Indhold
UP-Date. Vi unge
Mig og min fritid
Børnesiden
Hybenbo +— status LokalNyt`
Mine og Georgd Slebsager
Årre kro
FVI Gymnastikopvisning– ÅB- Gymnastik
Fåborg Sogns Jagtfor.– -Fåb./Agerb. Pensionistf.
Årre Skole
Fodbold opstart FVI/ÅB —Petanque Fåborg
Kirkenyt
Blomstrende Landsby
Årre Lokalhistorisk
Fåborg Borgerforening/ Find Julemanden
Fåborg Lokalhistorisk: Vrenderup Mose 1. del
Fastelavnsfest i Fåborg og Årre—KFUM Spejderne
Foreningsadresser
Arrangementskalender—Fåborg Lokalarkiv

2
3
4
5
8
9
12
14
15
16
17-18-19-20
22
23
25
28-29
31
32
33

2. Årgang Nr. 4, Feb. 2015

Motiv fra mergelgraven i Avtrup

2. Årgang Nr. 1 feb. 2015

1

LokalNyt

KOLDINGEGNENS IDRÆTSEFTERSKOLE - KIE

Mit navn er Merle, og jeg er 15 år.
I august 2014 valgte jeg at tage 9. klasse på Koldingegnens Idrætsefterskole. Jeg valgte efterskolen, fordi der
kun går lidt over 100 elever, og fordi jeg havde hørt, at
der var et godt sammenhold. På skolen skal man ikke
kun vælge én sportsgren, men kan vælge op til fire. Det
gør, at man ikke er sammen med de samme elever hele
tiden, da det er meget forskelligt, hvilke sportsgrene
eleverne vælger. Efterskolen ligger lige ned til Kolding
Fjord, hvilket gør, at vi kan have valgfag på vandet også. Om sommeren bliver fjorden brugt rigtig meget både til at bade i, men også til sejlads.

starte på efter sommerferien.
KIE går meget op i sammenhold og fælleskab, hvilket
jeg tydelig kan mærke. Skolen føles som mit andet
hjem, og eleverne er som min anden familie. Vi bor alle
under samme tag, og drenge og piger bor blandet på
gangene. Det giver en frihed, som forstærker fællesskabet. Vi bor 2-4 personer på værelserne, men oftest 4.
Jeg bor på værelse med 3 dejlige piger. Der er altid
mange mennesker overalt, så det er altid dejligt at hygge på værelset om aftenen.

Vores dage er altid anderledes, da vi får et nyt skema
hver uge. Dog har vi de sædvanlige rutiner, såsom morgenbadning eller morgenløb, områderengøring, fællessang og fællestime. Vi elever er meget selvstændige.
Der er et trivselsudvalg, festudvalg og udvalg til alle
sportsgrene, som kun består af elever. I løbet af året
kommer der flere udvalg - alt efter, hvad vi mangler og
skal have ordnet.
Skolen går ikke kun op i de mange forskellige sportsgrene, men også meget op i den faglige undervisning. Jeg
En af de første fællesaktiviteter på KIE med kontaktgruppen
ved, at jeg har rykket mig meget fagligt. Vi har lige haft
terminsprøver, og i dansk har jeg rykket mig to karakteAt være væk hjemmefra, har gjort mig mere selvstænrer op, hvilket betyder meget for mig. Det gør, at jeg
dig og moden. Jeg kan f.eks. mærke, at jeg tør sige min
føler mig mere parat til gymnasiet, som jeg gerne vil
egen mening mere nu, end hvad jeg turde før.
Hver elev er en del af en kontaktgruppe. For mig er mine kontaktgruppemedlemmer dem, jeg kan fortælle alt
til. De er blevet til mine søskende oppe på skolen.
KIE er en skole, hvor der plads til alle både sport, faglighed og at være sig selv. Det er med til at gøre, at der er
så mange forskellige personligheder på skolen. Man
lærer at give plads til alle, og det betyder meget for
mig, når man skal gå der i 10 måneder.

Merle van Logtestijn
Udsigt fra terrasen på KIE med vores egen badebro
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Jeg hedder Aksel Engkebølle Jepsen, og jeg er lige blevet 8
år. Jeg vil fortælle om, hvad jeg bl.a. laver i min fritid.

den uge – så snart træningen var slut skyndte alle sig at køre til stranden for at bade. Resten af tiden legede jeg med
de andre børn og var på ture med min familie. Ugen sluttede af med et individuelt speedway løb.
Efter hver træning og løb skal cyklen vaskes og ordnes. Den
bliver meget beskidt. Nogle gange skal skal man bl.a .skifte
dæk og rense motoren.
I den kommende sæson skal mine holdkammerater fra Holsted rykke op på en 85 cc speedway cykel, fordi de er blevet
10 år. Jeg er derfor blevet lånt ud til et hold i Skærbæk motor klub.
Det glæder jeg mig til at komme i gang med.
Når jeg ikke selv træner eller kører løb, elsker jeg at se de
professeionelle køre løb. Jeg er næsten med hver gang, der
er superliga løb i Holsted. Mine idoler er Nicki Pedersen og
Niels Kristian Iversen. Sammen med de andre drenge og
fædre fra klubben har jeg også været i Parken og i Vojens
for at se Grandprix.

Jeg har altid elsket at køre hurtig på min cykel og lave baghjuls udskridninger. Da jeg var 5 år tog min far mig med til
åbent hus i Holsted speedway klub. Her prøvede jeg at køre
på en 50 cc speedway cykel. ( en cykel man kører på, fra
man er 4 år til ca 10 år ). Jeg synes, det var sjovt, og så blev
jeg medlem af klubben.
Speedway sæsonen løber fra ca midt i april til november
afhængig af vejret. I Holsted træner vi hver torsdag. Jeg har
også mulighed for at træne tirsdag, onsdag og lørdag på
Korskro banen ved Esbjerg.
For at køre speedway er man nødt til at have sin egen
speedway cykel. De fleste drenge og piger kører på en Yamaha pw 50. Banen er nogle gange glat og vi kører stærkt,
så det sker, at vi vælter. Det kræver derfor, at vi har nakkekrave, brynje, knæ/albue beskyttere, skridtbeskytter under
vores køredragt. Vi har også hjelm og briller.
Heldigvis kan man købe udstyret brugt.
Det sjoveste er, når jeg i weekenderne er rundt i Danmark
for, at køre enten individulle løb / stævner eller holdturning
mod andre klubber. Vi er 5 drenge på et hold, som sammen
skal køre point hjem til vores klub. Vi har både været i Nordjyllland, på Fyn og Sjælland.
Jeg synes, det er sjovt, når min familie og min hund Bølle er
med, når jeg kører løb. Vi har det også rigtig sjovt sammen
med de andre speedwaydrenge og deres familier.
Sidste sommerferie var jeg og min familie en uge i Brovst på
speedway camping. Vi var ca 50 kørere samt familie, som
boede i campingvogn / telt ved Brovst speedway center. 3
timer hver dag stod den på træning. Det var rigtig varmt

Hvem får først fat i LokalNyt?
Er der også krig hjemme hos jer om hvem der først får fat i bladet?
Hjemme hos os er ungerne jo af gode grunde varslet lidt om hvad bladet byder på, men trods det glæder de
sig hver gang til at finde kendte ansigter eller læse historier om nogle af dem de kender. Nu hvor Årre skole
også er begyndt at skrive i bladet, er jeg sikker på at det bliver endnu vanskeligere for mig at få lov til at sidde
i ro og mag og nyde resultatet.
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BØRNESIDEN
Krydsord

Skolevitser
- Hvorfor kommer du for sent? Spurgte læreren.
- Undskyld, men jeg sov over mig, svarede eleven.
- Vil det sige, at du også sover derhjemme?
- Hvad er det vigtigste, solen eller månen? Spurgte
læreren.
- Det er selvfølgelig månen, sagde eleven.
- Den lyser jo om natten, når det er mørkt. Om
dagen, når solen skinner, er det jo alligevel lyst!
Kurt kom hjem fra sin første skoledag.
- Hvad har du så lært? Spurgte hans far.
- Ikke nok, svarede Kurt. – Jeg bliver nødt til at gå
derhen igen i morgen.

Opskrift på fastelavnsboller med creme (Arla)
Dej:
1 dl mælk
50 g gær
125 g blødt smør
4 spsk. sukker
375 g hvedemel
Creme:
1 pasteuriseret æg
2 spsk. Sukker
2 dl mælk
1½ spsk. hvedemel
½ vaniljestang – kornene herfra
Glasur:
100 g flormelis
1 spsk. mørk rom eller vand.
Dej:
Lun mælken i en gryde, til den er lillefingervarm. Hæld den i en skål
og rør gæren ud heri. Tilsæt de øvrige ingredienser (hold lidt mel
tilbage). Slå dejen godt sammen. Dæk skålen med fx et låg og stil
dejen til hævning et lunt sted i ca. 1 time.
Creme:
Pisk alle ingredienser sammen i en lille tykbundet gryde. Bring blandingen i kog under piskning og ved kraftig varme. Kog cremen ved
jævn varme, under stadig piskning, i ca. 5 min. Tag den af varmen og
kom cremen i en skål. Lad cremen køle af – rør af og til.
Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den godt igennem. Tilsæt
evt. resten af melet. Rul dejen ud til en firkantet plade (ca. 40x40
cm). Skær dejpladen igennem 3 gange på hver led, så det er 16 firkanter (ca. 10x10 cm). Læg ca. 1 spsk. Creme på hver firkant. Saml
dejen om fyldet til små ”pakker”. Klem sammenføjningerne godt
sammen, så cremen ikke kan løbe ud. Form pakkerne til boller og stil
dem med sammenføjningerne nedad på plader med bagepapir. Lad
bollerne efterhæve tildækket i ca. 45 min. Bag bollerne midt i ovnen
og lad dem køle af.
Glasur:
Rør flormelis og rom/vand sammen og fordel glasuren på bollerne.
Variation:
Læg ca. 1 tsk. Grofthakket, mørk chokolade eller syltetøj på hver
portion kagecreme – før dejstykkerne foldes til små ”pakker”. Pynt
med sigtet flormelis.
Tips
Forbered evt. fastelavnsbollerne aftenen før. Efterhæv de formede
boller i køleskabet natten over og bag dem lige inden servering.
Bagetid:
Ca. 10 min. Ved 225 °C
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Vennekredsen Hybenbo
Hver torsdag kl. 10,00 er der
højtlæsning
Ved Anne Marie Søndergård

