte.
Desuden påtænkes etablering af en by-informations
tavle.
Placering af by-formations
tavle er endnu ikke fastlagt. Det kan godt være
ved kirken, selv om den
gamle købmandsgrunden
bliver solgt.

I 1988 startede Ulla Sørensen som uddeler da var omsætningen 3.8 mill.kr. i 1992 lukkede købmand Iversen
butikken, Brugsen overtog posthuset, tips og lotto samt
Håndkøbsudsalg omsætningen var nu 5.092 mill.kr.
Den 25-3-1994 blev der afholdt 75 års jubilæum på Fåborg Kro med middag og dans der deltog 130 personer.

Vi opfordrer byens borgere til at give en hånd i løbet af foråret så projektet
er færdigt inden konfirmationen den første søndag i
maj

Renovering af mejerigrunden:
Borgerforeningen arbejder
på at renovere mejerigrunden på hjørnet af
Vrenderupvej/Fåborgvej.
Hvordan det skal se ud er
ikke endelig besluttet. Fåborg-Agerbæk
Pensionistforening
har støttet
projektet med 1000 kr.
hvilket vi i Borgerforeningen takker mange gange
for.

Cykelstil mellem Fåborg
og Agerbæk
Jyske Vestkysten har et
par gange i 2013 nævnt at
cykelstien mellem Fåborg
og Agerbæk er godkendt
og vil blive udført i 2014.
Dette har Borgerforeningen ikke kunnet få bekræftet ved kommunen.

Fastelavnsfest på Fåborg Kro:
Fastelavnsfest vil i år blive afholdt på Kroen
den 2. marts kl. 14 – 17
med sjov og underholdning for alle børn og
voksne

Byfesten 2014:
Byfesten 2014 vil som sædvanligt blive afholdt i uge
20 – særskilt program vil blive udsendt.
Borgerforeningen opfordrer alle i både by og opland til
at komme og være med så vi også i de kommende år

Der afholdes general forsamling på Fåborg Kro den
27. februar kl 19.00 og 4 bestyrelsesmedlemmer er
på valg:
Anne Wenzel (ønsker ikke genvalg)
Thomas Holm (ønsker ikke genvalg)
Finn Hansen (ønsker ikke genvalg)
Brian H. Nielsen (ønsker genvalg)
Vi håber på et stort fremmøde og en hyggelig aften.

Festlig aften på Fåborg Kro:

kan holde byfest .
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I 1997 blev Bent Kruse Madsen ny uddeler i Fåborg
Brugsforening trods 6.1 mill.kr. i omsætning blev udgifterne for store det resulterede i at Brugsen blev fusioneret med FDB
1-1-1998 og butikken blev renoveret.
Uddelerskift i 1999, da blev Flemming Dalgård ny uddeler i Brugsforeningen. Det gik godt under Flemmings ledelse, der blev afholdt flere arrangementer med god
tilslutning, men Flemming sagde sin stilling op i.

Generalforsamling
Fåborg Borgerforening:

Brian Nielsen formand

Fredag den 21/2 afholder Fåborg Kro, Fåborg Borgerforening og Fåborg-Vrenderup Idrætsforening en festlig
aften med musik, underholdning og spisning. Se opslag
på hjemmesiden www.faaborg-by.dk.
Der er nedsat et aktivitetsudvalg under Borgerforeningen som blandt andet fremover sammen med Fåborg
Kro vil afholde disse arrangementer så mød op og vær
med til at holde liv i byen.

I 2001 kom Kim Lykkegård Henriksen til som ny uddeler,
men den, 31-03-2002 besluttede FDB at lukke forretningen, grunden var, ifølge FDB, at omsætningen var for
lille til at videreføre Fåborg Brugs.

VELKOMMEN
www.faaborgby.dk
Velkommen TIL
til www.faaborgby.dk
Fåborg by har fået en ny hjemmeside. En hjemmeside
hvor man med lethed, kan få sit budskab igennem, som
borger, virksomhed eller forening.
Ideen bag hjemmesiden kom fra Fåborg Borgerforening i
sensommertiden 2013. Der skulle fornyelse til og borgerforeningen fandt lokale borgere der var interesseret i at
hjælpe, med opbygningen samt programmeringen af den
nye hjemmeside. Ideen var, at borgerne indbyrdes kunne
kommunikere sammen. At man nemt kunne se, vurdere
samt udtrykke sin mening over for den information man
blev præsenteret for på hjemmesiden

Hjemmesiden skal gerne også bruges som en kommunikations platform, hvor det er nemt at kommentere, debattere og skrive beskeder - både borgere/brugere imellem, men også offentligt. Derfor skal man oprette sig
som bruger, for at få det bedste ud af siden.

