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Vi hedder Frede og Emil og går
i 7. klasse på Agerbæk skole.

I fritiden er vi spejdere i Næsbjerg gruppe. Vi er ca. 17 tropsspejdere ml. 11 år og 15 år.
I sommerferien var vi 10 dage på Island sammen. Vi havde
hver tjent 4000 kr. til turen ved at hjælpe til med forskellige
opgaver – det var hårdt, men det hele værd. De første dage
på Island boede vi i telt på et spejdercenter hvor vi lærte forskellige ting om Island. Herefter var vi på en 3 dages vandretur med oppakning. Her oplevede vi hvor forskellig naturen
er på Island i forhold til Danmark. Vi gik i sne, krydsede floder, besteg bjerge og badede i varme kilder. En dag var vi på
bustur rundt og se forskellige seværdigheder – et kæmpe
vandfald, et område med gejsere samt et område hvor 2 toniske plader mødes. Vi nåede også at besøge hovedstaden
Reykjavik, river rafte, ride på islandske heste samt smage
islandsk lammelever og tørfisk.

Det var en helt vild god tur, men vi laver også mange andre
og udfordrende ting som spejder. Bl.a. har vi været på kanotur med overnatning, gået 50 km som skulle klares på under
12 timer samt været på et 12-timers natløb.
I år er der flere af os der tager tørklæde-mærket, som går ud
på at bære spejdertørklæde et helt år, shelter-mærket, hvor
vi skal overnatte en gang om måneden i et helt år i 12 forskellige shelters, sovepose-mærket, hvor vi skal være i vores
sovepose et helt døgn samt shorty-mærket, hvor vi skal have shorts på til alle spejderarrangementer i et helt år.

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 feb. 2016.
Deadline for indsendelse af materialer til bladet:
den, 10. januar 2016
Stof til bladet sendes til:
Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 Tlf .75195014
Mail : lokalnyt@outlook.dk
eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget

Redaktionen ønsker annoncører og læsere en god jul
samt et godt nytår. Tak for godt samarbejde
vi dog stadig
MenKirken
vi harhar
et petanque-hus

Og blev Årets Landsby 2011
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Arrangementskalender
ALLE BØRN CYKLER
Årre skole deltager i
”Alle Børn Cykler”.
Alle Børn Cykler er en landsdækkende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. Alle børn cykler har til
formål at få flere børn til at cykle til og fra skole - og
cykle mere i det hele taget.

I to uger samler klasserne point ved at cykle så mange dage
så muligt. Efter kampagnen trækkes der lod om sjove og
lækre cykelpræmier. Sidste år deltog 127.000 skoleelever.
Her på Årre skole har vi også lavet en lille lokal konkurrence. Den klasse der cykler flest point ind, vinder is til klassen.

KFUM-Spejderne
Grimstrup – Årre gruppe.
Sidst i august startede vi op med spejderarbejdet efter sommerferien. Det blev juniorspejderne ( 3. og 4. kl.) der fik
tilbuddet. Der er 9 på nuværende tidspunkt – til 2 små patruljer, og der må gerne være endnu flere.. Vi er kommet
godt fra start. Det er mange år siden, der sidst har været
juniorspejdere i vores gruppe, så det er dejligt, det lykkedes
denne gang. Havde vi flere ledere, var der sikkert også børn
i de yngste årgange, der gerne vil være med.

Vi har arbejdet og samlet penge ind til Spejderhjælpen som
i år går til Malawi – ” kampen mod sult starter i køkkenhaven”. For 25o kr. kan man starte en køkkenhave op – familien får en kasse m. redskaber, frø til forskellige grøntsager,
et lille kursus i at lave/drive en køkkenhave. Det er med til
at bl.a. børnene får nok at spise. Hvis de sulter, har de
svært ved at koncentrere sig bl.a. i skolen. Indtil nu har
spejderne herfra aflev. ca. 1400,00 kr. og er med det beløb
med til at få 5-6 køkkenhaver sat i gang. Regnskabet er ikke
afsluttet endnu.
Vi mødes hver anden mandag fra 17.00 – 18.30,(det er i de
ulige uger.) Sidst i november skal alle på juleweekend på
Terp Spejdercenter. Det er en tradition i Grimstrup – Årre
gruppe. 1. gang vi var afsted var i 1964, så der er mange
personer i vort område, der har prøvet at være med på en
juleweekend. Vi prøver nyt , men nogle af traditionerne må
gerne bevares.
Vort program for den kommende sæson vil kunne ses på
hjemmesiden: www.spejdernet.dk/grimstrup. Der kan der

En weekend i september blev afholdt ude ved vor egen
spejderhytte. Det var det dejligste vejr det meste af tiden.
Der blev fremstillet spisebord, rejst telt, rep. en jordovn så
den kunne fungere igen – der blev bagt nogle gode boller.
Der skulle laves mad over bål – frikadeller, kartofler, gulerødder, salat m.m. Alle var i sving.
Der var nogle, der fik lært nogle nye knob, nye lege m.m.
En tur i skoven var der også tid til – det er lidt ” tyndt” med
træer, nu da store dele af krattets træer er fældet. Om aftenen var der lejrbål og så blev det tid til at komme i soveposerne – og det tog ikke lang tid, inden der var ro i teltet.

dato

kl.

arrangement

sted

arrangør

05.11

19.00

Mortensaftenbanko

Årre Kro

Juletræ– og fastelavnsudvalget

12.11

19.00

Julebanko

Årre kro

Årre Borgerforening

12.11

14.00

Kirsten & Alex fortæller om Afghanistan

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistfor.

17.11

14.00

RD.- Speciallæge, Mf. mm. Preben Rudiengård
fortæller.
Medbring kaffe og brød

Grimstrup sko- Grimstrup/Årre seniorer
le

19. 11

18.00- Borgermøde
21.00

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

14.00

Bankospil: følgende dato: 26.11 - 10.12

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistfor.

