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Der skal også lyde en tak til redaktionen fra min side. I har lavet
et stort og godt stykke arbejde, der har været lige til at gå til.
Mvh Mariette
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Farre Fælles Nyt
Der sker hele tiden forandringer i verden. I Farre sker der også
forandringer. Dette nummer af Farre Fælles Nyt bliver det sidste i denne
form.
Det begyndte i november 1978, hvor de i Farre Idrætsforening blev enige
om, der skulle være et klubblad. Lisbet Olesen og Bent Eriksen blev sat til
at stå for projektet.
Vi vil gerne rette en stor tak til vores annoncører, som har gjort det muligt
for os at udgive bladet. Ligeledes skal der rettes en tak til alle vores
skribenter og Mariette for trykningen.
Med venlig hilsen
Redaktion af Farre Fælles Nyt
FARRE FÆLLES NYT
Desværre har redaktionen af vort lille lokale blad besluttet at nedlægge
arbejdet, hvorfor vi fremover må se i øjnene, at vi ikke får de
informationer, som vi er mange, der har været glade for og set frem til en
gang i kvartalet. Det var f.eks. rart at kunne læse et referat fra en
generalforsamling i en af vore foreninger, og det var dejligt også at kunne
læse, hvad der fremover var af planer og aktiviteter i de samme foreninger.
Håber så det fremover må ske på anden vis??
Selv om vi er mange, der ikke helt kan forstå, at den
bare bliver lukket ned, så skal I have rigtig mange tak
for mange års godt arbejde. I har i redaktionen formået
at lave et lille godt blad, som rigtig mange læste med
interesse.
På mange læseres vegne
Marie Schouenborg
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Farre får ny hjemmeside
Da fremtidens internet fortrinsvis foregår på diverse tablets, smartphones,
iPads og iPhones m.m. - bliver vores hjemmeside lige p.t. omkodet via
programmet WordPress. Hjemmesiden tilpasser sig selv automatisk, så
hvad enten du ser på den via din bærbare PC eller din telefon, så er
hjemmesiden altid optimeret til at kunne læses og ses i den bedste kvalitet.
Der er fordele og ulemper i fht. den gamle hjemmeside, men primært
bliver det gjort nemmere at skrive nye indlæg, og vedligeholde siden
generelt.
Kig gerne forbi hjemmesiden, og skriv evt. hvis der er noget som du/I
mangler, eller godt kunne tænke jer på siden. Siden bliver løbende
opdateret med nyt, og en del af "det gamle" fra hjemmesiden, bliver ført
med over på den nye hjemmeside.
Der bliver fortsat udsendt nyhedsbreve som sædvanligt, og der vil blive
offentliggjort nyheder på hjemmesiden også. Hjemmesiden bliver også
integreret med bl.a. Facebook og YouTube.
Hvis du / I / foreningerne i Farre har indlæg som du / I gerne vil have med
- eller hvis der skulle være rettelser/ændringer m.m. - så skriv gerne en
mail til : info@farre-by.dk
Bilag: Grafik med udsnit af den nye hjemmesides design
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Farre Fælles Nyt takker af.
Af flere årsager, har vi valgt at lukke ned for Farre Fælles Nyt. Det betyder
ikke at de nyheder og historier der sker i Farre forsvinder. Vi har i stedet
valgt at køre det digitalt, så Farre facebook side, www.farre-by.dk og
Farres hjemmeside, www.farre-by.dk bliver det nye sted, hvor man kan
orientere sig.
Vi er klar over, at det ikke er alle, der er koblet på Facebook og ved hvor
man finder Farre bys hjemmeside. Så derfor vil vi tilbyde at være
behjælpelig med dette. Hvis det er aktuelt, så kontakt undertegnede og vi
kan finde ud af noget sammen.
I samme omgang at Farre Fælles Nyt bliver til nyheder på Farre bys
hjemmeside vil vi også gerne lave en ny drejning til dette. Derfor
efterspørger vi personer, som gerne vil være opsøgende på nyheder. Det
kan være historier om enkelt personer, ting de synes kunne være
spændende, erhvervene i byen, arrangementer og hvad det nu kunne være.
Hvis det har interesse, så skriv til undertegnede.
Der vil til træner/lederdag blive en beskrivelse af hvordan det fungerer
med Facebook og hjemmesiden.
Mvh
Lars Egeskov Pedersen
Farre IF