Bliv bruger af hjemmesiden
”Opret dig som bruger og vær med til at holde snakken
kørerne.”
I dag er der allerede god opbakning på hjemmesiden, og
allerede nu er der oprettet over 50 brugere fra Fåborg og
omegn. Borgerforeningen håber på, at borgerne vil være
med til at skabe en positiv informationsdelings kultur på
den nye hjemmeside
Michael Beier Tkacz

Hjemmesiden www.faaborgby.dk har nu siden november
måned 2013 været aktiv.
På den nye hjemmeside vil Borgerforeningen, sørge for at
information, nyheder samt byens begivenheder vil blive
formidlet.
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Fåborg Brugsforening
Brugsforeningen er stiftet 22 marts 1919. Dens formål er
at skaffe medlemmerne deres forbrug af varer i god kvalitet, og uden unødvendig fordyrelse. Foreningen blev samtidig indmeldt i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, og den Danske Andelsbank.
Der blev truffet aftale med Fåborg Forsamlingshus om
leje af lokalerne, som der hidtil havde været købmandsbutik i for en fem års periode, til en årlig leje af
1100,00 kr.
Bestyrelsen for Fåborg Foderstof og bestyrelsen for Fåborg Brugsforening aftalte at ansætte en fælles uddeler,
der var to ansøger, første uddeler blev Jens Clemmensen
han skulle være uddeler både i brugsforeningen og foderstofforretningen, uddeleren boede i lejligheden i forsamlingshuset, uddeleren skulle påtage sig at passe forsamlingshuset samt belysning og opvarmning for 300,00 kr.
årlig, første formand var inspektør H. C. Sørensen.

disk vægt for 750,00 kr.
Den 6-10-1944 blev der holdt 25 års jubilæum over to
dage, første dag fælles spisning for ældre, med en række
taler, fremvisning af andelsfilm ca. 300 deltog,
Anden dag kaffebord fremvisning af film dans for børn om
eftermiddagen, for de unge om aftenen 150 børn 160
unge deltog.

Anne og Peder Madsen bliver uddelerpar
I 1946 blev Anne og Peder Madsen ansat som uddeler
par, det passede de som deres egen butik i 36 år. I 1958
blev der bygget ny butik som kostede 175.000,00 kr. Den
gamle brugs blev solgt for 4.000 kr. da var omsætningen
steget til 516.887,55 kr. med et overskud på 19.104 kr.
I 1969 havde Fåborg Brugsforeningen 50 års jubilæum
som blev fejret med fælles spisning og dans på kroen da
var omsætningen steget til 1.087mill. kr. der blev udbetalt dividende 6 % .
På grund af de store udestående indførte man i 1972 kontant betaling og afskaffede kontra bøger.

Forsamlingshuset købes
På en ekstraordinær generalforsamling 30-09-1938 vedtages det at købe Fåborg Forsamlingshus for 25,00 kr. pr.
indleveret aktie med overtagelse 1-1-1939 da var omsætningen 153.706,28 kr.
Jens Clemmensen fratræder og Peder Holdt tiltræder som
ny uddeler kun for Brugsforeningen, da der ikke mere er
fælles uddeler med Foderstofforeningen. Der anskaffes et
nyt nationalt kasseapparat til en betydelig pris af 3250,00
kr. en betingelse for at foreningen ville foretage denne
investering var at uddeleren for egen regning købte en

De sidste uddelere
I 1979 skiftede man fra BP til OK Benzin dels fordi tanken
var slidt ned. Året efter blev butikken udvidet i Andelskassens lokaler og moderniseret.
1982 stoppede Madsen som uddeler på grund at sygdom.
Knud Kristensen blev uddeler 1-4-1982 da var omsætningen 2,5 mill.Kr.
Fortsættes side 21
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Årre Boldklub
Nye informationskanaler i Årre Boldklub