13.00

Præmiewhist: følgende dato: 29.11—03.12

Fristedet

Fåborg/Agerbæk pensionistfor.

28.11

14.00

Vi skal finde Julemanden og vække ham.
Boder kan opstilles ved Kroen

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

29.11

12.00- Juletræsfest og Marked på Årre Kro
16.00 Vi vækker julemanden

Årre Kro

Udvalget

02.12

19.00

Julebanko

Fåborg Kro

Fåborg Borgerforening

07.12

14.00

Julekaffe / banko

Hybenbo

Vennekredsen for Hybenbo

08.12

14,.00 Årre kro julehygge.

Årre Kro

Grimstrup/Årre seniorer

12.12.

18.00- Julefrokost på Årre Kro
01.00

Årre Kro

Årre Kro

Her vil Notabene, som består af seks modne humørspredere fra Ølgod og Hodde,
komme og spille og synge for os.
De vil helt sikkert få os i julestemning.

Øse
Kirke

Januar 2016: Nytårsgudstjeneste
Se annonce i ugebladet

06.02.

10.00- Fastelavnsfest
12.00

10.02.

18.00

Grimstrup/Årre seniorer
Årre kro

Vinterfest på Årre Kro
Årre Kro
Musik og underholdning med Brøns Harmonika Trio, der består af tre pensionister,
som spiller underholdnings- og dansemusik .

Grimstrup/Årre seniorer

tilmelding tlf. 75192314
11.02

19.00

Generalforsamling

Årre Kro

Årre Boldklub

09.03

14.00

Generalforsamling

Årre Kro

Grimstrup/Årre seniorer

også findes diverse oplysninger vedr. ledere m. fl.
Ingrid Sand Simonsen.

4

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

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

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

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

22743531
24814029
30425179
22321890
40222786
26721044
22743531

Fåborg Lokalhistorisk Forening
Formand:
Næstfor:
Kasserer :
Skriftfører :
Medlem :
Arkiv :

22965790
75195751
75192898
51944731
75192003

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

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

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

24939299
24407510
42190877
29417336
23444636

Jørgen Sidelmann
Anna M. Østergård Pedersen
Børge Hansen
Hans Karl Østergård
Verner Puggård
Svend H. Kristensen

61764540
24811709
20287539 75196647
21798150 75195180
61747050 75192256
75195208

Fåborg/Agerbæk Pensionistforening

51225435
22376962
75195119
20433875
40735295
29273792
22998858

Formand:
Arne Pedersen
Næstformand: Viggo Hansen
Kasserer:
Vagner Staal
Sekretær:
Henry Brandt
Øvrige:
Bent Kristensen
Sonja Pilgård
Elva Christensen

75196834
76778030
75196293
75196438
75196479
75195112
75195064

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

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

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

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

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

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

76192378
75292292
75192210
75192056
21488012
40457224
61338686
75192295
72772702

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

Hver torsdag kl. 10,00 er der
højtlæsning
Ved Anne Marie Søndergård
ALLE ER VELKOMMEN

Vennekredsen for Årre Kro

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

75192314
88177576
7516 9348
75195582
75192262

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

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

Vennekredsen Hybenbo

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

75192668
51842379
20838434
30425179
61684549
24451550
40415220
75195014

Repræsentanter for Fed Fredag
Fåborg: Anette Vind Nielsen
30324347
Årre:
Charlotte Brix Pedersen
61722927
Kunne du tænke dig at være behjælpelig ved FED FREDAG
arrangementer, eller spørgsmål vedrørende dette, kan du
henvende dig til en af ovennævnte
Murer Laust Lauridsen
Helle Hallerne Vrenderup
Jysk Skorsten Fåborg
Fåborg Kro
Garagen Fåborg
Salon Fridkan Fåborg
Harsø Maskiner Fåborg
Fåborg Hjemmeservice
Fys-& Fitness Fåborg
TS Teck Esbjerg
Revisionsfirmaet 5r Esbjerg
Pe-Smed Autrup
Skjern Bank

32

Have Com
Salon Karin
Virksomheder i Agerbæk
Scoterbixen Årre
Tak til alle annoncører der gør det
økonomisk muligt at udgive
LokalNyt

Årre Boldklub
Bordtennis ÅB
Bordtennissæsonen startede med at vi deltog i den jyske pokalturnering. Det lykkedes os ikke at gentage præstationen
fra sidste år, hvor vi tog pokalen med hjem. Vi er dog tilfredse
med at nå semifinalen, hvor vi måtte give fortabt.
Vi deltager i holdturneringen, hvor vi har tilmeldt et hold i
serie 4.
Vi træner i Aulaen på Årre Skole tirsdag og torsdag kl. 19. Alle
interesserede er velkommen til at kigge forbi..

Pensionistforening

På vegne af Årre Bordtennisklub
Henning Emil
Som medlem af foreningen er du medlem
Danske seniorer.

Krocket ÅB
Sæsonen for krocket er ovre for i år. Turneringen under DGI,
hvor 3 hold har spillet er desværre ikke endt med de bedste
placeringer. Vores hjemmeturnering er i skrivende stund endnu ikke færdig, men mere om det i et senere blad.
Nøgler: Hvis der skulle være nogle som ligger inde med en
. træner eller andre gøremål i
nøgle, som man har fået som
forbindelse med boldklubben, og ikke bruger den mere, vil
vi meget gerne have den tilbage. Henvendelse til Casper Pedersen på 24659603
Arrangementer: Generalforsamling Årre Boldklub 11. Februar
2016 kl. 19.00 Årre Kro.
Årre Boldklub ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
Casper Pedersen, Årre Boldklub
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Du får pensionistbladet 10 gange om året og
kan deltage i alle vore arrangementer, som er
omtalt i bladets arrangementskalender side 33,
samt i folderen fra pensionistforeningen
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Jul i Årre og Fåborg
Årre
12. nov. Kl 19.00 : Årre Borgerforening afholder julebanko på Årre Kro
29. nov. Kl. 12.00 til 16.00 : Marked og juletræsfest på Årre Kro
Vi finder Julemanden og vækker ham