STATUS LokalNyt
2 . årgang nr. 1 af LokalNyt er nu udkommet.
Styregruppen og redaktionsudvalget
bag bladet oplever, at det første år har
været en succes om end med en del
skønhedsfejl. Vi kunne have valgt et
professionelt firma, Rosendahls Bogtrykkeri, til at udarbejde bladet, men
vi valgte den meget billigere løsning
med Erling som redaktør og et redaktionsudvalg med amatører med ringe
erfaring i grafisk design. Vi må fra
nummer til nummer prøve os frem, og
vi håber, at læserne kan se en god udvikling i opsætningen af bladet.
Redaktionsudvalgets mål med udvælgelsen af det redaktionelle stof er, at
det skal være så bredt, at det giver
læselyst til alle generationer. Derfor
gør vi en ekstra indsats for at motivere
børn og unge med de faste sider, Mig
og min Fritid, Børnesiden, Update.
At Årre skole har valgt, at bruge LokalNyt til at informere om livet på skolen

støtter fint op om målsætningen. Derudover har de fleste foreninger i udgivelsesområdet fundet ud af at bruge
bladet, dels til at fortælle om, hvad
der sker i foreningerne, og dels til at
annoncere kommende begivenheder
Der har været stor opbakning fra annoncørerne, hvad der sikrer en god
økonomi også det næste år. Det første
nummer udkom med 32 sider, men
allerede i den næste udgave var der så
meget stof, at bladet måtte udvides til
36 sider. Det var netop de mange annoncer, der gjorde udvidelsen økonomisk mulig.
Styregruppen har besluttet, at bladet
ikke skal være større end de 36 sider,
da læserne også helst skal nå om på
de sidste sider. Bliver der indsendt
mere stof, end der er plads til i bladet
er det redaktionsudvalget sammen
med redaktøren, der skal udvælge

de indlæg, der skal med. Det kan gøres
på flere måder. Måske bliver en artikel
beskåret, måske kan den vente til næste udgave, eller antallet af billeder
kan reduceres.
Vi håber, der er forståelse for, at det
ikke kan være anderledes, og vi vil forsøge at være i god dialog med dem,
der leverer artiklerne.
Og for at gøre LokalNyt levende og
bredt og forskellig fra gang til gang vil
vi gerne, at alle er med til at fortælle
de historier, der findes i vores lokalområde. Man kan altid henvende sig
til én i redaktionsudvalget med en fortælling eller et billede.
LokalNyt
Redaktionsudvalget

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 maj. 2015.
Deadline for indsendelse af materialer til bladet:
den, 10. april 2015
Stof til bladet sendes til:
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 Tlf .75195014
Mail : lokalnyt@outlook.dk
eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget.
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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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MINE OG GEORG SLEBSAGER
I en gammel stråtækt gård på adressen Slebsagervej 2
boede Mine og Georg i min barndom i 1950erne. At komme hos Mine og Georg var næsten som at gå ind i en anden tidsalder.
Georg ejede gården. Mine var husholderske og havde boet der siden 1930. Georg havde arvet gården efter sin far,
som Mine også havde været husholderske for. Jeg vil tro,
at Georg var født omkring 1905. Mine, der egentlig hed
Vilhelmine, var født i Roust Mølle i 1892.
Gården, de boede i, var sandsynligvis bygget i første halvdel af 1800-tallet. Vand og el var med tiden lagt ind, men
toilet og bad var der ikke. I stalden var der stenpikning
både i båsene, på staldbro og i grebningen. Der var ingen
fodergang, Kreaturerne stod med hovedet direkte op mod
ydervæggen. Når der fodredes gik man op i båsen mellem
dyrene.
Kom man fra nordsiden – hvor vejadgangen til gården var
– og gik ind i stuehuset, førte yderdøren ind i bryggerset.
Om foråret lå der i bryggerset en skrukhøne på gåseæg.
Mine og Georg havde altid nogle gæs, der kunne slagtes
hen over efteråret og vinteren. Det var i øvrigt tit nogle
hidsige krabater, der gjorde mine søskendes og min skolevej forbi gården til Slebsager Skole mere spændende, end
vi syntes om.
Fra bryggerset var der en lav dør til venstre ind i køkkenet. I bryggerset var der også en dør ud i stalden og en
dør ind til et karlekammer. Køkkenet var kun ca. to meter
dybt og tre meter langt. Op mod indervæggen stod et støbejernskomfur, der var sat ind, hvor det oprindeligt åbne
ildsted havde været.
Når man kom, stod Mine næsten altid ved komfuret eller
sad på klynekassen ved siden af i sin sorte kjole med forklæde.
Georg sad ved et lille bord i køkkenet med ryggen op mod
væggen til venstre for indgangsdøren. Over ham hang et
gammelt tobaksskab. Fra sin plads kunne han se ud over
sine marker og følge, om der kom nogen ad den markvej,
der ledte frem til huset nordfra.
Man var altid velkommen i huset, og mange kom på besøg. Nogle kom for at snakke, og andre kom for at få et
spil kort med Georg og måske få en enkelt kaffepunch
eller to.
Der var absolut ikke noget hastværk over Georg. Med
hensyn til landbruget levede han nærmest efter mottoet:

”Hvad der kan udsættes til i morgen, skal du ikke gøre i
dag”. Han nåede det arbejde i marken, som han nu en
gang nåede. De agre, der lå længst væk, fik kun sjældent
besøg.
I starten af 1950erne var det meste af kostalden under
tag, men Georg brugte ikke rigtigt nogle kræfter på at holde den ved lige. Så stalden faldt med årene sammen fra
den ende, der lå længst væk fra stuehuset. Samme skæbne var allerede overgået en udlænge på modsatte side af
stuehuset.
I takt med at stalden faldt sammen, reducerede Georg
besætningen og flyttede dyrene til den ende, der lå nærmest stuehuset, og som holdt længst. Han kunne så klare
sig med mindre jord og solgte nogle marker fra.
Da stalden ikke kunne bruges længere – der var næsten
ingen tag eller stolper tilbage – flyttede han de sidste få
dyr over i et udhus, der stadig stod med tag øst for stuehuset. Her gik kreaturerne løse. Blandt disse var en tyrekalv, som fik lov til at vokse sig stor. Georgs dyr var af en
gammel race, der var noget større end de malkekøer,
der er på nutidens landbrug.
Inden tyren kunne sendes til slagteriet, skulle den have
ring i næsen. Dyrlægen, der skulle gøre det, var ikke glad
for at gå ind til en løs tyr, men Georg, som den kendte, fik
et reb på den, og fik rebet ud gennem et staldvindue. Tyrens snude blev så rykket ud gennem vinduet, og dyrlægen kunne stå uden for og sætte ring i.
Da den skulle læsses på en bil, viste det sig, at den havde
vokset sig for stor til at komme ud af døren igen. Væggen
omkring døren måtte hugges ned, inden den kunne komme ud. Men det gjorde ingenting, for det var det sidste
dyr fra gården.
Nogle måneder efter at tyren var sendt til slagt, besøgte
jeg Mine og Georg. Det har været i starten af 1970erne.
Georg sad på sin sædvanlige plads ved vinduet.
Kort tid efter, jeg var kommet, greb han over i vindueskarmen og tog en check. Det var checken for tyren, og han
ville vise mig, hvor meget han havde fået for den. Det var
et stort beløb, og da vi havde snakket lidt om det, prøvede jeg at forklare ham, at han skulle have den indløst i en
bank.
Det var han ikke meget lydhør over for. Hans fornøjelse
ved at kunne vise checken til besøgende var tydeligvis
større end hans behov for kontanter.
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Mine var et sjældent elskeligt menneske, som passede huset og tog sig af de folk, der kom på besøg. Hun var ikke så
tit hjemmefra. Det var Georg, der cyklede til Fåborg for at
købe ind. Skulle Mine på besøg, skulle hun hentes.

Da Mine blev gammel, blev hun engang syg og måtte en
tur på sygehus. Vel hjemme igen fortalte hun om sit første
brusebad nogensinde: ” Tænk, de hældte bare vand ned
over mig”. Brusebad havde hun aldrig hørt om - endsige
oplevet. På gården var der kun et par vandhaner.
Både Mine og Georg er for længst døde. Georg fik en hjer neblødning i midten af 1970erne, der gjorde, at han ikke
mere kunne tale. Han kom så på plejehjem i Tofterup. I
nogle måneder boede Mine alene i de gamle bygninger,
men det var ikke holdbart. Heldigvis fik hun så også en
plads på plejehjemmet. Det var de begge glade for.
Både Mine og Georg døde omkring 1980. Siden de flyttede
fra gården, har der ikke boet nogen på adressen. Inden for
de senere år er murene og taget på det gamle stuehus faldet sammen, og tilbage er der kun ruiner.
Træer og buske er vokset op, hvor bygningerne har ligget,
men nedenunder ligger urørt det gamle gulv fra stalden, og
i resterne af stuehuset kan man stadig se det komfur i det
åbne ildsted, som Mine brugte tilbage i 1950erne, når der
skulle laves mad eller serveres kaffe for de mange besøgende, der kom ind for at få en snak eller et spil kort med
Georg.
Verner Puggaard

SleSlebsagervej 2 ca. 1930
Men Mine rejste i slutningen af 1950erne hele vejen til
Amerika (USA) for at besøge en bror, der havde bosat sig
der. Det blev der snakket meget om. Jeg husker, at hun
fortalte, at hun skulle sejle med ”Batory”, der var et skib,
der dengang sejlede i rutefart mellem København og New
York.

