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Generalforsamling.
Husk at der er fælles generalforsamling for FSBG
og Forsamlingshuset den 28. januar 2004 kl. 19.00.
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NB - sidste dato for aflevering af stof til februarmarts udgaven er MANDAG den 12. januar 2004.

Der er 3 (de ønsker ikke genvalg) på valg i bestyrelsen for Forsamlingshuset. Så er der nogen som har
lyst til at være med så kontakt bestyrelsen.
Forsamlingshuset.

Farup Forsamlingshus søger ny
rengøring.
Gennem de sidste 5 år har vi haft et
rengøringsfirma fra Bramming til at
gøre rent i ”Huset”.
Desværre har de rigeligt at lave og ønsker at stoppe pr. 1. januar.
r der nogen i sognet, der kunne tænke
sig at overtage rengøringen??.
Flere oplysninger gives gerne.
Ring til Ruth tlf. 75424145 eller Dorte
tlf. 75431925.

Juletræstfest.
Årets juletræsfest afholdes søndag den 14. december fra kl. 14.30 – 16.30 i Forsamlingshuset.
Vi skal danse om juletræ og lege. Vi får besøg af
julemanden og mon ikke han har godteposer med?!
Kaffe og æbleskiver m.m kan købes. Godteposerne
bestilles hos Ruth Hundebøll, Farup Kirkevej 4, Tlf.
75 42 41 45 senest den 11. december.
Entré: Voksne 25 ,- og børn er gratis.
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Status over arbejdet med ”Bevarelse af Nærbutikken i Farup”
Herunder følger en beskrivelse af arbejdet i og omkring arbejdsgruppen.
Ved borgermødet 29. september, blev der nedsat en fem-mands arbejdsgruppe. Der har været flere møder
efterfølgende. Det primære mål for gruppen har været, at få fundet en eller flere personer til stillingen som
forpagter af butikslokalerne. Dette arbejde har overskygget alle andre gode initiativer, som f.eks. renovering af
huset. Med andre ord: Kan der ikke findes en forpagter, så er der ikke nogen grund til at sætte andre projekter
i gang, ifht. huset.
Kanaler, der er blevet brugt til at finde forpagter:
-

Annoncering i Jyllandsposten
Omtale i Jyske Vestkysten og Ribe Ugeavis i flere omgange
Henvendelse til arbejdsformidling i Ribe
Henvendelse til Erhverskonsulent i Ribe Kommune
Henvendelse til Coop Danmark
Kontakt til lokale indvandregrupper
Henvendelse til Ribe Kommunes konsulent for Integration for Indvandre

Der har været 5 seriøse henvendelser til lejemålet, flest ud fra annoncering i Jyllandsposten. Enkelte af disse
har arbejdet meget seriøst på at starte butikken op igen. Men de er alle sprunget fra igen – alle ud fra, at det har
været for stor usikkerhed, mht. kundegrundlaget til en butik, der skal startes op fra bunden igen!
Arbejdsgruppen må derfor med beklagelse konstatere, at chancerne for at få butikken i gang igen, er meget
små. I hvert fald i dens nuværende form!
Der blev ved borgermødet 29. september sat en deadline, 1. december. Ved denne dato, skulle der være noget
seriøst i gang. Ellers ville Brugsforeningen undersøge andre muligheder for husets fremtid. Samtidig bevæger
kassekreditten i Brugsforeningen sig i den forkerte retning, pga. manglende lejeindtægter. Brugsforeningen vil
i første omgang undersøge mulighederne for at sælge butiksinventaret.
Hvad så nu?!?!
Der vil midt i februar blive afholdt generalforsamling i Brugsforeningen for alle medlemmer – også de
nytilkomne ved borgermødet er hjertelig velkomne, som her vil have fuld stemmeret. Her skal husets fremtid
afgøres.
-

Skal huset sælges og i så fald til hvem?
Skal huset købes af Farups borgere og drives som et Borgerhus?
Skal huset sælges i fri handel til højestbydende?
Skal huset fortsat ejes af Farup Brugsforening og lokalerne udlejes til mindre erhversdrivende, f.eks.
frisør, revision o.l.

