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Indledning

Landsbyen Farre har gennem de seneste år arbejdet meget med at afklare sin 
identitet og profil, samt prøvet at gøre byen genkendelig overfor de andre lokal-
samfund, ved at konkretisere hvorfor der er så godt at bo i Farre. 

Farre er i dag en landsby, der er nært knyttet til de omkringliggende større byer, 
specielt Give, som er vores nærmeste velassorterede handelsby.

Og for nogle år siden blev vi “knyttet” endnu bedre sammen, med den nord-
sydgående motorvej fra Herning/Brande og den østvestgående motortrafikvej 
fra Billund til Horsens. Farre ligger som et centralt knudepunkt i det trafikale 
landskab.

Farre har så mange ting at byde på, bl.a. et godt sammenhold på kryds og tværs 
i byen. De mange foreninger, arbejder for at gøre livet i byen så godt og udvik-
lende som muligt. Som tilflytter vil man forhåbentlig mærke, at man fra første 
dag er velkommen, og mærke sammenholdet i byen som en positiv indflydelse 
på hverdagen.

Farre arbejder på en bevidst strategi hvor vi vil sikre en udvikling af byen, og sam-
tidig sikre, at vi forbliver i rammerne for et stort og rummeligt lokalsamfund.

Det gør vi bl.a. ved at fastholde lokalsamfundets kvaliteter, og ved at tage nøje 
hensyn til at vores ”by-udvikling” planlægges, så det sker i sammenhæng med 
vores unikke naturområder.

”Vi er lidt som 
humlebier - 

vi burde ikke kunne 
flyve, men vi gør 
det alligevel...”



Resilient Village Farre - Landsbyprogram for Farre - en moderne landsby i Vejle Kommune Marts 2015

Side 7

En beskrivelse af byen nu...

Landsbyen Farre, ligger ca. 5 km syd for Give, og består af ca. 5-600 beboere  
fordelt på ca. 200 husstande inkl. byens opland. 

Landsbyen Farre har altid været stolt af at være en lille by med en stor personlig-
hed og stor rummelighed. Det samlede fælles mål for byens foreninger og byens 
ildsjæle har været (og er fortsat) at alle i byen skal have det godt, og at man kan 
føle sig hjemme i trygge rammer, ved at tilbyde gode omgivelser og fritids- 
muligheder for hele familien.

I de senere år har vi arbejdet intenst på at udvikle os til en moderne landsby, og 
det har en betydning for at byen Farre stadig er at finde på landkortet. 

Beboerne i Farre nyder godt af de gode handelsmuligheder i nabobyerne. Og så 
har vi nogle gode erhverv og virksomheder i Farre , samt flere mindre selvstæn-
dige erhvervsdrivende i byen.

... og dengang ...

Der har boet mennesker i Farre i mindst 2000 år. I 1948 udgravede man Kong 
Taskes høj, som kan ses som en forhøjning i marken nord for kirken og Farre Bæk 
(se kortet under “Vejviser”). Man fandt på stedet 10 grave og resterne af et hus. 
Fundene i højen kan man datere tilbage til før vores tidsregning.

I 1475 hed byen Fary, og i 1688 er Farre sognets største landsby. I 1791 gav kong 
Christian VII bevilling til bygning af en bro over åen ved Møllegård. Når udtrykket 
bevilling bruges, betyder det at bygningen af broen så gav tilladelse til opkræv-
ning af bropenge. Ejeren af Møllegård, Niels Bentzen, måtte opkræve bropen-
gene, mod at afholde udgifterne til opførelse og vedligeholdelse af broen. Hvis 
folk ved lavvande forsøgte at krydse åen et andet sted for at undgå at betale 
bropenge, så gjorde de noget ulovligt. Hvis de blev pågrebet i en sådan ulovlig-
hed, vankede der er bøde på 1 rigsdaler.

I 1872 overtog kommunen broen for 40 rigsdaler af Hans Mølgaard. Broen blev 
istandsat for 54 rigsdaler, og herefter kunne man frit og gratis køre over Farre 
bro. I 1893-94 måtte man igen reparere broen samt vejen omkring Farre, da  
trafikken steg voldsomt på grund af jernbanen.  
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I 1889 fik man sit navn i avisen, hvis man betalte mere end 10 kr. i skat.