12. dec. Kl. 18.00 til 01.00 : Julefrokost på Årre Kro
13. dec. Kl. 10.30: Vardes Musikskoles blokfløjteensemble i Årre Kirke

Fåborg
28. nov. Kl. 14.00 : Vi finder Julemanden og vækker ham.
Vi skænker gløgg – kaffe og varm kakao.
Der er mulighed for at stille en bod op ved Fåborg Kro

29. nov. Kl. 10.30 : Øse Sangkor synger i Fåborg Kirke
02. dec. Kl. 19.00 : Borgerforeningen afholder julebanko
På Fåborg Kro
Flffyttet til
Torvegade 28
ESBJERG
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05. dec. Kl. 12.00 : Familiejulefrokost / bolsjekogning for børn
Fåborg Kro
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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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Crossgym

Min barndom i Årre brugsforening
fortsættelse
Jeg husker min far som en altid travl mand, men også med
tid til en hyggelig og sjov bemærkning til folk, der kom i
butikken.
Udgik de for en vare, lånte de bare hos købmand Klit eller
omvendt!
Kunderne fik varerne noteret i en sort bog, som skulle gøres op og betales hver måned. Jeg hjalp med at tælle kolonnerne sammen på en regnemaskine, og far kontrollerede så strimlerne fra regnemaskinen. Jeg kunne godt lide at
hjælpe ham på kontoret. Senere – omkring 1960 – gik man
over til kontant betaling.
Mælkekuskene gjorde holdt om morgenen, inden de skulle
på mejeriet med mælk. De havde en seddel med bestilling
på varer, som de så kom efter, når de kom til bage fra mejeriet. Alt var pakket og klar – i brunt papir eller i deres
medbragte kurve. Jeg husker især Orla Jørgensens far Jørgen ”Bank” og Hakon Andersen. Min senere kommende
svigerfar Hans Søndergaard kom som så mange andre også
med en seddel på varer. Personalet fandt varerne frem og
lagde dem i kurven, mens Hans hyggede sig med far eller
andre kunder i butikken. Jeg husker, at jeg syntes, det var
for nemt !! Da der så senere blev selvbetjening måtte kunderne selv til at finde deres varer. Det har sikkert været en
stor overgang.
Hakon ”Post” Christensen var også en institution i sig selv.
Han kom med posten på motorcykel. Hakon og far havde

det utroligt rart sammen. Jeg tror, der blev drøftet mange
ting de to mænd imellem - også over en øl, når tiden var
dertil. Om posten så ikke kom frem lige til tiden, betød lidt
mindre dengang! Ligeledes holdt buschaufføren også en
lille pause, medens passagerne måtte vente lidt med at
komme videre! Så var der repræsentanterne – eller de”
rejsende” – som de blev kaldt dengang. Husker især Børge
Kristensen, som senere blev distributionschef for Jyske
Vestkysten. Han solgte bl.a. Marie Kiks. Ofte faldt der noget af til os børn. Det kunne være karton med påklædningsdukker eller en pakke Sorte Mariekiks! Ofte sluttede
de af med kaffe inde i køkkenet hos mor.
Der var de store dåser med ” blandede bolsjer” For 25 øre
fik man et stort kræmmerhus med bolsjerne. Os søskende
kunne indimellem liste os til at tage et par fra dåsen!
I butikken var der en stor, høj og blå radiator. Der fik smedene varmet deres rygge i middagspausen – og helt sikkert
en hyggelig snak!
De gik fra ”Hans Smejs værksted” gennem smøgen mellem
Brugsen og ”Foderstoffen”. Husker tydeligt Poul Villy Nicolajsen og to andre smedesvende Herman og Jørgen Hansen.
De to sidstnævnte døde desværre ret unge. Herman druknede en sommeraften i Varde å – og Jørgen af en kræftsygdom.
-fortsættelse i næste Lokalnyt
Anne-Marie Søndergaard

Fra den årlige byfest på Stadion

Crossgym har efterhånden kørt et par år og er både et vinter og sommerhold, fordi opbakningen dertil er så fantastik
stor. Crossgym handler om at udfordre sig selv på styrke,
udholdenhed og kondition, hvilket vil sige, at holdet henvender sig til det, man selv formår, men ligeledes er Kurt,
Ulla, Jesper og Mathilde også super dygtige til at presse,
vejlede og fortælle. Det er HÅRDT, SJOV og man bliver UDFORDRET.
Der bliver altid først instrueret dagens forskellige øvelser,
og derefter skal man selv give den gas med øvelserne i en
given tid. Holdet er for alle over 18 år, og øvelserne kan
skalere i forskellige sværhedsgrader.

I gymnastik udvalget synes vi, det er fantastik at vi i et lokal
samfund som Årre, kan tilbyde hold som er med til at få
endnu flere børn i gang med motionen, og at de på et hold
som ”I form via leg” kan prøve en masse forskellige tilbud
og måske der igennem kan spore sig ind på en idrætsgren,
de kunne tænke sig at ”fordybe” sig endnu mere i. At vi
kan tilbyde gymnastik til børn, teenagere og voksne, og at
der er opbakning til dette, er dejligt og gør, at vi i udvalget
gør en ekstra indsats for at holdene og trænerne får, hvad
de ønsker sig og har brug for.

Der er stadig plads til flere på holdene, alle er velkomne.
I år har vi om mandagen et damehold og mandehold og om
onsdagen et fælleshold for både damer og mænd. Alle tre
hold har godt fremmøde, og nogle deltagere er med på
begge hold, hvilket man kan for samme pris.

God efterår
Gymnastik udvalget i Årre.