Indløb med EFB

Vi er her fra Årre Boldklub stolte af at være en del af det
store samarbejde mellem de lokale foreninger, og at være med til at præsentere dette flotte blad til gavn for alle i
lokalområdet. Det er bestemt blevet til en meget flot afløser for vores gamle ÅB-nyt, som udgik i januar 2013. Vores håb er at alle vil benytte bladet, så vi fremover kan
have et blad med gode historier fra hvert et hjørne hvor
vi færdes, ung som gammel. En STOR TAK skal bestemt
også lyde herfra til alle sponsorer, annoncører og alle de
flittige og søde mennesker som har været med til at få
dette blad fra ide til virkelighed.

Lørdag den 6. oktober havde fodbolddrengene U8 fra FVI
og ÅB den store oplevelse at løbe ind med EFB til deres
hjemmekamp mod OB. Egentlig skulle de have løbet ind
med spillerne fra OB, men til vore spilleres held, så mødte
det hold, der skulle løbe ind med EFB ikke op, og så fik de
alligevel lov til at løbe ind med idolerne fra EFB. Alle 11
spillere på holdet var med til at løbe ind og bagefter kunne de stolte sætte sig på tribunen og se kampen, som EFB
desværre tabte.

Årre Boldklub fodbold nye sponsorer
Vi har i 2013 fået sponsoreret nyt spillertøj til 4 af vore fodboldhold.
Vi vil gerne sige tusind tak til sponsorerne. Det er dejligt, at I bakker op om det lokale foreningsliv.
Oldboys Sponsorer: Årre Kro, SaxIn, Outrup Andelskasse, Duedal Foto, Agerbæk El og Ide Møbler Varde (helt spillersæt
med trøje, shorts og strømper) Billedet er i dårlig kvalitet, kan ikke gengives i bladet

U11 samarbejde mellem FVI og ÅB
Sponsor: Murerfirmaet Laust Lauridsen (helt spillersæt med trøje, shorts og strømper)
På billedet:
Bagerst fra venstre: Lucas, Anders, Cecilie, Mads,

LokalNyt
Bladet her er dog kun en del af vores nye infokanaler i
foreningen. Vi har i 2013 arbejdet hårdt på at få integreret et nyt system på vores hjemmeside www.aarre-by.dk,
som betyder at al information vedr. holdstart, priser, tilmelding og andet info vil ske her. Der skal fra forårets
holdopstart tilmeldes direkte fra hjemmesiden ligesom
betaling nu vil gå via NETS (betaling fra kort over nettet)
På den måde slipper man for trælse girokort i postkassen
og vores kasserer vil spare tid. Samtidig rummer systemet
mange muligheder for at de forskellige hold kan have deres ”egen side” til informationer.

Esben og Kim (træner)
Forrest fra venstre: Mathias, Sebastian, Patrick, Thomas, Thorbjørn og Marcus.

U8 samarbejde mellem FVI og ÅB)
Sponsorer: DeLaval (trøjer), SaxIn (boldsponsor med
autografer fra Martin Braithwaite)
På billedet:

Infoskærm

Bagerst fra venstre: Mathias, Anders, Jonas, Valde-

Den nyeste informationskanal, vores ny opsatte infoskærm i Dagli-Brugsen i Årre, blev efter et godt og konstruktivt samarbejde mellem Boldklubben og Borgerforeningen, til virkelighed og hermed blev der dannet grundlag for denne informationsskærm, som skulle levere nyttige beskeder og information til borgerne i Årre. Skærmen
skulle placeres centralt i byen, så alle hurtigt kunne danne
sig et overblik over hvad der sker. Dagli-Brugsen, SE og
Andelskassen var straks med på ideen og sponsorerede
med flotte beløb, så skærmen kunne blive til en realitet.
Vi har været så heldige ,at få Albert van Harten til at stå i
spidsen for opdateringen og arbejdet med reklameskabelonerne på infoskærmen med de forskellige ” Slides
shows ” Det vil ske i samarbejde med Kurt Christensen,
som står for opdateringen af hjemmesiden i Årre. På den
måde håber vi, at hjemmesiden og infoskærmen får et
vist samspil med oplysninger om aktiviteter og øvrige
spændende nyhederr .

mar og Kevin
Forrest fra venstre: Isak, Magnus, Christian, Magnus
og Valdemar.