Butikken har åbent:
Hver mandag fra 10.00 – 15.00
Hver fredag fra kl. 15.00 – 17.00
Husk julegaverne
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Generalforsamling i Farre IF
Mandag d. 1. februar vil der være generalforsamling i Farre IF.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden ligger beretning for foreningens virksomhed det
forløbne år.
3. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1. og 2.suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Mvh
Farre IF
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Jernbanegade 16
7323 Give
Tlf. 44 56 48 50

www.givevinhandel.dk
Østergade 7 ● 7323 Give
Tlf. 75 73 28 00
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PENSIONISTGYMNASTIK
Vi er nu halvvejs gennem efterårssæsonen, og det kører som det plejer
med mange deltagere og i en god atmosfære med lyst til at motionere og
holde formen vedlige længst mulig. Jeg tror alle har indset, at når mange af
os når en højere alder, så er det så vigtigt, at også årene bliver gode og
aktive.
I sidste uge havde vi besøg af Mariana Thobo-Carlsen fra Give, som
fortalte om livet i Rumænien contra Danmark. – Interessant og lidt
konfronterende. Vi skulle ellers have haft besøg af John Nielsen fra
Møltrup, som desværre måtte melde afbud p.g.a. sygdom. Vi håber, det
kan lade sig gøre efter jul.
Til vores juleafslutning den 17. december får vi besøg af fhv. lærer Leif
Hygum fra Billund, som vil fortælle og synge sammen med os.
Første træning efter nytår bliver torsdag den 7. januar kl. 14.30.

FITNESSHOLDET
Kører hver onsdag formiddag i gymnastiksalen og i fitnessrummet, hvor
der bliver ”gået til stålet”.
Vi starter igen i det nye år onsdag den 6. januar kl. 09.30.
Marie Schouenborg

Ungdomsklubben
Følg med i klubbens aktiviteter – opstart – juleafslutning –
overnatning – afslutning og meget mere på farre-by.dk. Der finder
I også planen gældende indtil jul. Inden nytår vil den nye plan blive
lagt ind.
Gå ind på hjemmesiden og kontakt byens webmaster og bliv meldt
til nyhedsbrevet, så får man automatisk nyhederne, der bliver lagt
ind på hjemmesiden.
PS. Har man lyst til at se hvad klubben har at byde på, så kom
endelig forbi og se om det er noget for dig.
-9-
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Borgerforeningen
Formandens beretning 2015
Velkommen til endnu en generalforsamling i borgerforeningen. I år har vi
vovet os ud af den trygge hule i forsamlingshuset og vovet os herom i den
gamle skole, da forsamlingshuset er lånt ud til idrætsforeningens hårdtslående kvinder og mænd.
Men det har igen været et år med mange gode oplevelser i Forsamlingshuset og for Borgerforeningen. Ikke mindst er der sket en del i Anlægget.

Årets gang i Farre Borgerforening
Traditionelt starter den nye bestyrelse ud med at arrangere julemarked i
forsamlingshuset. Vi synes, vi har fundet et velfungerende koncept, som
har trukket en del besøgende til. Kagebagning for børnene, gløgg og
æbleskiver og mange små boder med juleting og andre gode sager. Det
blev en skøn eftermiddag med rigtig mange besøgende, måske den
massive annoncering på Facebook gjorde en forskel. Vi fik udsolgt af
gløgg og æbleskiver, og ikke mindst kagedejen blev lavet til de skønneste
kager. Husk at vi er klar til næste julemarked lige om lidt – nemlig søndag
den 22. november fra kl. 13-16. Der kommer en løbeseddel rundt, men sæt
allerede kryds i kalenderen. I kan også nå at få en lille bod! Carsten og
Folke vil som sædvanligt have styr på julebelysningen på torvet og ved
Forsamlingshuset , så vi rigtig kan føle julens snarlige komme.
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Farre Forsamlingshus