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

Gymnastik Årre Boldklub
Så er gymnastik sæsonen skudt i gang og det er jo fantastisk.
Samarbejdet med FVI/ASF er kommet godt i gang, og vi
kan i Årre nu være med til at prale af, at vi har store og
flotte hold. Til trods for at vores gymnaster nu skal køre ud
i Helle Hallen for at gå til gymnastik, har vi ikke oplevet, at
dette har skræmt dem, og det er vi utrolig glade for.
Vi har i samarbejde med FVI/ASF små rytme, som er 6-8 på
holdet, store rytmer, som er 15 på holdet. På lille spring er
der 52 børn, på mellemspring er der 37 og på juniorspringholdet er der 15 på holdet.

Kaj og Andrea kommer ind i mellem på besøg og danser til
deres bom tjikke bom sang. Der bliver leget/ hoppet og
prøvet grænser af på forskellige redskabsbaner. Der bliver
altid startet med velkomst og sluttet af med farvel sang, så
gymnastik timen er genkendelig for børnene.
Ligeledes er ”Troldemix” kommet godt fra start. Holdet er
for børnehave børnene, og her kan de skabe relationer på
kryds af grupperne, som de er i oppe i børnehaven. På troldemix laver de masser af SJOV og BALLADE gennem rytme,
redskaber og sjove lege. Dette giver børnene en bevidsthed om deres krop og samme tid for de styrket motorikken. På holdet tumler, hopper og danser de, og der er
FART over feltet og på redskaberne, hvilket bare giver en
masse smil og glæde.

Udover holdene i Helle Hallen har vi stadig hold i Årre.
”I form via leg” er kommet godt i gang. De træner to gange
om ugen og er for børn i alderen 8-14 år. Lene og Jesper,
som ”styrer” holdet, formår at få børnene væk fra computeren og ud at røre sig i stedet for at sidde ved computeren. De har fokus på det enkelte barns individuelle behov
og tager hensyn til krop og energi, hvilket vil sige at holdet
er for ALLE. Det vigtigste er, at børnene har lysten til motion og udendørs aktiviteter.
Udover de aktiviteter der foregår i hallen og i udeområdet,
kan der også forekomme aktiviteter/ture som windsurfing,
dykning, indoor cycling, skydning osv.
”Forældre/barn” er ligeledes kommet godt i gang. Her bliver der sunget, lavet rim og remser og det er altid spændende hvad der er i den ”hemmelige” kuffert.

Troldemix holdet styrker ligeledes børnene til at komme
videre på springholdende, som vi samarbejder med ude i
Helle Hallen. Til alle de skønne teenagere, har vi Teendance. Holdet er fra 3. klasse og opefter. Teendance handler i
bund og grund om at GI DEN GAS på dansegulvet, når der
bliver sat fed musik på anlægget. Dansen er varieret, og
Maja, Marie og Cecilie, som er trænere på holdet, henter
inspiration fra mange forskellige stilarter. F.eks. fra Zumba,
hip-hop, house, funk, showdance og mange flere. Sidste år
var trænerne på kursus i teen-dance og er derfor super
dygtige til både at lave teen-dance, men også til at lære fra
sig.
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Peder Christian Pedersen ”også kaldet Christian Sømand”
var født 12. november 1889 i Struer, søn af Peter Abraham Pedersen og hustru Eva Sofie Svendsen. Han kom
som ung dreng til Fåborg og tjente på en gård. Derefter
tog han ud at sejle, som han selv sagde, ud på de store
have. Han gik i land i Amerika, arbejdede nogen tid i Canadas skove og sejlede videre som sømand. Sidst på første verdenskrig gik han i land igen. Christian Sømand
vendte igen tilbage til Fåborg egnen og fik plads på en
gård i Autrup, også kaldet ”Guldgravergården”. Der var
han et års tid. Senere begyndte han som daglejer rundt
om på gårdene. Det var især til at samle kartofler op, køre korn hjem, roerarbejde, grave tørv, samt læsse møg.
Man har fortalt, at for hvert læs møg han læssede, skulle
han have en skrå, så sovsen løb i to striber ned ad mundvigene. Han havde dengang et værelse i et tømmerværksted ved et lille hvidt hus bag ved telefoncentralen i Fåborg by.
Senere fik han anskaffet en gammel jernbanevogn, der
havde været brugt til kreaturtransport. Den fik han opstillet bag et dige nord for Fåborg. Vand hentede han på
en nærliggende gård. Huset var opvarmet af en brændeovn og maden lavede han på et primusapparat.
Gennem mange år hjalp han graveren med at grave på
kirkegården i Fåborg. Da det tager tid at grave en grav,
begyndte han i god tid, så kunne han jo også få middagsmad et par dage. Det fik han ved graveren (Hans Hermansen). Han skulle jo også gerne have et par grav øller.
En dag der skulle være begravelse, stod han nede i graven og ordnede det sidste, da der kom en mand forbi og
sagde: Du har nok travlt i dag Christian! Ja, svarede Christian, jeg skal være færdig, for Thomas, som skal begraves i dag, har altid været en præcis mand. Christian var
ofte i pengetrang, dels havde han ikke altid arbejde, og
øllerne ville han gerne have. Så en dag kom han til graveren og sagde, at ham Peder der henne, han klarer det vist
it møj længere, så jeg kan vel it få lidt forskud på at grave
hans grav. Det forskud fik han, men ham Peder snød ham
og kom sig. Christian Sømand lånte tit penge af forskellige, men betalte dem altid tilbage. Christian var meget
stolt over at være betroet til at ringe med kirkeklokken.