I 1898 viser kommuneligningen, at 56 mænd og 3 kvinder (enker) betaler skat i 
Farre by med i alt 1.330,09 kr. Dertil kommer at købmanden skulle betale med 
naturalier. I 1871 fik Farre en skole (i dag Farre Gl. Skole på Porshusvej) til en byg-
gepris på 701 rigsdaler. Træskomanden, Niels Hansen, og hans kone flyttede ind 
i den tilhørende lejlighed. Konen skulle gøre rent, fyre i kakkelovnen, sørge for 
at der altid var rent vand til børnene samt holde skolen i orden. Manden skulle 
betale 12 rigsdaler om året i husleje. Lærerlønnen var i 1887 i Farre Skole, 500 kr. 
om året.

I 1894 var der 57 børn i Farre Skole. 

Den 6. februar 1905, kan det læses i en protokol, at Farre og Omegns Borgerfor-
ening bliver stiftet, med det formål “at Arbejde hen til at faa en Forsamlingsbyg-
ning, opført i nærheden af Farre Station...”

Der bliver på et møde på Farre Kro, den 22. februar 1905, tegnet aktier i Forsam-
lingshuset til 10 kr. pr. aktie. I alt tegnes 177 aktier, til en samlet værdi af 1770 kr. 
Forsamlingshuset står færdigt til indvielse torsdag den 21. december 1905, hvor 
Farre og Omegns Borgerforening for første gang afholder bestyrelsesmøde i 
huset.
 
En ny skole blev bygget i 1908 (Bækvej 1), og i 1942 fik Farre igen en ny skole (Bæk-
vej 5). Sidst på sommeren 1944 blev skolen beslaglagt af tyske soldater, og da de 
forlod byen i Marts måned 1945 blev den ny skole, forsamlingshuset og missions-
huset fyldt med tyske flygtninge. 
Det var dog først i 1946-47, at skolen blev taget endeligt i brug - efter de tyske 
flygtninge var rejst hjem og en tiltrængt renovering af skolen var udført.  
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Byens sjæl

Byen har sin egen sjæl - de fleste der bor i byen kan skrive under på at når man 
bor i Farre, så kan ALT lade sig gøre - eller næsten alt. 

Naboer og genboer - ja hele gaden man bor på, bliver en del af ens liv. Byens 
beboere gør dét lille ekstra for at alle skal føle at de er velkomne og dermed en 
vigtig del af lokalsamfundet. 

Snakken går lystigt over hækkene lørdag formiddag, og der er en fornemmelse af 
at alle kender alle - og på samme tid er der mulighed for at være helt privat, alt 
efter hvor stor en grad af fællesskabet man har lyst til at være en del af.

Ingredienserne til et godt lokalsamfund

Landsbyen Farre ligger uforstyrret i landskabet, og er omgivet af rige muligheder 
for naturoplevelser ved f.eks. Omme å, vandrestier i terrænet, grønne skovom-
råder og små forbundne veje der er ideelle for en lang cykel-, gå- eller løbetur. 

Byen har et levende foreningsliv, der på kryds og tværs afholder arrangementer 
- enten i eget regi eller i tæt samarbejde foreningerne imellem. Foreningerne 
drives af byens ildsjæle, der lægger et stort frivilligt arbejde i lokalsamfundet og 
bruger utroligt meget tid på at byens børn, voksne og gamle kan mødes omkring 
fællesskabet.

Sagt kort, så kan man sige at beboerne i Farre tager sig af hinanden, og skaber et 
lokalsamfund der kan rumme alle.

Der er plads 
til alle - store 

som små, unge 
som gamle
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Virksomheder i byen

Farre er beriget af adskillige virksomheder - store som små – og dermed også en 
by med mange arbejdspladser.

Danpo A/S i Farre er en af to kyllingefabrikker i Jylland. I Års slagtes alle kyllin-
ger og i Farre findes forædlingsfabrikken, hvor der paneres og steges kyllinger i 
mange afskygninger. På deres hjemmeside skriver Danpo:  
”Med de nyeste kompetencer inden for stegning og panering, møder vi forbru-
gernes ønsker om velsmagende kyllingeprodukter, der er nemme af tilberede.”  
 
Farre Autoværksted - Et værksted, som har ligget i byen gennem mange år, og 
som har specialiseret sig i alle bilmærker. 

Fary Lochan A/S - Whiskydestilleri med store ambitioner. Som den eneste i Dan-
mark foregår whisky produktionen på originale skotske kobber stills. Den første 
whisky blev frigivet i november 2012. Destilleriet er i 2015 i gang med sin anden 
udvidelse, som forventes at stå klar i sommeren 2015. Ud over produktionen af 
whisky laves der også forskellige snapse. Destilleriet har aktionærer over hele 
verden, men også mange lokale har investeret i dette lokale eventyr.