Selskaber op til 100 personer.
Udlejning af borde, stole og service.
Henvendelse på telefon 6082 7501
(husk evt. at lægge en besked på telefonsvareren)
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Fællesspisningerne kører sin næsten sædvanlige gang. Det er stadig
usædvanlig svært at finde det næste madhold. Vi har derfor i bestyrelsen
besluttet at skære ned på antallet at fællesspisninger. Der vil i det
kommende år være 2 om foråret og 2 om efteråret. I øvrigt er vores
fasttømrede julemadhold klar med julefrokosten fredag den 20. november.
Søndag den 15. februar var Forsamlingshuset atter indtaget af lokale
spidermænd, prinsesser, bønder og endda et levende lig. Fastelavn blev
fejret med fællesspisning med alt godt fra Danpo og tøndeslagning til stor
fornøjelse for alle. Tønderne var i øvrigt blevet dekoreret af Klubbens
børn. Efter disse strabadser skulle vi selvfølgelig have fastelavnsboller.
I marts måned prøvede vi at arrangere en slat/sjat fest, desværre uden den
store succes, kun ganske få havde tilmeldt sig, hvorfor vi besluttede at
aflyse. Sjatterne må blive stående lidt endnu.
Måske vi skulle have taget nogle sjatter med til hovedrengøringen i
forsamlingshuset, ikke fordi stemningen ikke var høj, der er altid en skøn
livlig snakken i alle kroge. Det er meget hyggeligt, selvom vi gør rent, og
så er vi jo en forening, hvor der spises ofte og gerne, så selvfølgelig
afsluttes rengøringsdagen med aftensmad. Hvor kunne det være hyggeligt
også at se DIG.
Og rengøringen vil ingen ende tage. April bød også på deltagelse i den
kommunale affaldsindsamling. Farre by og nærmeste omegn skulle
ransages for affald, som smides i naturen i stedet for i skraldespandene.
Skt. Hans faldt i år på en tirsdag og som så mange gange tidligere var
vejret ret ustadigt – det endte køligt men tørt. Atter var der et meget flot
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fremmøde, og Birthes salatbord igen en succes. Bålet blev tændt og heksen
fløj let af sted mens båltaleren, vores lokale sognepræst Maibrit Pedersen,
talte om nutidens hekse. En meget fin tale, husker jeg. Vi ses igen til næste
år.
Vi er i øvrigt langt med at forberede udvidelse af overdækningen i
anlægget, så vi ikke behøver at blive ved med at tale om vejret. Fra 2016
kan vi alle sidde under tag. Har du lyst til at give en hånd med ved
byggeriet, er du velkommen til at give dig til kende.
I september fik Anlægget den helt stor nedskæringsomgang. Jacob havde
taget alle sine motoriserede maskiner med, så de mange frivillige hænder
fik rigtig meget fra hånden.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle de frivillige hænder, som har hjulpet
borgerforeningen og forsamlingshuset gennem det seneste år. Såmænd
også til alle dem som gerne ville, men bare ikke lige kunne, I vil helt
sikkert alle få muligheden for at give en hånd med i løbet af de næste år.
Der skal også lyde stor ros til Peter, som har givet vores hjemmeside et
facelift – husk at sende information om arrangementer til ham, således at
budskabet kan komme videst omkring.
Der skal også fra min side lyde en stor tak til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. I gør et godt stykke arbejde og jeg er meget glad
for at sidde i bestyrelse med jer.

Britta Winther
Oktober 2015
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Aktivitetskalender

December 2015
13.

Menighedsrådet

Julekoncert

Januar 2016
17.

Farre Fælles

Fællesspisning

Februar
1.

Farre Idrætsforening

Generalforsamling

7.

Borgerforeningen

Fastelavn

Farre Fælles

Fællesspisning

05.

Borgerforeningen

Farre Anlæg 70 år

23.

Borgerforeningen

Skt Hans

April
8.

Juni
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give@expert.dk

STØT VORES
ANNONCØRERE – DE
STØTTER OS!!
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Menighedsrådet
Indlæg til Farre Fælles fra menighedsrådet.
Så er endnu et år ved at gå på hæld. Vi har en lang og mørk vinter i vente, men med
den også nogle dejlige hyggestunder inden døre.
I Farre Kirke har vi julekoncert d. 13/12 kl. 19. I år kommer det rytmiske vokal kor
Concordia fra Århus. De synger julen ind i kirken og vil efterfølgende underholde i
forsamlingshuset, hvor der er kaffe mm. Her vil der også være tid til nogle
fællessange og snak mens vi drikker kaffe. Det er gratis at komme til koncerten både
i kirken og i forsamlingshuset, så mød endelig op til en dejlig og hyggelig aften.
Vi har i årets løb haft nogle dejlige arrangementer i kirken og vi vil bestræbe os på at
komme med flere gode tiltag i det kommende år. Ud over de vanlige gudstjenester
vil der være en gospelworkshop i kirken d. 5/3 2016. Det bliver nogenlunde samme
koncept som sidst og med samme korleder, nemlig Charlotte Assenholt, som gjorde
det så fortræffeligt sidste gang. Deltagerne havde en fantastisk sjov og
underholdende dag, så det er værd at overveje, om ikke man skal møde op, hvis
man kan lide at synge og gospel er jo som regel meget glad musik. Der vil komme
nærmere oplysninger omkring arrangementet senere.
D. 7/4 2016 kommer Grindsted Brassband og spiller til vores forårskoncert i kirken.
Der kommer også mere herom senere og alle arrangementer kan man jo altid læse
om i Kirkeliv.
Vi har taget afsked med vores præst Maibrit Pedersen, som har været ansat ved
vores kirker i 8 år. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Maibrit, og nu må
vi forsøge at finde en værdig afløser for hende. Vi håber at kunne byde velkommen
til en ny præst pr. 1. februar 2016.
Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for det
forgangne.
På menighedsrådets vegne
Anne Birgitte Jørgensen
Formand
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Fællesspisning 2. oktober 2015
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I ønskes alle
en rigtig glædelig jul
samt et godt og
lykkebringende nytår
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