Han var en flittig låner på biblioteket i Fåborg, det var
nok mest om hjemstavnslitteraturen.
Christian Sømand var en lille, lidt skæv mand, let hjulbenet i store gummistøvler og ofte en jakke, der var lidt for
stor. Han havde altid sin cykel med sig. Somme tider når
han havde fået for meget at drikke, kunne han ikke altid
finde sin cykel, så fik han børnene til at hjælpe sig, og så
fik de nogle bolsjer eller en is for at finde cyklen.
Han fik et Tuborg diplom med en sølvnål til at sætte i jakkens revers. Det var han vældig stolt af. Det var vist købmanden, der var med i det.
En dag kom der en mand, der ville købe hans hus,
”jernbanevognen” til kreaturer. Han bød på den, og det
kunne Christian Sømand ikke stå for, så han solgte huset.
Så fik han en værelse i et udhus i Agerbæk, men her trivedes han ikke, så han fik lov at sætte et træskur op ved
præstegården i Fåborg.
Først på sommeren 1964 blev Christian Sømand syg og
kom på sygehuset i Grindsted Han døde søndag den 5.
juli 1964 og blev begravet på Fåborg kirkegård.
Fåborg Lokalhistorisk Arkiv
Børge Hansen
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www.facebook.com/Tojtorvet

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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Dagplejerne i Fåborg.
En dejlig lun sensommerformiddag myldrer det med liv i
den store sandkasse på Fåborg stadion. 24 dagplejebørn
mellem et halvt og tre år har indtaget stadion, mens
seks dagplejere sidder ved sidelinjen og holder øje med
løjerne.
Karin, Mette og Karen fra Fåborg, Karina og Connie fra
Tranbjerg og Lene fra Årre benytter Fåborghus og legepladsen hver onsdag formiddag mellem kl. 9 og 12 året
rundt. Er det rimeligt vejr, som i dag, er alle på legepladsen. Ellers benytter de det store rum i Fåborghus som
legeplads.
Karin fortæller, at alle er meget glade for at de må benytte huset og sandkassen. Børnene kommer til at kende hinanden, og det er en stor fordel for dem, for når de
fylder tre år, skal de alle i børnehave sammen i Årre.
Dagplejerne har også meget ud af at være sammen, både socialt og kollegialt, da man udveksler erfaringer og
hjælper hinanden, blandt andet med IT, som nogen er
bedre til end andre.
Dagplejegruppen har fået tre ”Kristiania” elcykler stillet
til rådighed, og da dagplejerne fra Tranbjerg har fået lov
til at køre over Harsø’s privatvej, synes de ikke, at turen
er lang. Lene fra Årre siger, at onsdag formiddag er turen værd, både for hende og børnene. Her er dejlige
omgivelser og en dejlig ro, samt et godt sammenhold
dagplejerne imellem

Det var tydeligt at se, at børnene nød opholdet i sandkassen, og flere af dem trakterede mig med ægte
”sandkage”, som de selv havde klappet i sandkassen.
Arvid Ryttergård

Petanque

Eftermiddagen startede med doublekampe, hvor Verner
Bundgaard og Tage Kristensen vandt præmier. Senere var
der i Fåborghus valg til udvalget. Ella Lykke og Verner
Bundgaard blev genvalgt, mens Knud Kristensen blev nyvalgt. Aftenen sluttede med fællesspisning, samt sange og
spil. Træningstiden blev ændret til lørdag kl. 10, og der er
stadig plads til nye medlemmer.

Lige en lille hilsen fra dagplejerne i området.
Vi laver mange aktiviteter med vores dejlige dagplejebørn,
Vi arbejder med iPad, leger i gymnastiksalen/Fåborghus, i
skoven, lærer om trafikken, på legepladsen, hjemme ude
og inde. Vi snakker om alt og synger sammen, børnene får
gode venner, og meget mere. Det var lidt om hverdagen.
Hilsen
Susanne Jepsen

Fodbolddrengene fra ÅB / FVI

En flok trætte og meget glade drenge på Årre stadion.
U12 drenge fra ÅB/FVI har lige vundet den sidste turneringkamp i efteråret med 7-2 på hjemmebane mod Bork.
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Nyt fra den blomstrende Landsby Årre

Indlæg fra Fåborg borgerforening

.
Efter en dejlig sommer med en fantastisk byfest uge og
med den festlige indvielse af "Oasen" er vi nu klar til at
tage fat på nye og spændende opgaver.

Vi kan snart se frem til at skrive 2016. Her i Fåborg
har vi stadig gang i mange ting. Traditioner skal
holdes og nye ting skal laves.

små fyrretræer og buske langs Tranbjergvej og Vardevej i
et godt samarbejde med lodsejerne, men herefter skal vi
på et tidspunkt have set på mulighederne for en forskønnelse af de øvrige indfaldsveje til byen.
Super Miljøstation.
Vi afventer inden så længe et færdigt udspil fra Forsyningen vedr. placeringen af Super Miljøstationen, et projekt
der efterhånden har været på vej igennem en længere
periode, men nu skulle det være sandt - den kommer.
Der vil blive afholdt et borgermøde på kroen hvor Forsyningen vil orientere om dette projekt med alle de fordele,
der vil være forbundet herved for borgerne i byen.

Grillfest.
Som det er blevet tradition var der grillfest på stadion. En
aften hvor vi mødes til god mad og hygge sammen med
venner og familie. I år var grillfesten desværre ved at regne væk. Teltet var rejst, og borde og stole var klar. Men
sådan skulle det ikke være. Teltet stod under vand og gode råd var dyre. En opringning til kroen gav pote. Vi måtte
gerne låne salen. Hurtigt blev der pakket sammen, og 120
mand fik en hyggelig og tør aften på Fåborg kro. TUSIND
TAK til Malene og Uwe Schober på Fåborg kro for at redde vores grillfest.

Julebelysning.
Vi har i løbet af året arbejdet med at finde nyt julebelysning. Der er diskuteret frem og tilbage om ny udsmykning
af lygtepæle eller beholde de samme kæder men med nyt
lys på. Vi har fået ros for at beholde de gamle lyskæder
over vejen, som man ikke ser så mange steder mere og
kendetegner Fåborgs juleudsmykning. Der er indkøbt nye
kæder med store pærer med LED lys. De skulle gerne kunne holde til vintervejret. Et trofast hold vil d. 21. november hænge de nye kæder op, og vi håber at kunne nyde
dem hele decemberr måned.