Herborg Maskinforretning - En af områdets store smede- og maskinforretninger. 
Farre Smede- og Maskinforretning har gennem mange år har været en af landets 
førende John Deere forhandlere. I 2012 sælges forretningen til Herborg Maskin-
forretning, som viderefører og udvikler stedet i samme ånd som tidligere.

Vognmand Hans Olesen - Byen har måske haft Danmarksrekord i vognmænd 
– på det højeste omkring 10. I dag er kun Hans Olesen og sønnen Bo Olesen til-
bage, som driver hver sin vognmandsforretning fra pladsen på Østerlide.

Ølhandleren - Øl til enhver lejlighed. Selvom det meste øl sælges via nethandel, 
kan man stadig finde Rune i den lille butik i baghuset på Ågade. Ølhandleren er 
især kendt for det store udvalg af belgiske øl.

Aalbæk Specialiteter - Slagterforretning som bygger på traditioner men som 
også forstå at være nyskabende. I butikker er der altid tid til den enkelte kunde, 
selvom køen er lang.
På www.aalbaekspecialiter.dk skriver de: ”Vi har stor respekt for traditionen og 
historien i vores fag. Men det betyder ikke, at vi bare gør, som vi altid har gjort. 
Hos Aalbæk Specialiteter må det gerne være vildt, skørt, anderledes, umuligt og 
eksotisk – så længe det har masser af kvalitet og smag. Vi elsker udfordringer, og 
vi har en erklæret målsætning om at være med til at skabe fremtidens fødeva-
rer.”
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De mange foreninger i Farre

Som en dansk tradition, er der også gennem tiden oprettet mange foreninger i 
Farre, hvor byens borgere mødes regelmæssigt for at skabe indhold til hverdag 
og til fest - til glæde for de mange andre i byen.

Farre Borgerforening, der varetager alle de sociale arrangementer i byen, bl.a.  
julemarked, fastelavnsfest, Skt. Hans fest i Farre Anlæg, bankoaftener, udsmyk-
ning af byen til højtider, drift og vedligehold af Farre Forsamlingshus og Farre 
Anlæg. 

Farre Forsamlingshus er rammen for de mange sammenkomster i byen der også 
tæller en månedlig fællesspisning, hvor 6-7 frivillige laver maden, hvorpå byens 
beboere kommer og spiser, medbringende egne drikkevarer. 

Det er den månedlige begivenhed, hvor byens beboere kan mødes, og få snakket 
om løst og fast - og så lige få ordnet verdenssituationen. 

Farre Anlæg, der i de seneste år er blevet moderniseret og forskønnet - takket 
være en utrolig stor indsats fra de frivillige ildsjæle.  
Anlægget indeholder p.t. en komplet legeplads med bl.a. Tarzanbane, sørøver-
skib, gynger, rutchebane, sandkasse, udskårne træfigurer, grill-pladser og et 
permanent overdækket areal hvor der kan sidde ca. 60-80 mennesker i tørvejr. 
Farre Anlæg ligger omkranset af skov, der også indbyder til gemmelege og til at 
gå på opdagelser i skovbunden. Anlægget vedligeholdes løbende, og én gang om 
året samles frivillige og checker legeredskaberne, laver nye legeområder og hyg-
ger sig sammen.

Farre Idrætsforening, står for såvel udendørs som indendørs idræt, som f.eks. 
fodbold, gymnastik, petanque, kroket og meget mere. Idrætsforeningen råder 
over gymnastiksalen, klub- og omklædningsfaciliteter i Farre Kultur og Idræt, 
samt et stort grønt tilstødende træningsareal.  
Idrætsforeningen afholder hvert år en storslået sommerfest over tre dage med 
hjælp og assistance fra både andre foreninger og mange frivillige ildsjæle.
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Farre Antenneforening, hvor vores antenne netop er blevet udbygget til den digi-
tale fremtid og derfor kan tilbyde digitalt TV, radio og højhastigheds bredbånd. 

Farre Vandværk, der står for rent drikkevand til byen. 

Farre Kirkes Menighedsråd, der udover de normale pligter for et menighedsråd, 
også varetager foredrag, sangaftener og meget mere i fællesskab med bl.a. Fore-
dragsudvalget.
Menighedsrådet består af 5 medlemmer. Der er valg til menighedsrådet hvert 
4. år i november måned. Der afholdes gudstjeneste i Farre Kirke næsten hver 2. 
søndag. Tidspunkter bekendtgøres i kirkebladet “Kirkeliv”, som uddeles til alle 
husstande hvert kvartal.
Menighedsrådet arrangerer bl.a. julekoncert i Farre Kirke i december måned og er 
medarrangør ved sommerfesten i august måned. 