Få den varme mad bragt lige til døren!
Som et alternativ til en uges "køle mad" vil vi gerne tilbyde
at levere den daglige friske og varme mad lige til døren til
endnu flere borgere i Årre og omegn.
Maden bliver leveret i varmekasser, som gør at man kan
sætte den direkte på bordet med det samme, og samtidigt
nyde duften af et veltilberedt måltid mad, som man kan
nyde i hjemlige omgivelser.
Kroen har åbent alle dage undtagen om mandagen. Her kan
man til gengæld få leveret en ekstra ret om søndagen, som
man kan varme i mikroovnen, eller man kan få leveret nogle
stykker smørrebrød til ganske fornuftige priser, hvis man i
stedet ønsker dette.
Efter ombygningen og udvidelsen af køkkenet i 2013, er vi
ligeledes i stand til at levere den daglige mad til endnu flere
Institutioner og virksomheder, idet vi igennem årene har
opbygget en meget stor erfaring på netop dette felt. Så
også her står vi parate til at yde en god service med maden

bragt lige til døren, det gælder både til hverdag og til fest.
Ønsker I at høre nærmere omkring priser og leverings tidspunkter står vi gerne til rådighed, så ring blot på 75192027
eller gå ind på vores hjemmeside og se nærmere,
www. aarrekro.dk
Vi glæder os til at høre fra jer.
Med venlig hilsen

Betina og Kim Sandén Årre Kro
Årre Kro 6818 Årre.
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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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Gymnastikopvisning
søndag den 8. marts 2015 kl. 13.30
i Helle Hallen, hal 1
Indmarch og velkomst

Puslinge spring :

AFS/FVI

Mette Skovbjerg, Berit Egelund, Lonni Andersen, Dorte Mathiasen, Simone Ørskov, Jimmy Rasmussen, Emil Skovdal Holm, Katrine Lund, Laura Skovbjerg, Mathilde Hansen,

Forældre / Barn

ASF/FVI

Anne marie Sørensen

Lille Spring

ASF/FVI

Vita Guldberg, Martin Kristensen, Peter K. Jensen, Svend Axelgård, Torben Nielsen,
Anette Vind, Heidi Andreasen, Lærke K. Jensen, Thea K. Jensen, Tobias Skov, Tilde Markvorsen, Nicolai Hybenfryd, Sebastian Ørskov

Spring 3.—5. kl.

ASF/FVI

Søren Ibsen, Julie K. Jensen, Johanne Skovbjerg, Lone Ladefoged, Jan Nielsen, Simone
Ørskov, Mille Ladefoged

Rytme piger

ASF/FVI

Sara Mathiasen, Trine Juul Kristensen

Junior Spring

ASF/FVI

Stine Mathiasen, Peter Ibsen, Jimmi Rasmussen, Thomas Dahl, Malte Hermansen

Tistrup

Svend Akselgård

Gæstehold
Motions Herrer

Morten Stenger, Henrik Jacobsen, Michael Nilsson, Louise Stage, Kamilla Kjærbye,
Anja Lene Olsen

Skibelund Efterskole

Vi ses til en masse fantastisk gymnastik
Nyt fra gymnastikken
I skrivende stund er det lige efter nytår. Vi er ved at planlægge vores årlige
Brammingtur, hvor gymnaster fra
Rytmepiger, 3-5 kl. spring og Junior
spring deltager. Vi er i Bramming
Gymnastik og Idrætsefterskoles haller, hvor vi øver en masse spring og

serie, så vi bliver klar til opvisningere.
Det plejer at være en god tur med
masser af humør, spring, god forplejning, frustrationer, YES-oplevelser
(når et spring lykkedes) og til sidst,
trætte børn.
Opvisningen er næsten på plads. Vi

har vores egne dygtige hold og så 2
gæstehold. Det er Skibelund Efterskole, da vi her har mange tidligere gymnaster og Tistrups Motionsherrer. De
er garant for god og glad gymnastik.
Håber at vi ses til en flot eftermiddag

søndag d. 8 marts i Helle Hallen 

Lokalopvisning for gymnasterne i Årre
Gymnastik sæsonen er godt i gang, og alle holdene er
nu fuld gang med at øve og gøre sig klar til gymnastikopvisningen i Helle Hallen den 29/3-2015, kl 10.00.
Gymnasterne vil her vise, hvad de i lært i løbet af gymnastiksæsonen, i deres fine opvisningstøj.
Alle er meget velkomne til at komme og kigge og give
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dem en kæmpe klapsalve med på vejen, så de bliver
endnu mere stolte af deres flotte arbejde.
Sæt kryds i kalenderen den 29/3-2015, kl 10.00,
det er i Helle Hallen det sker.
Med venlig hilsen
Gymnastik udvalget i Årre.

LokalNyt
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Fåborg Sogns Jagtforening
Fåborg Sogns Jagtforening forsøger at samle de lokale jægere
omkring deres fælles interesse ved at arrangere fælles jagter,
tilbyde jagter gennem Danmarks Jægerforbund, Varde Kommune, fælles indskydning af rifler, flugtskydning + arrangementer af social karakter, som fisketure og en tur til Varde
skydesimulator. Vores årlige bukketræf den 16. maj er altid
et tilløbsstykke, hvor de særligt heldige præsenterer deres
trofæ på dagen. Alle deltagere kårer årets trofæ, og vinderen
får æren og den eftertragtede vandrepokal. Der dystes hvert
år om æren i at modtage Kragepokalen og Rævepokalen, og
der gøres ihærdige indsatser. Hvert år kåres årets jæger, som
indstilles af foreningens medlemmer.
Foreningen har fået en større tilgang af ny- jægere og ungjægere, som vælger Fåborg Sogns Jagtforening. Det er vi meget glade for, da det giver en rigtig god stemning, når vi er
mange sammen om en fælles interesse. Vi hygger os rigtig
meget, og i sidste såt sætter vi pris på lækkerier fra grillen.
Vi vil meget gerne have flere medlemmer i foreningen, så
kender du nogen, som endnu ikke er medlem, eller jægere,
som netop har erhvervet jagttegn, så sig endelig til.
For at tiltrække nye samt unge jægere, arbejdes der i bestyrelsen på, at arrangere 1 jagt, kun for de nye jægere. Foreningen kan også findes på Facebook, hvor vi forsøger at nå
de unge medlemmer, og kan via det sociale medie, informere om de aktiviteter, der afvikles. Der udgives et fælles blad
sammen med de øvrige jagtforeninger i (det gamle Helle

Kommune) – hver forening repræsenteres i udvalget for Helle Jagtforeninger, hvor der aftales fælles arrangementer på
tværs af alle foreninger, der holdes trofæ-aften, skydeturneringer i Helle Hallerne, hundedressur m.m.
Som medlem af Fåborg Sogns Jagtforening får du en sms om
de aktiviteter der er, og du kan altid følge med i, hvad der
sker.
Foreningen er også meget taknemmelig for, at de lokale
lodsejere giver os mulighed for at arrangere rævejagter i
efterår- og vinterperioden– især når majsen er på sit højeste
giver det store udfordringer til både hunde som jægere. Tusind tak for det. Foreningen er ikke ejer eller lejer af eget
jagtterræn, hvorfor det er en stor hjælp til vores forening, at
der er lokale lodsejere, som er villige til at lægge terræn til
vores aktiviteter. Vil du som lodsejer tilbyde foreningen mulighed for jagter på dit terræn, er du meget velkommen til at
kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Fåborg Sogns Jagtforening

E-mail:faaborgsognsjagtforening@gmail com
Facebook: Fåborgsogns Jagtforening

Arrangementer
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.

Torsdag den 19 februar kl. 14: Foredrag ved læge Ole Helmig :
”Lidt om humor og montre oplevelser igennem et langt lægeliv”
Torsdag den 26 febbruar kl. 14 : Bankospil.
Torsdag den 5 marts kl 13 : Præmiewhist.
Torsdag den 12 marts kl. 14 : Bankospil.
Torsdag den 19 marts kl. 14 : Musik og sang med ”De glade
pensionister” fra Skærbæk.
Torsdag den 26 marts kl. 13 : Præmiewhist.
Torsdag den 9 april kl. 14 : Bankospil.
Torsdag den 16 april kl. 14 : Billeder og ord :Med Kim Schmidt
på tur rundt i Amerika.
Torsdag den 23 april kl. 13 : Præmiewhist.
Torsdag den 30 april kl. 13 : Generalforsamling og
efterfølgende Bankospil. (Gratis kaffebord).
Mandag den 27 april :Generalforsamling i Kreds Syd Vest.
Torsdag den 7 maj kl. 13 : Præmiewhist.
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Nyt fra Årre Skole
LÆNGERE SKOLEDAG FOR ELEVERNE PÅ ÅRRE SKOLE.– EFTERLYSNING AF FRIVILLIGE HÆNDER.
Den nye folkeskolereform, der trådte i kraft pr. 1. august 2014 medførte blandt meget andet, at eleverne fik en længere
skoledag.
Mere præcist går elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse nu i skole i 30 timer om ugen (fra kl. 8.30 – 14.30 dagligt) og elever fra 4. – 6. klasse går i skole i 33 timer om ugen (fra kl. 8.30 – 14.30 tirsdag og fredag og fra kl. 8.30 – 15.30
mandag, onsdag og torsdag).
Det er jo vigtigt, at eleverne har energi til hele skoledagen. Det kræver mad og drikke.
I skolebestyrelsen har vi besluttet som en prøveordning (og som et supplement til madpakken), at bage og udlevere et
gratis stykke brød til alle elever hver eftermiddag omk. kl. 13.45.
Ordningen aftaltes i første omgang til første halvdel af skoleåret, men er nu udvidet til hele skoleåret. Senere tages beslutning om, hvordan det kommer til at se ud i næste skoleår.
Til det praktiske arbejde med at bage og udlevere brød kan vi godt bruge nogle frivillige hænder.
Én af skolens medarbejdere er ansvarlig for brødordningen og tager sig også af selve brødbagningen, men der er en del
opgaver undervejs, hvor det ville være en stor hjælp at have en medhjælper.
Vi regner med et omfang på 1 – 2 timer dagligt – gerne fordelt på flere personer. Så hvis du kunne tænke dig at hjælpe
med opgaven – måske bare én dag om ugen – vil vi gerne høre fra dig.
Henvendelse: Trine Møller, tlf. 2051 9781
Venlig hilsen Peder Brogård
Peder Brogård, tlf. 2044 2218.