KFUM- Spejderne Grimstrup – Årre gruppe
her kan du blive spejder.
Mødested: Spejderhytten Egedalvej 22, Roust.
Bæverflokken 0 – 1. kl. tirsdag kl. 17.00 -18.30
Ulveflokken 2.-3. kl. tirsdag kl. 17.00-18,30
Roverklanen–voksne hver anden onsdag fra 19.30 - ?

7 mands senior herre
Sponsor: Kim Vind (helt spillersæt med trøje, shorts
og strømper)

Henvendelse: Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder mail:
iss@hjortkaer. Dk tlf. 75191109 /40888092
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GUDSTJENESTER
Dato

Fåborg Kirke

Årre Kirke

Tekst

2. marts

Fastelavn

Ingen. Se Årre

10.30**

Luk 18,31-43

9. marts

1. s. i fasten

10.30

09.00 *

Luk 22,24-32

16. marts

2. s. i fasten

09.00 *

10.30

Mark 9,14-29

23. marts

3. s. i fasten

10.30

Ingen

Joh 8,42-51

30. marts

Midfaste

09.00

10.30

Joh 6,24-35

6. april

Mariæ Bebudelse

Ingen

09.00 SP

Luk 1,46-55

13. april

Palmesøndag

09.00 *

10.30

Mark 14,3-9

17. april

Skærtorsdag

10.30

Ingen

Joh 13,1-15

18. april

Langfredag

Ingen

10.30 ***

Luk 23,26-49

20. april

Påskedag

10.30 Kol

09.00 Kol

Matt 28,1-8

21. april

2. påskedag

09.00 SP

Ingen

Joh 20,1-18

27. april

1. søn. e. påske

Ingen

10.30

Joh 21,15-19

4. maj

2. søn. e. påske

9.15

11.00

Konfirmation

11. maj

3. søn. e. påske

14.00****

Ingen

Joh 14,1-11

16. maj

Bededag

Ingen

09.00

Matt 7,7-14

18. maj

4. søn. e. påske

10.30

09.00 *

Joh 8,28-36

25. maj

5. søn. e. påske

09.00 SP

Ingen

Joh 17,1-11

29. maj

Kristi Himmelfart

Ingen

10.30

Luk 24,46-53

Påsken har altid stået i skyggen af julen, og det er lidt
synd, for i virkeligheden er påsken den største højtid i
kirkeåret. For det var her, Jesus døde og opstod, og derfor er påsken afgørende. ”Hvis Jesus ikke opstod, så er
vores tro tom” – som apostlen Paulus sagde. Det er Jesu
død og opstandelse, der gør kristendom til kristendom,
og gør at vi kan skelne den fra f.eks. islam.
At julen er så dominerende, skyldes helt sikkert det store gaveræs, og gav vi hinanden på samme måde påskegaver, ville påskens popularitet ganske sikkert stige. Vi
mennesker lever jo gerne fra hånden til munden, og
hvor der spises og sanserne mættes, der går vores opmærksomhed gerne hen.

1. juni

6. søn. e. påske

10.30

09.00

Joh 17,20-26

Danskerne tror gerne på Gud

8. juni

Pinsedag

09.00 *

10.30

Joh 14,15-21

9. juni

2. pinsedag

10.30

Ingen

Joh 6,44-51

Påsken har heller ikke det letteste budskab. Alle kan jo
nemt glæde sig over et lille barn – Jesusbarnet – men at
glæde sig over en persons opstandelse fra de døde, synes os mere verdensfjernt. For kan sådant noget overhovedet ske?