Fåborgholdet
Fåborgholdet, som sørger for pæne grønne arealer rundt i
byen, havde ønsket nye redskaber. Flere lokale virksomheder blev spurgt om et sponsorat til redskaber. Alle ville
gerne sponsere et beløb til redskaberne, og nu kan Fåborgholdet hakke og rive videre. Vi sætter stor pris på
den velvillighed, vi møder når vi beder om hjælp til opgaver eller sponsorater til redskaber.

Pynt postkassen.
I 2014 opfordrede vi alle til at være med på at pynte postkassen. Det blev en blid opstart med 17 pyntede postkasser. I år håber vi, at flere vil være med på julespøgen og
sætte ekstra julehygge på byen. Det behøver ikke være de
store eventyr, man fortæller ved postkassen, blot en gren
eller andet julepynt kan være nok. Det er kun fantasien
som sætter grænser og samtidig sætter lidt kulør på hyggen i den mørke tid. Der vil være en præmie til den
flottest pyntede postkasse. Så slip fantasien løs.

Høstfest
På det tidspunkt hvor du sidder med dette blad i hånden,
har vi afviklet vores traditionsrige "høstfest" på Årre kro.
Det skete d. 10. oktober i et samarbejde med Årre Boldklub og med en fantastisk flot opbakning med masser af
glade mennesker, som nød den gode mad, som kroparret
Betina og Kim havde kreeret.
Claus Jeppesen underholdt gæsterne under middagen
med dejlig musik, og senere på aftenen spillede han op til
dans, som sluttede kl. 01.00, hvor kroparret stod klar med
en dejlig varm suppe inden hjemturen.
Sangaften på Kroen.
Den fælles sangaften på kroen er også blevet en tradition,
som blev gennemført d. 21. oktober på Årre Kro. Her
samles der rigtig mange glade mennesker, som nyder en
aften med fællessang under ledelse af Helge Teglgaard,
som spiller den skønneste musik med flere dejlige sange
fra Højskolesangbogen.
Undervejs bliver der serveret kaffe og kage. Det er en
aften, som går på skift mellem menighedsrådene og Boldklubben og Borgerforeningen i Årre.

Juleaktiviteter.
Som altid bliver der spillet banko på kroen i Årre, og i år
er ingen undtagelse, så hvis man lige slår et blik om på
arrangement siderne i dette blad, kan man se hvilke aftener, dette foregår på.
Også i bliver der afholdt juletræsfest og marked på kroen,
og det plejer altid at samle rigtig mange mennesker på
kroen, for denne dag bliver "Nissen" vækket, og børn og
voksne begynder at glæde sig til, det snart bliver jul.
Ingen jul uden lys.
Ingen jul uden et juletræ på torvet og med julelys i masterne i byen, men i år har vi en udfordring, som vi er i
gang med at løse, idet vi har oplevet problemer med vore
LED pærer i juletræerne i masterne. De suger vand, og
det er ret uheldigt. Det er en opgave, som desværre indebærer nogle ekstra omkostninger, idet disse pærer er
meget kostbare, men vi lover at opgaven vil blive løst, og
at byen står pænt pyntet til jul.

Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig
Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Den Blomstrende Landsby.
Bestyrelsen og arbejdsgruppen bag de Blomstrende
Landsbyer er i fuld gang med arbejdet omkring blomst nr.
3, og som omtalt i sidste nummer af LokalNyt har vi sat
fokus på indfaldsvejene til Årre, og her vil man faktisk
kunne se, at arbejdet er gået i gang på hjørnet af Tingvejen og Kirsebærvænget.
Det bliver spændende at følge den ændring, dette vil
medføre, når det hele engang står færdig i 2016. Vi er i
løbet af sommeren blevet færdige med plantningen af
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ÅB/ FVI
Serie 5 i fodbold er rykket op i serie 4

Oprykning
Det nye samarbejde mellem senior fodbold i Årre
og Fåborg har allerede efter et år båret frugt.
Holdet sluttede efter den sidste kamp i Næsbjerg,
som de vandt med 5-0 , på førstepladsen i deres
pulje og rykker derfor op i serie 4 fra næste sæson .
Holdet fik 25 point ud af 30 mulige, hvad man nok
vil være godt tilfreds med.
LokalNyt ønsker tillykke med oprykningen

22

Ingen jul uden julemanden.

Julebanko

Lørdag d. 28. november skal han findes. Dette er blevet
en tradition og unge, som er flyttet fra byen, kommer
også denne eftermiddag med deres børn og bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag. Vi starter ved garagen
ved Fåborg kro og går så turen rundt i byen med sang og
dans. Det store juletræ på p-pladsen ved fodplejen bliver
også tændt denne dag. 5 kl. fra Årre skole sælger æbleskiver som et tilskud til klassekassen. Borgerforeningen
skænker gløgg – kaffe og varm kakao. En hyggelig eftermiddag som er godt besøgt. Der er mulighed for at stille
en bod op.

er også en tilbagevendende tradition. I år sker det d. 2.
december på Fåborg kro. Denne aften er en familie
aften, hvor der vindes fine præmier og hygges.