.Årre Skole – en skole i bevægelse
Der går flere års forberedelser forud for, at Årre skole onsdag den 14. januar kunne hejse flaget og kalde sig DGI Profilskole – en titel der dækker over, at skolen nu har papir på,
at de kan kombinere leg, idræt og bevægelse med læring
igennem hele skoledagen.
Dagen startede med en samling, hvor Gitte Søndergaard,
idrætskonsulent fra DGI Sydvest, roste lærerne og pædagogerne for deres store mod og engagement gennem det halvandet år lange forløb med certificeringen. Henvendt til børnene sagde hun: ”Der var ikke noget, de ikke turde prøve, så
dem kan I være stolte af.” Og børnene så ud til at være enige, de klappede og hujede, da lærerne fik deres kursusbeviser overrakt.
At blive DGI Profilskole er den foreløbige milepæl i skolens
arbejde for at blive en skole i bevægelse, som deres nye
logo også viser. Skoleleder Peder Brogaard siger: ”Det har
været en lang proces, men det er lykkes os at ændre kulturen på skolen, og det er det der skal til.” Men de er ikke i
mål endnu: ”Nu skal der arbejdes med den gensidige inspiration mellem kollegaer. Helt konkret skal vi have lavet en
materialesamling, som alle lærer bidrager til og kan trække
på, når den nye undervisning skal tilrettelægges.”
Forud for skolereformen
Formanden for udvalget for Børn og Undervisning i Varde
Kommune, Per Rask Jensen (V), var også mødt op på skolen
for at fejre skolens nye titel. I sin tale roste han også Årre

skole for at være en foregangsskole: ”I var på vej i den rigtige retning, længe før reformen gjorde det nødvendigt.” Så
var samlingen slut, og flaget kunne hejses i skolegården.
Der var også gaver til børnene i form af en aktivitetskasse til
hver klasse med alle de ting børnene skulle bruge til selv at
skabe masser af bevægelse i frikvarterene. De blev straks
taget i brug, og efter en pause, hvor de fremmødte forældre
kunne få lidt forfriskninger, gik det løs i de enkelte klasser
med undervisning med bevægelse, hvor forældre og bedsteforældre kunne mærke, at skolegangen altså har ændret sig,
siden de selv gik i skole.
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Fodbold opstart
Efter at vi i mange år har haft et godt samarbejde omkring ungdomshold, og i de sidste par sæsoner også har hjulpet hinanden
omkring senior- og oldboysholdene, vil vi i
2015 gøre det officielt omkring seniorfodbold samarbejde mellem Fåborg og Årre.
Formålet er at skabe mere liv på begge
stadions, kunne tilbyde fodbold i området
for alle uanset niveau eller alder og i et
godt socialt miljø.
Der vil blive mulighed for at træne og spille
kampe, men også mulighed for at vælge en
af delene.
Så synes man, at det er sjovere at løbe
med en bold, i forhold til at løbe uden på
landevejen eller på løbebånd, så er dette
en god mulighed.

Hvis der bliver nok spillere, vil vi prøve at
dele det op i alder og niveau, så selvom
man har været på toppen og på vej lidt
nedad og kun har lyst til lidt træning i små
mål, er man meget velkommen
Første træning finder sted på Fåborg stadion lørdag d. 7 feb. Kl. 13.00 omklædt, efter
træning vil der være varmt suppe samt
orientering omkring sæsonen.
Er man forhindret i at møde op, kan man
kontakte Martin Lauridsen på
tlf.27 43 14 58

Petanque Fåborg
Vi har i året 2014 trænet og drillet hinanden hver onsdag
aften, vi har været ca. 30 aktive i løbet af året.
Der har været spillet turneringer tirsdag og torsdag, alt
efter om man spillede double eller på hold, ind imellem
begge dele.
Vi holdt afslutning den 11. oktober. Der blev spillet en lille
turnering og derefter var der afslutning på Fåborghus, hvor
menuen var dansk bøf med bløde løg.
Da vi var mætte, sang vi som sædvanlig vores afslutnings
sang.
Der var i år også lidt underholdning med en sjov tipskupon,
deltagerne var selv aktive inden tipsresultatet var afgjort.

Der skal lyde en tak til alle deltagere. Vi starter en ny
sæson midt i marts.
Se annonce i Ugeavisen .
Vi håber at se alle igen i 2015. Tag gerne naboen
med, da vi meget gerne ser nye petanque spillere

Petanque Udvalget
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HVORFOR FEJRER VI PÅSKE?
Påsken er oprindeligt en jødisk højtid til minde om israelitternes udvandring fra Egypten omkring 1400 år før Kristi fødsel.
Vi kender godt historien om Moses, der fik en åbenbaring
fra Gud om at føre israelitterne ud af Egypten og befri
dem fra slaveriet under Faraos tyranni.
Det gik Farao ikke godvilligt med til, og Gud sendte derfor
en række plager over landet. Først ved den tiende plage
gav Farao efter. Det var da Gud sendte dødsenglen gennem landet, der slog den førstefødte i hver husstand
ihjel. For at dødsenglen ikke skulle ramme israelitterne,
fik de besked om at slagte et lam – påskelammet – og
smøre dets blod på overliggeren over døren i hvert hus.
Så ville dødsenglen gå forbi uden at gå ind og ramme barnet.
Og det skete: Alle egypternes førstefødte blev ramt,
mens israelitternes børn blev skånet. Farao måtte bøje
sig, og israelitterne fik lov til at drage ud.
Det er til minde om denne begivenhed, at jøderne fejrer
påske. Ordet påske betyder ”forbigang” – at englen drog
forbi uden at ramme.
I kristendommen overføres denne tanke på Jesus, der ved
sin død langfredag blev et ”påskelam” i den forstand, at
Gud ser hans ”blod” (død) og skåner alle, der tror på ham.
Også vort påskelam er slagtet – som Paulus siger.
Med andre ord – når vi tror på Jesus Kristus og hans død
og opstandelse, mister døden sin brod og vi gives evigt
liv. Troen på Jesu død og opstandelse – at disse begivenheder virkelig fandt sted – er hovedhjørnestenen i den
kristne tro og uden denne tro er der ingen kristendom. Så
er troen tom, som Paulus også siger.
Mens de færreste er i tvivl om at Jesus faktisk døde på
korset, er der mange spekulationer omkring hvordan op-

standelsen fandt sted – om det skete rent fysisk med det
samme legeme eller om han opstod med et andet, spirituelt legeme. Det er dog ikke afgørende – det afgørende
er derimod troen på, at han gjorde det.
I kirken markerer vi Jesu død langfredag med en særlig
liturgisk gudstjeneste og påskedag fejres Jesu opstandelse. Glædelig påske!
Michael BW Bergerud
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KONFIRMAND-EVENT I LERPØTHALLEN
Fredag 6. marts kl. 17.00-20.15. Deltagelse gratis. Forældre sørger selv for transport.
Alle konfirmander i Varde kommune – og dermed også Fåborg og Årre – inviteres til et stort, fælles
arrangement i Lerpøthallerne i Varde fredag 6. marts kl. 17-20.15. Arrangementet er en del af
konfirmandundervisningen, og deltagelse er derfor gratis.
Der er omkring 600 konfirmander i Varde kommune og det bliver en spændende oplevelse med forskellige
events, hvor de unge kan møde hinanden på tværs af klasserne. Arrangør: Præsterne i Varde kommune
Fra programmet:
17.00-18.30: Foredrag ved Anders Kofoed Pedersen ”Identitet og selvværd”
18.30-19.15: Lasagnebuffet med ½ l. sodavand.
19.15-20.00: Ungdomsgudstjeneste
20.15: Konfirmanderne afhentes

PROGRAM FOR INDRE MISSION
Marts.
11. marts: Festaften i Grimstrup missionshus kl. 18.30 med spisning og
lodder. Tilmelding 8 dage før.
18. marts. Bibeltime hos Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10
April.
15. april: Møde i Grimstrup missionshus ved sømandsmissionær Finn
Løvlund, Esbjerg.
22. april: Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30
Maj.
6. maj: Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22
20. maj: Kredsmøde i Stenderup missionshus. Sprint fra Børkop taler.

FERIE/FRI:
Den 14.-22. marts samt 6.-10. april
varetages embedet af sognepræst
Søren Pedersen,
tlf. 5196703 sop@km.dk.
Den 11.-12. april varetages embedet af sognepræst Charlotte Locht
tlf 75 19 10 90 cloc@km.dk
Præsten har desuden fri alle mandage.