Klub 2000 - en klub for seniorer, der samles én gang om ugen, samt laver  
udflugter, foredrag og andre sociale events.

Farre Fælles NYT - et kvartalsblad der udgives til alle husstande i byen.  
Farre Fælles NYT indeholder alle de lokale nyheder og informationer, samt en 
kalender for de arrangementer der finder sted i den nærmeste fremtid.

www.farre-by.dk - vores fælles hjemmeside, hvor alle kan gå ind og læse mere 
om byen, dens foreninger, arrangementer - samt tilmelde sig det månedlige 
nyhedsbrev. 

Hjemmesiden opdateres løbende, når der er nyt fra foreningerne. Bl.a. er der 
en opdateret kalender, samt dagens og ugens vejrudsigt, man kan læse lidt om 
byens historie, læse den digitale version af bladet “Farre Fælles NYT” og meget 
mere ...

Farre på Facebook
Byen Farre har selvfølgelig også sin egen side på Facebook, hvor alle der har eller 
har haft en tilknytning til byen, kan blive medlemmer. 
Alle kan lave opslag på siden, og reklamere med f.eks. loppe-fund, salg og bytte, 
gøre opmærksom på arrangementer der sker i byen og omegnen - og f.eks.  
efterlyse bortkomne ting, sager og kæledyr.
Facebook-siden er den hurtigste og direkte vej til uhindret kommunikation  
mellem byens beboere.
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Lokalt kulturcenter - “Farre Idræt og Kultur”

Farre Idræt og Kultur er det sted, hvor man virkelig mærker pulsen i Farre. Det er 
samlingsstedet for både de gamle, de unge, de meget aktive og dem der er til lidt 
roligere aktiviteter. 

Farre Idræt og Kultur er stedet med mulighed for nemt at afprøve nogle af de 
trends, der sker omkring i landet, hvis bare der er en der har lysten og modet til 
at sætte noget i gang. 

Huset består af mødelokaler og aktivitetsrum, klubben for børn og unge,  
motionslokaler, fitnesscenter, moderniserede omklædningsfaciliteter, samt 
opbevaringsrum som bruges til forskellige formål. 
En hjertestarter er opsat udenfor på bygningen, så både brugere af Farre Idræt 
og Kultur samt byens borgere kan få gavn af den.

Udearealerne omkring Farre Idræt og Kultur, ligger som et stort grønt areal, der 
hele året benyttes til boldspil, Give hundeklub og andre aktiviteter.

Der er en lang række af brugere af Farre Idræt og Kultur, både lokalt og fra de 
omkringliggende byer. Vi tænker det er fordi, at i Farre Idræt og Kultur er alle vel-
komme, det er nemt og enkelt at booke lokaler og et sted som vi ser skal benyt-
tes, når vi er så heldige at have det.  

Farre Idræt og kultur bliver benyttet af:

• Søndermarkens børnehave, Give
• Klubben for børn mellem 6 og 13
• Vejle Vestegns gymnastik
• Boksning/Tabata
• FIF gymnastik
• Fitness
• Krea Give
• Røde Kors
• Grand oldboys motionshold
• U12 fodbold
• Give hundeklub
• Klub 2000
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Projekter i Farre

Farre Anlæg

I den sydøstlige ende af byen ligger Farre Anlæg. En grøn oase som ejes af byen 
og administreres af Farre Borgerforening siden 1946. 

I 2012 blev det besluttet, at vi skulle prøve at få lavet en ny legeplads. Gennem 
fonde, banker og ikke mindst de lokale foreningers økonomiske støtte kunne 
vi i sommeren 2014 påbegynde arbejdet med etablering af det nye legeområde 
”Klatreland Farre”.  
I september blev legepladsen indviet til stor fornøjelse for store og små.

Farre Anlæg bliver flittigt brugt det meste af året, ikke blot af byens borgere men 
også forbifarende som f.eks. på deres cykeltur mangler en rasteplads. For nogle 
år siden byggede vi en overdækning i den vestlige ende, hvor der fast står nogle 
borde-bænke sæt, som må benyttes af alle. Børn fra Give ynder også at komme 
på besøg i Anlægget, hvor naturen må bruges!