Cykelsti m.m
Nu er den længe ventede cykelsti endelig på vej Vi håber
på, at vejret ikke driller for meget med regn og slud, så
den kan blive færdig før jul. I skrivende stund ved vi ikke,
hvornår den er klar til at blive taget i brug, men vi har en
aftale med Agerbæk borgerforening om at lave en fælles
indvielse, forhåbentlig inden jul.
På vores Facebook side (Fåborg by”6818” ) et godt sted
at bo.) er der nu 238 medlemmer. Her vil der komme
info om bl.a. cykelstien og andre arrangementer, som
finder sted i Fåborg. Her kan også deles andres oplysninger og oplevelser, man har lyst til at dele med byen.
Fåborg er en af de mindre byer i Varde kommune. Her
har der også været en del huse til salg gennem de seneste år, men de er nu næsten solgt, og vi byder nye borgere velkommen. Vi har desværre ingen købmand mere og
dermed heller ikke samlingsstedet for den daglige handel og en snak med naboen. Ved vores arrangementer
ser vi en god opbakning som tegn på et godt fællesskab
omkring byen.
Mange efterårs hilsner
Fåborg Borgerforening
Ulla Sørensen

Den 19. november inviterer borgerforeningen, i samarbejde med Varde Kommune. til et borgermøde, hvor
Fåborgs fremtidige udvikling vil præge dagsordenen. Borgerforeningen ønsker denne aften at høre, hvad byens beboere har af ønsker til fremtidige projekter, samt i hvilken retning vi som by ønsker at flytte os. Mød op
til en spændende aften, hvor vi glæder os til at høre netop DIN mening.

Banko Fåborg/Næsbjerg
Banko i Helle Hallen har igen fundet et fornuftigt stabilt
leje. I Fåborg arbejder vi sammen med Næsbjerg om at
arrangere banko og vi har et rigtigt godt og velfungerende samarbejde. Vi hygger os med det når vi er afsted. Vi
står for banko ca 12 søndage om året fra kl 17.45 til
kl22.00. Arbejdsopgaverne er at sælge kort, pause banko, opråb af numre, tilbageråb af numre og oprydning
bagefter.
Vi hygger os med ”arbejdet” og slutter altid af med kaffe
og kage i foreningens ånd.

Har du lyst til at hjælpe til og blive en del af holdet??
Kontakt Anne Marie Sørensen, mobil 40 22 27 86
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Billeder fra året 2015

SparTo fik Årets skulderklap

Fra indvielsen af Oasen

Nabohygge i Vestervang

Da vinteren kom til Årre

Køer på græs, efterhånden et sjældent syn
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GUDSTJENESTER
Dato

NNR.72
Fåborg Kirke

Årre Kirke

Tekst

29. november
06. december

1. s. i advent
2. s. i advent

10.30 **
09.00 * Kol

09.00 *
10.30 Kol

Luk 4,16-30
Matt 25,1-13

13. december

3. s. i advent

9.00

10.30 ***

Luk 1,67-80

20. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

Henvisning til nabokirker
15.30

Henvisning til
nabokirker
14.00

Luk 2,1-14

25. december

Juledag

11.15 Kol

10.00 Kol

Joh 1,1-14

26. december

2 juledag

Henvisning til Årre

10.30

Matt 10,32-42

27. december

Julesøndag

Henvisning til Rousthøje kirke kl 10.30

Matt 2,13-23

01. januar

Nytårsdag

15.30 ****

Henvisning til
Rousthøje kirke kl
10.30
14.00 ****

03. januar

Hellig 3 Konger

10. januar
17. januar

1. søn. efter
H3K
Sidste. s. e. H3K

Henvisning til nabokirker
10.30

24. januar
31. januar

MARTS –
APRIL –MAJ 2015
R.72
MARTS – APRIL –
MAJ 2015

NR.71

Nr. 75

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR. 2015-16

DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 2014

BABYSALMESANG
Matt 6,5-13

Henvisning til
nabokirker
09.00 *

I efteråret var der igen babysalmesang i vore kirker.
Billedet er fra Fåborg kirke.

Mark 10,13-16

Henvisning til Årre

10.30

Joh 12,23-33

Septuagesima

10.30

09.00 *

Matt 25,14-30

Seksagesima

09.00 *

10.30

Mark 4,26-32

19.30

Fælles med
Fåborg
09.00 *

Salmesangsaften

Luk 22,24-32

Nyt hold begynder efter nytår
Følgende tirsdage fra kl. 10.30 til 11.15 i enten Fåborg kirke (FK), Rousthøje Kirke (RK) eller Agerbæk
Kirke (AK):5. jan (RK), 12. jan (RK), 19. jan (RK), 26. jan
(FK), 2. feb (FK), 9. feb (AK), 23. feb (AK), 1.marts(AK)
Der er kaffe og te på kanden og tid til en snak med
hinanden og os. Det er gratis at deltage, men I skal
medbringe et tæppe eller lignende, da gulvet i kirken
er koldt.
Tilmelding senest den 2. januar 2016 til Charlotte på
tlf. 75 19 10 90 cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67
03 sop@km.dk, eller Michael på tlf. 75 19 50 41
fbb@km.dk. Der er begrænsede pladser.

03. februar
7. februar

Fastelavn

10.30

Luk 18,31-43

14. februar

1.søn. i fasten

09.00 *

21. februar

2.søn. i fasten

Henvisning til Årre

Henvisning til
Fåborg
09.00 *

28. februar

3.søn. i fasten

09.00 *

10.30

Joh 8,42-51

06. marts

Midfaste

Fælles med Årre

10.30 B

Burgergudstj.

Mark 9,14-29

Kol = kollekt (indsamling). *Kirkekaffe. ** Øse sangkor synger. *** Blokfløjte-ensemble fra Varde
Musikskole spiller. **** Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage.
B = Burgergudstjeneste med konfirmander for begge sogne.

ADVENTSARRANGEMENTER
ØSE SANGKOR I FÅBORG KIRKE

GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO
Der er gudstjeneste på Hybenbo 9. december (v. Michael Bergerud), 13. januar (ved Charlotte Locht), 10. februar
(v. Michael Bergerud). Alle er velkomne.

KOLLEKTER:
I kirkerne samles der ind således: 6. december til Indre Mission og juledag til Kirkens Korshær.