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

DEADLINE: Stof til Kirkenyt skal
være redaktionen i hænde senest
den 23. marts.

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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Renovering afsluttet
Renoveringen af Årre kirke blev færdiggjort i nov. 2014, og kirken
blev genindviet på bedste vis med biskoppen Elof Westergaard i
spidsen – og med stor opbakning fra sognets beboere – og med
kaffebord på kroen bagefter, hvor biskoppen talte, og Thyge Nielsen
viste billeder fra renoveringen fra først til sidst.
Kirkens vægge er reparerede og kalkede ad flere gange. Altertavlen
og de 2 malerier i skibet er rensede, og prædikestolen er renset og
renoveret.
Der er kommet nye farver på kirkebænkene. Farverne skulle matche
interiøret i kirken såsom altertavle og prædikestolen.
Lysekronerne, væglampetter, de små vaser i bænkene og lysestagerne på alteret er renoverede og pudset op hos et gørtlerfirma.
Våbenhuset står nu helt i hvidt og med ny små lamper i loftet.
I billedet på altertavlen, som er fra 1930, ses en ko, der ”kigger” med
– bag ved jomfru Maria!
Koen tilhørte gdr. Herman Hansen, der boede overfor kirken. Maleren henvendte sig, fortæller Kirstine (Post) Christensen på Hybenbo,
og spurgte, om han måtte male et billede af en ko på det nye alterbillede, hvilket han selvfølgelig måtte! – Så kik nærmere på altertavlen, der er fra 1930. Det fortælles, at menigheden dengang havde
svært ved at acceptere altertavlens billede.
Anne-Marie Søndergaard

HUSK!!!

BYFESTGUDSTJENESTE I FÅBORG.

Foredrag med Lone Hertz den 24. februar kl. 19. i
Næsbjerghus.
Arrangeret af menighedsrådene i gamle Helle Kommune

Søndag den 10. maj kl. 14.00.
Menighedsrådet vil igen i år indlede byfesten med en
gudstjeneste med musik.
Musikken i år leveres af Familien Olesen.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe i Fåborghus.
Vel mødt.

KONFIRMANDGUDSTJENESTE:
Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste og den
afholdes i Årre kirke søndag 1. marts kl. 10.30.
Alle er velkomne!

Ingen konfirmation i Fåborg i år.
Det er et meget lille hold konfirmander i år, og der er
kun én i Fåborg. Vedkommende har forståelig nok
valgt at blive konfirmeret sammen med kammeraterne i Årre kirke.

BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE.
Skærtorsdag den 2. april kl. 10.30 er der afslutning af
forløbet ’Skolen i kirken’ for 3. klasse med gudstjeneste i Fåborg kirke.
Gudstjenesten vil være rettet mod børn, og alle er
velkomne.
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GUDSTJENESTER
Dato

Fåborg Kirke

Årre Kirke

Tekst

22. februar

1 søndag i fasten

10.30

09.00 *

Matt 4,1-11

1. marts

2 søndag i fasten

Fælles med Årre

10.30

Konfirmand-gudstjeneste

8. marts

3 søndag i fasten

10.30

09.00

Luk 11,14-28

15. marts

Midfaste

22. marts

Mariæ bebudelse

Henvisning til
nabokirker
Henvisning til
nabokirker

Henvisning til
nabokirker
Henvisning til
nabokirker

29. marts

Palmesøndag

09.00

10.30

Matt 21,1-9

2. april

Skærtorsdag

10.30

Fælles med Fåborg

Afslutning med
minikonfirmander

3. april

Langfredag

Fælles med Årre

10.30

Liturgisk gudstjeneste

5. april

Påskedag

09.00 A Kol *

10.30 Kol

Mark 16,1-8

6. april

2. påskedag

Ingen

09.00 SP

Luk 24,13-35

12. april

1. søndag efter
påske

Henvisning til
nabokirker

Henvisning til
nabokirker

19. april

2. søn. e. påske

10.30

09.00 *

26. april

3. søn. e. påske

Henvisning til
nabokirker

Henvisning til
nabokirker

1. maj

Bededag

09.00 *

10.30

Matt 3,1-10

3. maj

4. søn. e. påske

Fælles med Årre

10.00

Konfirmation

10. maj

5. søn. e. påske

14.00

Ingen

Byfestgudstjeneste

14. maj

Kristi Himmelfart

Ingen

10.30

Mark 16,14-20

17. maj

6. søn. e. påske

10.30

09.00

Joh 15,26-16,4

24. maj

Pinsedag

10.30

09.00 *

Joh 14,22-31

25. maj

2. pinsedag

09.00

Ingen

Joh 3,16-21

31. maj

Trinitatis

09.00 *

10.30

Joh 3,1-15

Joh 10,11-16

Kirkekaffe. A = Altergang på andet tidspunkt end 10.30. Kol = Kollekt. SP = Søren Pedersen.

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO
11. marts ved Charlotte Locht, 15. april v. Michael Bergerud og 13. maj v. Michael Bergerud – alle dage kl. 10.15.
Alle er velkomne.

LITURGISK GUDSTJENESTE i Årre kirke Langfredag den 3. april 10.30.
Der er hverken prædiken eller altergang, men der veksles mellem læsninger, sang og musik.
Gudstjenesten er fælles for Fåborg og Årre.

KOLLEKTER: Påskedag til KFUM/K i Danmark.
KIRKEBIL (taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet
refunderes af menighedsrådene.
*.
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Nyt fra den Blomstrende landsby - Årre!
Godt Nytår
Et nyt år har taget sin begyndelse og nye og spændende
projekter venter på at blive udført, og vi i er i bestyrelsen
og i vores arbejdsgruppe omkring "De Blomstrende
landsbyer" iklædt arbejdstøjet og i gang med flere af opgaverne, som bl.a. skal være med til at sikre, at Årre kan
opnå blomst nr. 3 i rækken under udviklingsprogrammet
"De blomstrende landsbyer" i Danmark.
Det helt store projekt er, at få etableret og færdiggjort
”Oasen" i midtbyen. Det er en opgave som inddrager
masser af frivillige mennesker samt lokale håndværkere,
og arbejdet bliver udført i et tæt samarbejde med Varde
Kommune og flere af deres medarbejdere. Arbejdsgruppen har vinteren over arbejdet intens på opgaven, har
holdt flere møder parterne imellem, og har fået indhentet forskellige tilbud på materialer og udstyr, som på et
tidspunkt skal placeres på området.
Det er et meget stort og ambitiøst projekt, som vil give
området et enormt kvalitetsløft, og som samtidigt vil blive et smukt grønt åndehul i midtbyen og være med til at
binde bydelene sammen og herved skabe et rum, som
bruges af alle aldre. Især for skolen vil det blive et område, som kan anvendes til udendørs læring og leg. Projektet skal være gennemført inden 1. oktober i år, så det er
en opgave, som med garanti vil blive fulgt med stor interesse af byens borgere, og alle kan godt begynde at glæde sig til at "Oasen" skal indvies.
Et stort projekt er blevet afsluttet.
Kloakerings arbejdet er afsluttet overalt i byen, og det er
sket i et tempo, som har været helt fantastisk, især når
man tænker på alle de udfordringer, de ofte har stået i
med masser af grundvand, som først skulle pumpes væk,
inden de kunne lægge de nye rør i jorden og herefter få
reetableret vejene med nyt asfalt.
Entreprenørfirmaet Svend B. Thomsen i Varde og hele
holdet af dygtige medarbejde har udført et flot og gedigent stykke arbejde, og alle fortjener de et stort skulderklap for indsatsen.
De nåede inden jul at få ryddet oplagspladsen i midtbyen
og få ryddet pladsen på det "Grønne" område ved Fyrrevænget. Alle steder i byen blev der blevet ryddet op og
etableret opkørsler ved fortovene og opstribning overalt
på vore veje i byen.
Krydset ved Lindegade/Skolegade er blevet anlagt, så det
ikke længere udgør de tidligere så trafikfarlige situationer på grund af de dårlige oversigtforhold, som tidligere
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herskede i krydset.
"Rosenbedet" bliver i foråret anlagt på det grønne område på hjørnet af Lindegade og Kirsebærvænget, og her
bliver der ligeledes anlagt et par p-pladser. Disse pladser
bliver udført med "græssten", således at de falder naturligt ind i området. Byfestflagene bliver opsat ved byfestpladsen.
Rådhusets fremtid.
Vi har i Borgerforeningen valgt at sætte fokus på at finde
noget visionært og langtidsholdbart at bruge vores
"rådhus" til på Toften, da det i løbet af sommeren vil blive tømt for både mennesker og inventar.
Der er pt. ingen afklaring herpå, men en arbejdsgruppe
arbejder sammen med forvaltningen på kommunen om
at finde en løsning, men umiddelbart kan det blive svært.
Alternativet er at bygningen skal saneres væk, og det vil
vi jo nødigt skulle blive resultatet, men hellere det end at
bygninger skal stå gabende tomme og langsomt forfalde.
Så gode idéer er meget velkomne.
Ny "super" miljøstation.
En anden af de store projekter som skal gennemføres i
byen, er opsætningen af en super miljøstation, og når de
endelige planer om en kommende placering er på plads,
vil vi sammen med Forsyningen indkalde til et borgermøde og orientere herom.
I forbindelse med etableringen af miljøstationen arbejdes der på at få anlagt en stor parkeringsplads til alle de
store lastbiler, som ofte holder langs vore veje i byen.
Ikke mindst alle de udenlandske vogne, som ofte holder
langs Siggårdsvej i flere dage, ønskes flyttet til et sted,
hvor der er nogle gode sanitære installationer tilstede,
således at der fremadrettet bliver skabt nogle bedre vilkår for chaufførerne. Det vil samtidigt indfri et meget
stort ønske fra flere af byens borgere.
Ansøgning til Vejdirektoratet omkring cykelstien & hastighedsbegrænsning på Tingvejen.
Vores ansøgning om en forlængelse af cykelstien fra
Bryndumsager og frem til Roust og herefter videre frem
til Korskroen er blevet bekræftet modtaget af Vejdirektoratet, men ifølge deres tilbagemelding skal vi nok ikke
forvente, at der vil ske noget positivt om en forlængelse
indenfor den nærmeste fremtid.
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Ligeledes har vi fået et afslag på vores ansøgning fra både