Til Skt. Hans samler vi hvert år mere end 100 personer til grill og bål.  
Borgerforeningen står for stort salatbord og varm grill - de tilmeldte kommer 
selv med kød og tallerken/bestik, duge osv. Når tiden er inde tændes bålet og 
midsommervisen synges. Nogle år har denne aften været en noget fugtig affære, 
hvorfor ideen til en permanent overdækning kom. 
Pengene til overdækningen blev skaffet dels via indsamling til en Skt. Hans-aften 
hvor det virkelig regnede - og dels via afholdelse af et “Sponsor-cykel-løb”.
Siden hen har det vist sig at være en stor gevinst for stedet. Vi påtænker nu at 
udvide overdækningen en smule, så vi kan huse alle de kommende Skt. Hans-af-
tener i ly for regn og vind.
Vi vil gerne i fremtiden inddrage lidt mere af skovområdet til legeplads, det er 
stadig på idebasis, men slet ikke uden for rækkevidde.

Shelter og stier i naturen

Vejle Kommune startede genslyngning af Omme Å tilbage i 2007. I den forbind-
else blev den første sti ved Farre etableret. Efterfølgende er flere stier kommet til, 
og der er nu et konplet stysystem til gavn for byen og dens besøgende (se side 15)  
 
I 2013 startede planerne om at bygge et shelter i forbindelse med stisystemet og 
Omme Å, og i efteråret 2014 stod shelteret klar til brug.” 
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Rensningsanlæg 2 km

Fjordhestevej 3,5 km 

”Spor i landskabet” 3,5 km

Lys sti 1,6 km

Omme Å 2,0 km 

Luftfoto med kort over stier i naturen
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Vision for Farre

Lokalsamfundet Farre har forhåbninger og ambitioner om at kunne tilbyde 
endnu flere en plads i vores fællesskab. Det er lokalrådet i samarbejde med byens 
mange foreninger, der varetager byens interesser og vi er i gang med at placere 
Farre i forhold til den nye kommuneplan, så vi også fremover kan fastholde den 
udbygning der er sket de sidste 5 år. Byen er blevet et yndet mål for tilflyttere og 
især børnefamilier, når de skal vælge hvor de vil slå sig ned.

Boligpriserne er overkommelige, afstanden til indkøb er rimelig og så er fælles-
skabet i dagligdagen en faktor der spiller ind, når nye børnefamilier skal beslutte 
sig til, om Farre skal danne rammen om deres fremtidige familieliv.

Men - hvordan vil vi sikre en høj grad af muligheder, fællesskab, sammenhæng 
og inspiration?

Bl.a. ved brug af nytænkning indenfor moderne kommunikationsteknologi og 
sundhedsfremmende tiltag.
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Landbyens afgrænsning

Indtil kommuneplanen 2013 havde Farre udstykningsmuligheder øst for byen 
(Bakkevej / Bakkevænget). Imidlertid viste det sig, at planerne var placeret på et 
“vandforsyningsområde” hvorfor de blev taget ud igen.

For at sikre, at der igen bliver nogle udbygningsmuligheder i Farre, 
vil vi i Lokalrådet arbejde for:

• at et område vest for byen bliver kommuneplanforberedt til mulig udstykning 
til jordbrugsparceller. Herved sluttes rækken af jordbrugsparceller naturligt ud til 
det nedlagte dambrug

•  at Farre by overgår til byzone, både fordi vi anser os selv for at være en by, men 
også fordi andre noget mindre landsbyer i Vejle kommune i dag er i byzone
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Afrunding og kontaktoplysninger

Case: Resilient Village Farre

Vi vil i Farre gerne være forrest omkring nytænkning og teknologi, hvilket er 
noget som i det 21. århundrede, er et krav for at vi som borgere, kan være en del 
samfundet. Dette er især Nem Id, som er blevet den digitale løsning til at  
kommunikere med systemer som SKAT, kommuner, sundhedsvæsen mm. 

Derudover, så vil vi gerne være med til at vise, hvordan vi kan lave en en lokal 
”globalisering” i ”Vejle kommune form”. Hvor Vejle kommune, med et teknolo-
gisk højt informationsniveau, kan komme til at stå stærkere som helhed. Vi vil 
både brande os selv som by, men også være byen der har mod og lyst til at styrke 
andre byer, som f.eks. Give og dens byliv.

Vi vil løbende i lokalrådet arbejde med projektudvikling og projektmodning, i et 
ønske om hele tiden at kunne forbedre mulighederne for indbyggerne i Farre.

Kontaktoplysninger:

Farre Lokalråd
v/ Lokalrådsformand Lars Pedersen 
Lærkevænget 1, Farre
7323 Give
Mail: egeskovlars@gmail.com
Tlf.: +45 22 96 23 82