KIRKEBIL
(taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af menighedsrådene
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1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30 synger Øse

Sangkor adventstiden ind i Fåborg kirke. Vel mødt!
BLOKFLØJTE I ÅRRE KIRKE
3. søndag i advent den 13. december kl. 10.30 spiller blokfløjte-ensemblet fra Varde Musikskole til gudstjenesten i
Årre kirke. Blokfløjteensemblet har eksisteret med de samme medlemmer i mange år, under ledelse af musikskoleleder Hanne Grønlund.
Flere blokfløjtetyper er repræsenteret, herunder den dybe
bas blokfløjte. Repertoiret spænder fra tidlig til moderne
klassisk musik. Vel mødt!
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GODT NYTÅR
FÆLLES FOREDRAG MED BISKOPPEN
Torsdag den 3. marts kl.19.00 er der foredrag i Helle-Hallen
med vores nye biskop Elof Westergaard.
Arrangementet er fælles for alle sogne i Gl. Helle kommune.
Nærmere oplysninger følger i lokalaviserne.

PROGRAM FOR INDRE MISSION
December 2015
2. dec. Adventsmøde i Grimstrup missionshus ved Svend Åge Tolstrup.
16. dec. Juleklip og -hygge i Grimstrup missionshus.
29. dec. Juletræ i Grimstrup missionshus.
Januar 2016
Mandslejr i Stenderup missionshus.
19. jan. Kl. 14 ved Bjarne Taulborg.
20. jan. Kl. 14 ved Jørgen Nielsen.
21. jan. Kl. 19.30 ved Arne Olesen
Februar 2016
Kvindestævne i Agerbæk missionshus.
23. feb. Kl. 14 taler Connie Kappelgaard, Fredericia
24. feb. Kl. 14 taler Ingeborg Kappelgaard, København
25. feb. Kl 19.30 taler Jens Kristian Plovman. Og der kommer elever fra SE.
Møderne starter kl. 19.30 hvis ikke andet er nævnt.
Evt henvendelse kan ske til Mads Najbjerg tlf. 20 82 24 59

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

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

KIRKENS HJEMMESIDE
www.faaborg-aarre-kirker.dk

FERIE/FRI: Embedet varetages i
min ferie således:
Den 19.-20. december samt den
2.-3. januar
ved sognepræst Søren Pedersen,
tlf. 75 19 67 03 sop@km.dk.
Præsterne har fri alle mandage.
DEADLINE: Stof til Kirkenyt skal
være redaktionen i hænde senest
den 4.jan.

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

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

Kirkebetjent
Henning Kristensen, Præstebrovej
24
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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Ved gudstjenesterne nytårsdag ønsker vi hinanden godt nytår med et glas champagne
og kransekage. I Årre kirke kl. 14.00 og i Fåborg kirke kl. 15.30.

LYSET I MØRKET
Jesus er verdens lys. I julen fejrer vi, at dette lys kom
til os på jorden og stadig er her. At lyset fra himlen
stadig er her, kan man komme i tvivl om en mørk vinternat eller hvis man går en tur langs vejene en sen
aften og er bange.
Hvad venter der bag næste hjørne? Og hvad er det
for en mørk plet, jeg skimter der fremme? Sindet er
svigefuldt og kan lede til de mærkeligste tanker. Man
ved aldrig, hvad der sker i næste øjeblik.
Der er da også ofte grunde nok til at være urolig. Medierne fortæller daglig om voldsomme begivenheder
og i det personlige liv er det heller ikke altid lige let.
Hvad gør man hvis man er urolig og måske ikke rigtig
føler, man kan stole på nogen?
Et godt forslag er at slå op i Salmernes Bog i Bibelen
og læse en af Davids salmer. De første ord i salme 1
lyder sådan: ”Lykkelig den, som ikke vandrer efter de
ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke
sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans ord dag og nat”.
Lykkelig er altså den, der ved, at der er retningslinjer
at følge, og at man altså ikke totalt er prisgivet hverken andres forgodtbefindende eller egne tanker og
fantasier.

Der er med andre ord en vej ud af sorg, tvivl og mørke, og det er lige netop det, der fejres i advent og jul.
Vi fejrer at lyset, håbet og kærligheden kom til jorden
med Jesus Kristus og at det virkelig har betydning for
alle mennesker – også dig og mig lige nu.
Budskabet er, at Gud greb ind og handlede – og at
Jesus Kristus også griber ind og handler i vores eget
personlige liv, når vi beder om, at det må ske.
Det er ikke blot en naiv tanke. Men det er et budskab,
der har båret en hel verden gennem umindelige tider.
Det er altså ikke bare noget, vi lægger fra os, men
”det med Gud” er noget, der er overalt og alle steder
omkring os uanset hvad vej vi går – hvis vi blot vil se
det.
Går vi i mørke, skal vi vide, at solopgangen er på vej.
Som der står skrevet: ”Solopgangen fra det høje vil
besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i
dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej
(Lukas 1,78). Det folk, der vandrer i mørket, skal se et
stort lys” (Esajas 9,1). Glædelig jul!
Michael BW Bergerud

MENIGHEDSMØDER
I FÅBORG Søndag 15. november er der gudstjeneste i Fåborg kirke kl. 9.00 og derefter kaffe og brød i Fåborghus,
hvor menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og om udviklingsplanen for kirkegården.
I ÅRRE Søndag 22. november er der gudstjeneste i Årre kirke kl. 9.00 og derefter kaffe og rundstykker i kirken. Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og om udviklingsplanen for kirkegården.

SALMESANGSAFTEN
I Fåborg kirke den 3. februar kl. 19.30. Vi synger 8-10 salmer og der er kaffe. Man må forinden meget gerne komme
med salmeønsker, der meddeles præsten senest fredag 15. januar tlf. 75 19 50 41 mail fbb@km.dk.

KONFIRMANDGUDSTJENESTE
Konfirmanderne har lavet en gudstjeneste, og den afholdes i Årre kirke søndag den 6. marts kl. 10.30. Alle er velkomne!
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