Vejdirektoratet og Politiet, omkring en mindre hastighedsbegrænsning på Tingvejen på en strækning på ca. 1 km. fra
Bryndumsager og forbi krydset ved Eskærsdalsvej / Kirsebærvænget.
Cykelsti mellem Fåborg og Årre.
Som omtalt i sidste udgave af LokalNyt, har vi i løbet af
efteråret afholdt nogle møder, hvor vi sammen med Borgerforeningen i Fåborg og Peder Brogaard fra Årre Skole, samt
med deltagelse af flere frivillige borgere og forældre og repræsentanter fra Udviklingsrådet i Helle Øst, hvor vi valgte,
at sætte spotlyset på at få anlagt en ny cykelsti fra Fåborg
og frem til Tingvejen.
Dette arbejde har resulteret i, at vi i starten af november
måned kunne fremsende en ansøgning til Udvalget for Plan
& Teknik ved Varde Kommune, og indenfor ca. 1 uge fik vi
en invitation til et møde med formanden og enkelte medlemmer af udvalget, hvor vi fik mulighed for mundtligt at
begrunde og uddybe vore ønsker og behov for anlæggelsen

af netop denne cykelsti.
Desværre lå vores ansøgning i en stak på ca. 50 andre ansøgninger omkring nye cykelstier i Varde Kommune, men vi
er optimister og tror på, at vores ansøgning befinder sig i
det øverste lag, idet Udviklingsrådet tidligere har udarbejdet en rapport, hvor netop denne strækning er fremhævet
og prioriteret højt. Mødet var positivt, og der blev lyttet - så
vi holder fast i vores optimisme.
Vore indfaldsveje til byen skal under lup!
Et af de emner og projekter vi også skal have kigget på, er
hvad vi kan gøre for at forskønne vore indfaldsveje til byen,
et projekt som vi nærmere vil drøfte på det kommende borgermøde for at få nogle gode idéer og samtidigt finde nogle,
som frivilligt vil hjælpe os med at løse denne specifikke opgave.
Så lad os vise, at vi fortsat kan løse opgaverne når vi står
sammen - Ingen kan alene alt, men sammen kan vi rigtig
meget. Endnu engang - Godt Nytår.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Årre Borgerforening.

Årsmøde/generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn
25. februar 2015 kl. 19.30 på Årre kro.
I forbindelse med foreningens generalforsamling, har der i
en lang årrække været tradition for at afholde et årsmøde
med et lokalhistorisk emne. Det har gennem alle årene
skabt interesse og kunnet samle god deltagelse, og vi har i
de seneste år haft den glæde, at interessen og fremmødet
har været stigende. Hvor emnerne tidligere rakte mere ud
over sognets grænser, og indlederne ikke havde nogen tilknytning til Årre Sogn, har vi ændret lidt på denne skik og
hvert år forsøgt at finde en person, som tidligere har været
en del af befolkningen i Årre. Vi har bedt vedkommende om
at fortælle om tiden i Årre og tiden efter Årre og kaldt emnet: ”Hvor blev de af”? Vi har mødt stor velvilje blandt de
forespurgte og god respons fra mødedeltagerne.
Atter i år har vi mødt velvilje fra Kirsten Wenzel Rebsdorf.
Hun er barnefødt på gården Eskærdal i Jyllerup, som nr.2 i
en børneflok på 3(Hans, Kirsten Ragnhild), hvis forældre var
Anne og Wenzel. Selvom hun i en tidlig ungdom forlod Jyllerup og flyttede med sin tilkomne mand Gunde Rebsdorf til
Føvling, har hun kunnet følge udviklingen i Årre sogn gennem sine forældre og sin bror Hans Wenzel, som overtog
Eskærdal efter sin fars død.
Vi er i bestyrelsen meget overbeviste om, at vi har fundet en
meget inspirerende fortæller.

Der er stadig en del beboere i Årre sogn, som husker familien Wenzel, og mange vil huske familien og hjemmet Eskærdal som et åbent og gæstfrit hjem, med særdeles inspirerende aktiviteter. Som følge heraf blev forældre såvel som børn
også involveret i en række foreningsopgaver, og disse opgaver blev gennemført med stor nidkærhed. (landboforening,
husholdningsforening, kulturelle foreninger, amatørteater,
politiske foreninger, musik Revl og Krat m.fl.) Her er opremset en række, men fortæller ikke meget om den vidtfavnende familie. Det tror vi til gengæld Kirsten vil uddybe på fortrinlig vis suppleret af en række fotos fra arkivet, hvor familien er aktiv i forskellige situationer. Kirstens bror, Hans Wenzel, har i øvrigt været med i Lokal historisk Forening helt fra
starten og har i høj grad været med til udgivelsen af bogen
”Årre Sogn”,
Vel mødt til et af de gode lokalhistoriske arrangementer,
og bliv medlem af foreningen til støtte for det frivillige arbejde. De tilsendte girokort kan medbringes, og kvitteres
ved kontant betaling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Indlæg fra Fåborg Borgerforening
Velkommen til en ny sæson i 2015 med masser af sjove og
spændende aktiviteter – tak for den store opbakning til
vores arrangementer i 2014.
Julen 2014
2014 blev afsluttet med flot julebelysning i Fåborg by både
i luften og på juletræer. Lørdag d. 29. november stillede
Fåborg Kro garagen til rådighed til et flot julearrangement
hvor byens børn var ude og lede efter julemanden, så julen også blev reddet i 2014. Heldigvis blev han fundet.
Sædvanen tro var der også julebanko på Fåborg Kro, hvor
der var næsten 130 bankospillere – igen en rigtig flot opbakning.
Fastelavn
Første arrangement i år bliver Fastelavn på Fåborg Kro
lørdag d. 21. februar om eftermiddagen. De sædvanlige
sjove klovner vil underholde, så vi er sikker på det bliver
en god dag.
Generalforsamling Fåborg Borgerforening
Næste arrangement er Borgerforeningens Generalforsamling torsdag d. 26. februar. Der skal vælges 4 nye medlemmer, da Maud Østergård, Flemming Bott, Mikael Jepsen og
Jeanett Moesgård ikke ønsker genvalg. Ifølge vedtægterne
skal der være mindst 2 kvinder i bestyrelsen så min. 1 kvinde og 3 mænd skal vælges. Vi vil kraftig opfordre til at man
kun foreslår kandidater, hvor kandidaterne er indforstået
med det selvom vedtægterne siger at alle i princippet kan
vælges. Borgerforeningen har ingen kandidater i kikkerten
så skal vi overleve som borgerforening er det vigtigt man
kommer ud af busken og vil give en hånd med.

Vi har nogle hyggelige timer og takket være Fåborgholdet,
Jule-holdet, -Aktivitetsudvalget, og enkelt personer der
har opgaver, er vi for at lave alting selv. Vil I samme omgang sende en STOR tak til udvalgene og enkelt personerne – uden jer ville byen ikke ’leve’.
I udviklingsrådet skal der på generalforsamlingen vælges
en ny person i stedet for Conni Skydt, der ikke ønsker genvalg.
Cykelstier
Cykelstien mellem Fåborg og Agerbæk er som bekendt
besluttet, men diverse problemer med tilladelser fra Naturfredningsstyrelsen har ladet vente på sig, så derfor er
projektet ikke kommet i gang endnu. Vi ville gerne, hvis
cykelstien kan indvies til byfesten.
Sammen med Årre Borgerforening er der nedsat en arbejdsgruppe,der vil forsøge at få etableret en cykelsti fra
Fåborg til Tingvejen langs Fåborgvej. Der er ca 50 ønsker
om nye cykelstier i Varde Kommune så der vil være kamp
om midlerne. Vi mener dog vi har en række gode argumenter og klør derfor på med arbejdet – for yderligere
info se indlæg fra Årre Borgerforening i Lokal Nyt nr. 4.
Snerydning

I skrivende stund må vi desværre konstatere at rigtig mange ikke har betalt for snerydning, og det kan vi ikke leve
med ret længe for der er stadig udgifter til vedligehold af
traktor, løn osv. Bliver dette ikke bedre ender det med at
vi selv må ud at feje/skovle fortove, eller kontingent må
hæves, så er vi sikker på, at mange vil synes det er rigtig
træls.
Med venlig hilsen bestyrelsen Fåborg Borgerforening

Find Julemanden
Lørdag d. 29 Nov. Skulle julemanden findes i Fåborg.
Borgerforeningen måtte låne Fåborg Kro garage til at stille borde
og stole op så der var klar til eftermiddagens arrangement .
Vita Guldberg havde lavet en rute rundt i Fåborg i julemandens
spor . På turen rundt i Fåborg deltog ca. 50 børn og 40 Voksne
som fik sunget og danset til nogle julesange . Julemanden blev
omsider fundet og så gik turen tilbage til garagen , hvor der blev
delt juleslikposer ud til børnene. 5. klasse i Årre solgte lune æbleskiver og lækre hjemmebagte kager til fordel for klassekassen.
Borgerforeningen skænkede gløgg, varm kakao og kaffe ud .
En dejlig eftermiddag hvor alle hyggede sig . dejligt at så mange
møder op, også nogen, som er flyttet fra byen møder trofast op.
Ulla
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Fåborg Lokalhistorie