Her er alle forslag velkomne. Disse kan afleveres til Brugsforeningen (formand Jan Mortensen, Nr. Farup).
Det er utrolig vigtigt, at vi alle overvejer husets fremtid! Kom frem med dem inden 1/2-04.
Med venlig hilsen ”Arbejdsgruppen til Nærbutikkens Bevarelse”
Dorte, Alma, Vera, Ane og Ole.
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Fælles generalforsamling

Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup
Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro
fælles generalforsamling i Forsamlingshuset.
Det er desværre også blevet en tradition, at de få der
møder op, ud over de respektive bestyrelser, er personer, der på den ene eller anden måde er engageret
i sognet i forvejen - ellers er det tidligere ”aktive”,
der har taget deres tørn og derfor roligt kan komme,
for dem kan man ikke forlange mere af og i øvrigt skal der jo også være nogen, der stiller kritiske
spørgsmål, når nu regnskabet er blevet fremlagt.

Rejs dig op og gå hen og sæt kryds i kalenderen ved den 28. januar 2004 og bestil en
barnepige til klokken 18:30, hvis der er brug
for det, for vi starter klokken 19:00.
 Først er det Forsamlingshusets generalforsamling.

Undskyld det var ikke min mening!

 Så en kort pause.

Men der må da være flere, der har lyst til høre, hvad
der foregår og vi har i bestyrelsen mange ideer og
opgaver vi gerne vil have jeres hjælp til.

 Til sidst er det Farup Sogns Borgerog Gymnastikforenings generalforsamling.

Borgerforeningen har efterhånden så mange opgaver, at det er svært at løse dem tilfredsstillende.

Forslag til de respektive foreninger skal være
foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne.

Jeg ved godt der er mange, der gør en stor indsats og
tak for det - men der er behov for flere underudvalg,
hvis aktivitetsniveauet og kvaliteten skal opretholdes.

Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets
og F.S.B.G.s bestyrelser.

Jeg kunne godt tænke mig, at der var en fast stab på
ca. 20 personer, som blev delt ud på de ansvarsområder, som det enkelte bestyrelsesmedlem i dag har
ansvaret for.
Mit bud på fremtiden - hvis ikke der sker et eller
andet i den retning - går på, at jeg tror at bestyrelsen
bliver en gennemgangslejr, der kun formår at udvikle
udbrændte bestyrelsesmedlemmer, der flygter med
dårlig samvittighed, fordi de aldrig nåede det man
forventede.
De fik/får ikke lov til at sætte deres eget præg på
foreningen, for når alle faste punkter på dagsordenen var/er på plads, så er der ingen, der orker mere.
Det ovenstående står for min regning og har ikke
været diskuteret på noget bestyrelsesmøde.
Mvh. Kent Rygaard F.S.B.G.
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"Det rutinerede herre aerobic hold viser her bænkene som er
købt for penge skænket af Cafe Grillen" hilsen farup
Aerobic-Klub
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Loppemarked.
Hvert år i september har vi loppemarked og også i år
var det en succes. Vi havde rigtig, rigtig mange lopper
og markedet blev da også godt besøgt. Folk kom meget tidligt – de ville være sikre på at gøre en god handel.. Vi syntes selv, vi var billige at handle med, så
mon ikke, de fleste der kom gjorde en god handel?!
Mange havde i årets løb benyttet sig af muligheden
for at aflevere lopper hos Lauge – der var også en
del, der afleverede lopper i ”Huset” aftenen før loppemarkedet.
Overskuddet blev på ca. 5500,- Kr.
PS. Lopper kan fortsat afleveres hos Lene og Lauge,
Farup Kirkevej 18 (Mange Tak! Lene og Lauge) Ellers kontakt bestyrelsen.
Høstfest.
En stor tak til alle som hjalp med til at det blev en
forrygende aften og det blev det! Der var vist nogen
som havde lidt ondt i hovedet dagen derpå…..
Musikken var god, Alex & Mogens spillede igen i år
og kunne heldigvis også spille op til dans – der var
et lille teknisk uheld med et keyboard under spisningen men det blev hurtigt løst.
Maden blev leveret fra Anne Maries Dinér og der
var vist ingen som gik sultne fra bordet.