SP= Søren Pedersen. Kol = Kollekt. * Kirkekaffe ** Konfirmandgudstjeneste
*** Liturgisk gudstjeneste uden prædiken i Årre Kirke, fælles for Fåborg og Årre.
**** Byfestgudstjeneste.
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TANKER OM PÅSKE
Undersøgelser viser, at et flertal af danskerne gerne
tror på Gud – det har de/vi ingen problemer med – men
at tro på Jesus, opleves som langt mere forpligtende og
derfor vanskeligere. Tænk blot på, hvordan vores trosbekendelse ser ud:
Først kommer en lille passage om Gud: ”Vi tror på Gud
Fader, den almægtige himlens og jordens skaber”. Men
derefter kommer en lang remse om Jesus – ”Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget, født, pint,
korsfæstet, død, begravet, nedfaret til dødsriget, opstanden fra de døde” osv.
Med andre ord er der langt mere at tro på, når det gælder Jesus, og man bliver ligesom snøret som fisken i et
garn eller i et trawl og fanges i nogle trossætninger, der
lægger bånd på ens liv. Så er det langt lettere blot at tro
på Gud som et princip derude, der får det hele til at køre, men som ikke på samme måde binder og forpligter.
(Fortsættes)

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO
Der er gudstjenester på Hybenbo 12. marts ( v. Michael Bergerud), 9. april ( Charlotte Locht )
og 14. maj (v. Michael Bergerud)- alle dage kl 10.15. Alle er velkomne

KOLLEKTER
Påskedag til KFUK/M i Danmark

KIRKEBIL:
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til
enhver gudstjeneste efter behov, og beløbet
refunderes af menighedsrådene

Minikonfirmanderne får en forsmag på påskens måltid.
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15

(fortsat fra forsiden)

KIRKENYT I FORNYET UDGAVE
Menighedsrådene har valgt at deltage aktivt i udgivelsen af LokalNyt og derfor kommer Kirkenyt
for fremtiden som en del deraf. Den nye udgave er
i blevet lidt større i omfang, og det skulle forhåbentlig gøre den mere læsbar. Den vil altid omfatte de fire midterste sider af LokalNyt, og det

giver mulighed for at løsrive den fra resten af bladet. Gudstjenestelisten har fast plads på bagsiden
og kan nemt sættes op på en opslagstavle. Menighedsrådene håber, den nye udgave vil blive godt
modtaget.

PRÆSTENS FRIDAGE:

PROGRAM FOR INDRE MISSION

Præsten har fri 1.-6. april og 24.-25.
maj. Alle dage incl. Alle dage varetages embedet af sognepræst Søren
Pedersen i Agerbæk-Starup, tlf.
75196703 sop@km.dk.Præsten har
desuden fri alle mandage.

Februar:

PROGRAM
FOR INDRE
MISSION
18.20. feb.: Kvindestævne
i Stenderup.
Februar:
18.
feb. kl. 14 Vera Mikkelsen, Vivild
18.20. feb.:
Kvindestævne
i Stenderup.
19. feb.
kl. 14
Anette Ingemansen,
Fredericia
18.
feb.
kl.
14
Vera
Mikkelsen,
VivildOlesen, Tommerup
20. feb. kl. 19.30 Elna Thisgaard
19. feb. kl. 14 Anette Ingemansen, Fredericia
Marts:

20. feb. kl. 19.30 Elna Thisgaard Olesen, Tommerup

14. marts Grimstrup missionshus kl 18.30: Festaften med spisning og lodMarts:
der.
Tilmelding til spisning senest 8 dage før.
14. marts Grimstrup missionshus kl 18.30: Festaften med spisning og lodder.

April:
Tilmelding til spisning senest 8 dage før.

9.
april: Grimstrup missionshus: Taler Ingrid Markussen
April:

Maj:
9. april: Grimstrup missionshus: Taler Ingrid Markussen
14.
maj Kredsmøde i Grimstrup ved Villy Sørensen.
Maj:
Juni:
14. maj Kredsmøde i Grimstrup ved Villy Sørensen.
4.
juni Grimstrup missionshus: Taler Charlotte Locht
Juni:

DEADLINE:
Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hænde senest
24. marts.

Alle er
Alle
er velkommen
velkommen
Hvis ikke
begynderne
møderne
kl. 19.30
Hvis
ikkeandet
andeterernævnt
nævnt
begynderne
møderne
kl. 19.30
Evt.
henvendelse
til
Mads
Najbjerg
75
19
24
59
Evt. henvendelse til Mads Najbjerg 75 19 24 59

Sognepræst
Michael Bye Walus Bergerud,
Fåborgvej 15
Tlf. 75 19 50 41 Mobil 40 368 378

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

_____________________________________________________________________________________________________________

KONFIRMANDGUDSTJENESTE:
Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste og den
afholdes i Årre kirke søndag 2. marts kl. 10.30, hvor
alle er velkomne.
Der er spisning i skolens lokaler bagefter for konfirmander og forældre.