Beretning om brændselsproduktioen i Vrenderup Mose under 2. verdenskrig og årerne
efter krigen . 1. del

Vrenderup mose
Kører man fra Fåborg mod Vrenderup, har passeret rundkørslen ved Tingvejen, kommer man ned over en lavning.
Her ligger Vrenderup mose. Den strækker sig på begge sider af vejen, dog mest mod vest. Her var der stor tørveproduktion under og en del år efter 2 verdenskrig.
Vi vel her gengive, hvad Johannes Kirkegård skrev om mosen i Fåborg Sogn bog 2 suppleret med oplysninger fra Emil
Henriksens bog Tiøren og arkivets egne oplysninger.
Da anden verdenskrig brød ud i 1939, begyndte det langsomt at kunne mærkes, at der blev indført mindre af udenlandske forbrugsvarer og råvarer, men det var først, da
Danmark blev besat den 9. april 1940 af den tyske militærmagt, at der øjeblikkelig blev sat stop for varer fra lande,
som Tyskland var i krig med.
Her skal forsøges at fortælle om, hvordan kul og koks, som
kun kom her til landet i små mængder under krigen, blev
erstattet af indenlandsk brændsel. Og det bliver, Hvordan
brændselsproduktionen foregik i Vrenderup mose.
Vrenderup mose med sine ca. 300 tdr. land, var inden århundredeskiftet blevet opdelt. Parceller i mange små størrelser til de bestående ejendomme i Vrenderup og Fåborg.
Senere kom også folk fra både Hjortkær, Årre og Næsbjerg
ind i billedet, mest i form af lejede parceller. Det var både
folk fra land og by.
Lejeperioden var op til 49 år. De kunne så grave deres
brændsel hvert forår til eget forbrug. Nogle, som havde en
større parcel, kunne grave tørv til salg i mindre omfang, der
var ikke så få læs tørv, der blev kørt til Varde, helt op til 2
verdenskrig, som brændsel for beboere der, som også har
været en ekstra indtægt ved siden af landmændenes bedrift, men det har jo nok været priserne på kul og koks,
som tørvene har skullet konkurrere med, så Vrenderup lå
ellers hen med rigt dyre- og fugleliv, da det var begroet
med hventujer, lyng og græs af forskellig slags, for jægerne
var det et godt jagtområde, med især ænder, da det var
meget vandrigt.
Da der som følge af besættelsen straks blev mangel på
brændsel, begyndte tørveproduktionen for alvor at komme
i gang, der blev ryddet træer og buske væk, en petroleumstraktor med en lille fræser bagpå blev lejet til at jævne og
planer mosen for folk, så de kunne begynde at grave tørv i
større mængder, men tørvegravning på gammeldags måde

blev hurtig afløst af de såkaldte #pressere#, en maskine
som kan sammenlignes med en kødhakkemaskine, bare at
tørvemassen kom ud som en omtrent firkantet pølse. Til at
lave pressetørv med en maskine, skulle der være 4 mand,
hvis man kunne arbejde i selve mosen med maskineriet og
2 – 3 kuske alt efter hvor langt, der var til tørrepladsen, 2
mand splitte med en skovl dyndet, som vi kaldte tørvemassen op i en elevator, hvormed det kom op i presseren.

1.
2.

tredie fra venstre Karoline Kirkegård
Sidste fra venstre: Marie Nielsen Lyne

Der blev det æltet sammen og kom ud i en omtrent firkantet masse. Her stod en mand med en gravegreb og snittede
en portion af, som der kunne blive 5 tørv af, satte det over
på en lav vogn med 4 hjul under eller en vogn med en trætromle under midten. Det kunne være ca. 200 tørv på sådan et slæb. Kusken og hesten kom tilbage med et tomt
slæb, han spændte for det den fyldte og kørte ud til manden på tørvepladsen, som imens havde tømt et slæb med
en firkantet greb og lagt dem på jorden og med et rask slag
delt hver portion i 5 tørv. Der var mange pressere, som
stod på land, fordi det var for blød i mosen. Der havde man
spor ud i mosen, hvor en trolje blev læsset med dynd og
blev hævet op til presseren ved hjælp af en stålvire og et
spil. Der blev det tippet af, den tomme trolje sendt ud i mosen igen. Ved den fabrikation kræves 2 mand mere. Kuskene var piger og drenge, som kun var i skole 2 formiddage
om ugen.
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Det voldte da også problemer, men det blev løst ved, at
de enten snød fra skole, eller man fik de piger, som vendte tørv, til at være kuske.
Til presserne skulle der bruges strøm, da det skulle være
mindst en 7½ h motor til at trække dem, der var meget
arbejde for elektrikerne med at få etableret strøm ud til
presseværkerne, som var spredt over hele mosen. Det
blev opsat master og trukket ledninger, ligesom der blev
opsat transformatorer for at levere strøm nok. Det var
ikke altid let at få luftledninger tildelt, da der var mangel
på kobbertråd. Det skete da også, at flere landbrug i sæsonen måtte aflevere deres luftledninger til brug i mosen.
Da tørveproduktionen var på sit højeste, blev der ved lov
vedtaget, at man kunne inddrage jord til tørrepladser mod
betaling af en årlig leje på 400 kr. pr. tdr.l.
Tørveproduktionen sluttede til dels i Vrenderup mose i
1948, da krigen var sluttet i maj 1945, men mosen var også omtrent blevet tømt for tørvedynd.
Prisen for pressetørv var ca. 42 kr. pr. ton alt efter, hvor
meget aske de indeholdt.
I 1946 blev startet en formbrændselsfabrik, som kunne
bruge den tørvemasse som lå op imod land og havde ringe
dybde og ikke kunne bruges til pressetørv. Det var også en
mere koncentreret form for brændsel. Der foregik på den
måde, at man med en hest og en let harve løsnede et
tyndt lag dynd, som så blev tørret af solen, derefter blev
samlet med en stor smuld skovl, som en hest trak. Det
blev læsset på en vogn og kørt til formbrændselsfabrikken, hvor det af 1 mand blev fyldt i presserne. Der var 2
pressere, da 1 mand kunne nå at passe dem, timelønnen
var den samme. I presserne blev smuldet med stor kraft
presset gennem en dyse af en stempel og så ud som hård,
tynd pølse og blev ført op i en silo, hvor det knækkede af i
forskelligere størrelse.
En lastbil kunne så køre hen under siloen og ved hjælp af
skodder blive fyldt.
Fabrikken kørte i døgndrift af 2 mand, som havde 12 timer
på skift. De blev aflønnet med 2,50 kr. pr. time om dagen
3,00 om natten (1948).
Der kunne produceres ca. ½ ton formbrændsel med hver
presser i timen. Prisen på formbrændsel var ca. 50 kr. pr.
ton. Der kom senere endnu en formbrændselsfabrik i
Vrenderup.
En stor det af brændsel et fra Vrenderup mose blev afsat
til en tysk flygtningelejr i Oksbøl, hvor der en tid var
40.000 flygtninge.
Formbrændselsproduktionen i Vrenderup holdt op om-

kring 1962. Som det ses af overstående, har tørveproduktionen givet arbejde til mange mennesker til en god løn og
om nødvendig en ”skolefridag” engang imellem til de yngste, arbejdet var vigtigere end lærdom. Dengang begyndte
man at arbejde i en ung alder.
Den gode løn kunne ikke omsættes i forbrugsgoder, for
der var mangel på alting, så en del af lønnen blev brugt til
kortspil og sprit. Der var jo ikke mange andre mugligheder
for fornøjelser, dog var der også muglighed for at spare
noget af lønnen op, skatten var ikke så stor dengang.
I 1952 blev Vrenderup mosegrøft reguleret og uddybet,
senere blev den rørlagt. Det var da mening, at hele mosen
skulle opdyrkes.
Danmark og Europa manglede fødevare på det tidspunkt,
så alle muligheder for ud udvidelse af produktionen skulle
anvendes,

Magny Christensen Virkelyst

Opdyrkning lykkes aldrig på grund af de mange små parceller og problemer med den rørlagte stykke, som hvert
skulle repareres, fordi rørene vippede i mosedyndet.
I 1970 lykkes det for Tage Munck, at få næste alle moseparceller, på den østlige side af Vrenderupvej samlet, i alt
ca. 35 tdr.l. Her etablerede han en dådyrfarm med ca. 100
dyr, lang tid før det ellers blev moderne med sådanne.
Desuden havde han nogle heste og får.
Dådyrfarmen blev afviklet igen engang i 90erne. Årsagen
var myndighedernes krav om blodprøvning af alle klovbærende dyr, herunder også dådyr. En umulig opgave med så
mange, vilde dyr; Hvordan kunne man indfange og tage
blodprøve af dem, uden de ville tage skade af det, i værste fald dø;
Det ville Tage Munck ikke byde sine dyr, derfor afvikling.
Eva og Tage Munck ejede Vrenderupvej 38 i årene 1986 –
94, herunder hører det meste af de 35 tdr. l. mose i dag.
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Fastelavnsfest for børn i
Årre og Fåborg,
Arrangører: Borgerforeningerne

Årre Kro, lørdag den 21. februar fra kl. 10.00 til 12.30
Fåborg Kro, lørdag den 21. februar fra kl. 14.00 til ??
Vi finder årets kattekonge og der er præmier til de bedst udklædte

KFUM-Spejderne Grimstrup – Årre gruppe – hvad sker der?
Sidst i oktober besøgte vi Grimstrup kirke. Den var helt
tømt for bænke og næsten alt inventar. Og hvorfor
det? Jo, den er under restaurering. Det var årsagen til
besøget denne gang. Vi skulle se en tom kirke. Børnene
blev meget forundrede over at se det, kigge ned i kanaler m. ledninger m.m. Vores
præst Charlotte fortalte om restaureringen
og fik mange spørgsmål fra børnene. En
kirkerestaurering sker så sjældent, at ikke
mange oplever det mere end en gang i sit
liv. Vi oplevede det her – og når den nu er
blevet genindviet i februar, vil vi gå derop
og se, hvordan den nu ser ud.
Efterårets program sluttede med at alle tog på juleweekend på Terp Spejdercenter v. Bramming. Programmet bød på: julemiddag med hvad der hører til,
julehygge med sjove aktiviteter, musik og sang, besøg
af julemanden. Der var løb og udendørs aktiviteter,
bagning af småkager, fremstilling af julepynt og meget
mere. Det er en meget gammel tradition i gruppen –
den har været på juleweekend hvert år siden 1964, så
det er blevet til mange gode oplevelser for børn og
voksne.

