
FARRE
Familien Farre
Farre er lille. Men begejstringen for landsbyen er enorm. Byens puls mærker du i Farre Idræt og Kul-
turhus, hvor der er gymnastik, boksning, kreative sysler og meget mere. Og hos Slagter Aalbæk kan 
du altid få en god snak. Når du flytter til Farre, får du mere end landsbyidyl og smukt landskab. Du 
bliver en del af en familie. En stor, rummelig familie – med personlighed. Og som i enhver anden 
storfamilie gør man mange ting sammen – som at følges 50 personer til den årlige Bierfest i Give. 

Familiehygge til sommerfesten

FAKTA OM FARRE

AFSTANDE

3 OM FARRE

Farre: 366 indbyggere (2015) 
Lokalområdet: 552 indbyggere (2015)
 
Skole:  
Firkløverskolen Give (0.-9. klasse)
firkloeverskolengive.skoleporten.dk
 
Dagtilbud: 
Søndermarkens Børnehus (Give)  
www.sondermarken.vejle.dk
 
Børnegården Søndervang (Give)
www.bornegaarden.vejle.dk
 
Hjemmeside: www.farre-by.dk
Facebook: www.facebook.com/
groups/farreby/
 
Indkøb m.m.: Aalbæk Specialite-
ter, Ølhandleren, Fary Lochan og 
autoværksted

Billund: 15 min
Brande: 16 min
Vejle: 22 min

Whiskydestilleriet har fået navn 
efter det gamle vadested ved 
Omme Å – Fary.

I 2014 blev byens nye legeområde 
„Klatreland Farre“ indviet til stor 
fornøjelse for store og små.

Slagterivirksomheden Danpo 
har hovedkontor i Farre og 
producerer McNuggets til hele 
Nordeuropa. 

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Omkring en fjerdedel af byen 
går til gymnastik i Farre Idræt og 
Kulturhus, hvor du også kan dyrke 
boksning, fitness, kreative sysler 
og meget mere.  
Se hjemmesiden www.farre-by.dk

Kan du underholde dem med 
de mange smagsoplevelser 
hos Aalbæk Specialiteter eller 
en spændende rundvisning i 
produktionen af whisky hos Fary 
Lochan.

VIL DU VIDE MERE

Farre lokalråd
Lars Pedersen
Email: egeskovlars@gmail.com
Telefon/ Phone: + 45 22 96 23 82

Fra skattechef til whiskydestilleri
Mød Anne Birgitte og Jens-Erik fra Farre
Familien Jørgensen kom til Farre, da Jens-Erik fik 
job som skattechef i Give. „Vi havde begge fået lidt 
nok af Odense, før vi flyttede herover – der er ikke 
det samme sammenhold“, fortæller Anne Birgitte. 
„Det betyder meget for os begge at spille en rolle 
og deltage. Vi kommer også altid til sommerfesten 
og til de 5-6 årlige fællesspisninger“, forklarer Jens-
Erik, der er i gang med at forberede sit nye liv – et 
whiskydestilleri. 

Anne Birgitte og Jens-Erik ved Fary Lochan Destilleri og Vineri. 
Foto: Lasse Hyldager

De kommer fra hele Danmark
Mød Mary fra Farre 
„Når man bor i sådan et lille samfund her, så får man 
et anderledes liv. Det vil jeg vove at påstå. Man får en 
følelse af at være ... værdsat. Vi er kendt for at hjæl-
pe hinanden herude. Og Aalbæk Specialiteter er vi 
landskendt for. Fortæller du, at du bor i Farre – ‘nåh, 
det er derude ved slagteren’ siger folk så ! De har vir-
kelig gode varer, og der kommer handlende fra hele 
Danmark“.

På indkøb hos Slagter Aalbæk i Farre