BYFESTGUDSTJENESTE:
Vi indleder byfestugen med en gudstjeneste i Fåborg
kirke søndag 11. maj kl. 14.00. Der vil være et musikalsk indslag med Vagn Pilgaard og Hanne Slaikjær.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe
i Fåborghus. Vel mødt!

FÅBORG SOGN

Godt nytår i Fåborg kirke 1. januar med champagne og
kransekage.
Også i Årre kirke ønskede man hinanden godt nytår.

ÅRRE SOGN

Menighedsrådsformand
Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1
Tlf. 75 19 26 68 Mobil: 30 66 01 97
ka.andersen@mail.dk

fbb@km.dk
www.faaborg-aarre-kirker.dk

uden at ramme, og at israelitternes drengebørn blev
forskånet for døden.
Kyllingen springer ud
I den kristne tro har Jesus overtaget lammets rolle,
så at troen på ham på lignende måde skåner os for
døden: ”Død, hvor er din brod”, siger derfor Paulus
et sted og sigter til, at den der tror på Jesus, intet
har at frygte, for Gud tager vare på dem, der tror på
Guds søn under alle forhold.
Det er et godt budskab at tage med sig ud i foråret,
hvor livet bliver til på ny. Som kyllingen springer ud
af ægget, sprang Jesus ud af graven, og vi vil også ud
i den frie luft og glæde os over naturen, der atter
springer ud. Glædelig påske! –
Michael BW Bergerud

LITURGISK GUDSTJENESTE:
I Årre kirke Langfredag kl. 10.30. Der er hverken prædiken eller altergang, men der veksles mellem læsninger, sang og musik. Gudstjenesten er fælles med Fåborg.
Alle er velkomne.

20.-22.
juni: Indre
Missions årsmøde
på Mørkholt.
4. juni Grimstrup
missionshus:
Taler Charlotte
Locht Nærmere program senere
.
20.-22.
juni: Indre Missions årsmøde på Mørkholt. Nærmere program senere.

KIRKELIG VEJVISER

Påsken handler om at sættes fri
Men selv om troen på Jesus Kristus binder og forpligter mere end blot at tro på Gud, er kernen i påskens
budskab faktisk det stik modsatte – idet påskens
budskab fra først til sidst handler om befrielse, nemlig udfrielse fra døden og alt som binder.
Da Moses forsøgte at føre sit folk israelitterne ud af
Egypten, sendte Gud som bekendt de ti plager over
egypterne. Men for at israelitterne skulle skånes,
blev de bedt om at ofre et lam og smøre dets blod
på dørstolperne i deres huse, for så ville dødsenglen,
der drog igennem landet, ikke gå ind hos dem og
ramme dem.
Ordet for denne forbigang hedder på hebraisk
”pesach”, som er det samme som ”påske”. Så påske
betyder altså forbigang – at dødsenglen gik forbi

Menighedsrådsformand
Anne-Marie Søndergaard, Lindegade12
Tlf. 75 19 22 10 Mobil: 20 83 84 34
lindegade@hotmail.com

Kirkebetjent
Henning Kristensen, Vestervang 18
Graverhuset: 75 19 51 41
Mobil: 23 28 51 87
faaborgk@mail.dk

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

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

Kirkeværge:
Thyge Nielsen, Vardevej 5
Tlf. 75 19 20 24 Mobil: 20 31 36 24
thni@varde.dk
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RENOVERING AF ÅRRE KIRKE

Foredrag med
Biskop ELISABETH DONS CHRISTENSEN

Menighedsrådet venter på ”grønt lys” fra Varde Provsti
og Ribe Stift vedrørende økonomien til den indvendige
renovering af kirken.
Der er imidlertid opstået et problem vedrørende varmerørene i kirkerummet. Dette skal klares først, inden
den egentlige renovering påbegyndes.
Vi forventer, at det sker her i maj måned 2014.
Anne-Marie Søndergaard, formand

Menighedsrådene i gamle Helle Kommune afholder i
fællesskab et foredrag med
biskop Elisabeth Dons Christensen
i Næsbjerghus d. 27. februar kl. 19.00.
Alle er velkomne
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