Juletræsindsamlingen i Årre blev det første arrangement i dette år. Tak til jer, der gav os træer og penge,
et fint tilskud til vort arbejde.
Vort mødeprogram kan læses på hjemmesiden. Vi skal
bl.a. arbejde med sundhed, mørke, have en
”Tænkedag” hvor vi prøver at se på, hvordan
børn og spejdere i andre lande har det, og
hvad de beskæftiger sig med. Vi skal besøge
Russerhulen i Grimstrup Krat, have en lørdags-tur for hele familien og på distriktsturnering i april.
Kom og vær med – der er plads til mange
flere i vores gruppe! Læs mere på hjemmesiden:
www.spejdernet.dk/grimstrup

Ingrid Sand Simonsen, gruppeleder
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Formand: Herman Hansen
hh@landsyd.dk
75192380
Næstfrm: Thorben Østergaard adth@bbsyd.dk
75192314
Arkivleder: Arne Asp Sørensen ema@asper.dk
75192840
Kasserer: Jane ottosen
janeoghenning
75192139
medlem: Svend M. Poulsen
svendin@gmail.dk
75192529
Sekretær: Orla Jørgensen orla6818@live.dkge@cdnet.dk 75192734
Medlem: Børge Duedal
duedalmail@bbsyd.dk
75192392

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

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

22743531
24814029
30425179
22321890
40222786
26721044
22743531

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

22965790
75195751
75192898
51944731
75192003

Fåborg Borgerforening
Brian Nielsen
Ulla Sørensen
Michael Jepsen
Flemming Bott
Claus Hygum
Maud Østergård

2480 1760
4219 0877
4034 9732
2493 9299
2440 7510

Vennekredsen for Årre Kro
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.
Husk at oplyse navn og adresse ved betaling.

vestervang19@yahoo.dk
moster@os.dk
hmjepsen@gmail.com
dotbott@gmail.com
hygum.claus@gmail.com
fridkan@gmail.com

75195119
51225435
22389111
42336844
20433875
40735295

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

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

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

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

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

7519 1129
7516 9348
7519 2148
7519 2314
8817 7576

Fåborg Lokalhistorisk Forening

Årre Borgerforening

Formand.:
Næstform.
Kasserer:
Sekretær:
Medl..:
Medl.:
’

Årre /Grimstrup Pensionistforening
Henry Schultz
Solvej Jensen
Inger Sørensen
Anna Dorit Østergaard
Marius Hansen

75196834
76778030
75196121
75196438
75196479
75195112

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

75192668
50815484
20838434
30425179
61684549
24451550
40415220
75195014

ÅB hundeklub inviterer til informationsaften om vaccinationer og hundepas i samarbejde med

Helle Dyrlægerne
Tirsdag d. 24. feb. 2015 fra kl. 19.00 – 21.00 Det hele vil foregå på Årre skole, Skolegade 25, 6818 ÅRRE
Velkomst ved træner Anne Grethe Andersen
Kort om hvorfor, hundeklubben forlanger hunden skal være vaccineret, når man går til træning.
Helle Dyrlægerne vil fortælle om vaccinationer og hundepas. Hvad der er kommet af nyt på området
Hvorfor vaccinationer og hvornår skal man bruge et hundepas. Spørgsmål til vaccination og hundepas
Kaffe og kage
Åben spørgerunde til Dyrlægen
Prisen for hele aftenen vil være 25 kr. pr. person
Af praktiske årsager vil vi gerne vide, cirka hvor mange der kommer, så der er tilmelding.
Tilmelding senest torsdag d. 19. februar 2015 til nedenstående:
Sanne Dideriksen tlf.: 28 94 34 08 srd@bbsyd.dk eller Grethe Andersen tlf.: 22 58 31 47 Anne.krokusvej8@gmail.com
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Arrangementskalender
Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør

18.feb. 18.00 Vinterfest
18.feb. 20.00 Generalforsamling

Årre Kro
Fåborg Kro

Årre/Grimstrup Pensionistf
Fåborg/Vrenderup Idrætsforening

21.feb.. 14.00 Fastelavnsfest se side 31

Fåborg Krp

Fåborg Borgerforening

21.feb.. 10.00 Fastelavnsfest se side 31

Årre Kro

Årre Borgerforening. Fastelavnsudvalg

24.feb. 19.00 Dyrlægeaften

Årre Skole

ÅB-Hundetræning

24.feb. 19.00 Foreddrag med Lone Hertz

Næsbjerghus

Menighedsrådene

25.feb. 19.00 Årsmøde/Generalforsamling

Årre Kro

Lokalhistorisk forening Årre

26.feb. 19,00 Generalforsamling
Generalforsamling forslag til ændring af
04.mar. 14.00 vedtægter

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

Årre Kro

Årre/Grimstrup Pensionistforening

08.mar 13.00 Gymnastikopvisning

HelleHallen

ASF/FVI

11.mar. 19,00 Generalforsamling
25.mar. 19.00 Generalforsamling

Årre Kro

Årre Invest
Årre Borgerforening

27.mar. 18.00 Forårsfest med Komikeren Jan Svarrer
29.mar. 10.00 Gymnastikopvisning

Fåborg kro
HelleHallen

FVI / Fåb.Borgerforening / Fåborg Kro
Årre Boldklub

Uge 20

Fåborg Stadion

FVI / Fåborg Borgerforening

Sports og Byfest Program udsendes

26.maj. 4 dage Bustur til Holstensk Schweiz

Årre / Grimstrup Pensipnistforening

09.jun.

Fåborg og Agerbæk Lokalhistorisk Fore.

Udflugt: se annoncen nederst på siden

Fåborg og Agerbæk Lokalhistoriske
Foreninger
Afholder udflugt tirsdag den 9 juni til Søby Brunkulslejre
Her nyder vi vores formiddags kaffe og et rundstykke, inden vores guide kommer og fortæller om det store område.
Der er meget plads at bevæge sig rundt på, og den genetablerede natur byder på mange oplevelser.
Og er man til kulturhistorie, så kan man se den gamle købmandsbutik, spiseskuret, gravemester Søren Kristensens
Hus og andet fra fortiden. Der er over 3000 tdr. land bestående af høje sandtipper og dybe brunkulsgrave.
I begyndelsen af 1940’erne / under 2. verdenskrig opstod
barakbyen. Det blev til et indbyggertal på 1500-2000 mennesker, som etablerede sig med flere forskellige forretninger, skole, børnehave osv. Folk kom fra hele landet for at
tjene penge. På det tidspunkt var der 30 – 40 lejer i Søby,
Produktionen af brunkul standsede totalt i foråret 1970.
Brunkulsgravene er nu blevet fyldt med regn og grundvand.
Man kan på en gåtur rundt i området finde flere søer

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
Mikael Skov
Jøsu Jørgen Jepsen Årre
Systuen Årre
Salon Jette Årre
Årre Kro
Årre Traktor &Truckservice
Kvist Industries Årre

med en særpræget rødbrun nuance, som skyldes okker der
er opstået under en kemisk proces, hvor et jordlag, som
indeholder svovlkis, er blevet drænet.
Efter besøget går /kører vi over til Søby hus, hvor vi nyder
en 2 retters menu
Efter middagen kører vi videre til Horsens, hvor vi besøger
det gamle fængsel, der bliver en guidet rundtur, hvor vi ser
mange spændende genstande og fængslets museum. Flere
tusinde genstande er igennem tiderne samlet sammen, og
en del af disse kan nu opleves på en rundtur i det gamle
fængsel. Der er mulighed for at se, hvor kreative og
opfindsomme de indsatte har været gennem tiden til at
fremstille bl.a. kunst, rygeredskaber, våben, hjælpemidler
brugt til flugt og andet, Mange historier kan blive genopfrisket ved at gå på opdagelse blandt de mange genstande og
effekter. På turen rundt i det gamle fængsel, vil man kunne
se både nutidige celle afsnit og den gamle celleafdeling
Der vil senere blive annonceret i ugebladet, bare reserver
dagen .

Daglig Brugsen Årre
Bryndumsager Tømrer Årre
Årre Vognmandsforretning
Kim Wind Årre
El-Løsningen Årre
Hjortkjær Maskinfabrik
Murer Laust Lauridsen
Helle Hallerne Vrenderup
Jysk Skorsten Fåborg
Fåborg Kro
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Garagen Fåborg
Salon Fridkan Fåborg
Harsø Maskiner Fåborg
Fåborg Hjemmeservice
Fys-& Fitness Fåborg
TS Teck Esbjerg
Revisionsfirmaet 5r Esbjerg
Pe-Smed Autrup
Skjern Bank
Have Com

Salon Karin
Virksomheder i Agerbæk
Scoterbixen Årre

Tak til alle annoncører
der gør det økonomisk
muligt at udgive LokalNyt

LokalNyt

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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