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Vi håber at det ”ældre ægtepar” som kom forbi og
fortalte lidt om det der er sket i Farup i årets løb
fandt hen til fællesmødet!!
Ja det var godt at festen ikke blev aflyst – ja det var
skam tæt på!! Igen i år var det en uheldig dato, der
var blevet valgt (Høstfest i Vilslev og fodboldtur til
Tyskland) Vi var 65 og havde alligevel en kanon fest.
Nu da vi ingen købmand har, er det meget vigtigt, at
være opmærksom på at man skal tilmelde sig til de
forskellige arrangementer pr. telefon.
HUSK til næste år:
Snak med din nabo og tidlig tilmelding!!!
Generalforsamling.
Husk at der er fælles generalforsamling for FSBG
og Forsamlingshuset den 28. januar 2004 kl. 19.00.
Der er 3 (de ønsker ikke genvalg) på valg i bestyrelsen for Forsamlingshuset. Så er der nogen som har
lyst til at være med så kontakt bestyrelsen.
Forsamlingshuset.

AKTIVITETSKALENDER
December:
14.
Juletræsfest i forsamlingshuset
Januar 2004:
10.-11. Drengelejr gymnastik
17.-18. Pigelejr gymnastik
21.
Fællesspisning i forsamlingshuset
26.
Jagtforeningens generalforsamling
27.
Tirsdagsklub
28.
Fælles generalforsamling for FSBG og
forsamlingshuset (ost og vinsmagning)???
30.
Disco i forsamlingshuset
Februar
20.
Vildtaften
22.
Fastelavn
24.
Tirsdagsklub
Marts
6.
Dilettant (vil du spille med, så kontakt Tina)
12.
Gymnastikopvisning i Farup
13.-14. Gymnastikopvisning i Bramming
23.
Fælles koordineringsmøde
30.
Fællesspisning
30.
Tirsdagsklub

kl. 14:30 – 16:30

Forsamlingshuset

kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 14.30 - 17.00
kl. 19.00

Forsamlingshuset
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset

kl. 19-21 og 22-02

Forsamlingshuset

kl. 18.30
kl. 10.30 - 13.00
kl. 14.30 - 17.00

Konfirmandstuen
Forsamlingshuset

kl. 18.30
kl. 14.30 - 17.00
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Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Konfirmandstuen
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Borgerforeningen
Som medlem af DGI, Ribe Amt får
man meget post med mange forskellige tilbud tilsendt - det er lige fra
folkedans til ekstreme overlevelseskurser. Og jeg vil godt gå til bekendelse med det samme: - jeg læser det
sjældent! Men for ikke så længe siden faldt
jeg over et arrangement - som jeg nærlæste nok fordi der var et billede af nogen, der sejlede i kajak.
Da jeg havde fået det læst tænkte jeg: Det her,
det er næsten for godt til at være sandt: Et
arrangement for børn, hvor de både kan
komme til at skyde med salonrifler på 50 m.
baner, løbe O-løb og sejle i kajak for kun 25
kroner! Det må vi simpelthen deltage i! Og
”vi” i den her sammenhæng er DDS. (Spejderne i 1. RIBE TROP). Så jeg greb straks
telefonen og ringede til DGI for at høre om
der var nogen problemer i, at vi i F.S.B.G.
inviterede nogle spejdere med til arrangementet. De var helt med på ideen og vi var meget
velkomne. (Når alt kommer til alt var der
næsten også kun tale om Farup børn).

Så det er helt sikkert - fremover holder jeg lidt mere øje med, hvad der
dumper i min postkasse fra DGI.
Jeg er siden hen blevet opmærksom
på, at der findes et udvalg i DGI, Ribe
Amt der heder ”friluftsliv”, som netop
i september udgaven af AKTIV (månedsblad
fra DGI, Ribe amt og Ribe amts Skytteforening) gjorde opmærksom på sig selv med et
opråb til alle foreninger om at bruge dem.
De gør os opmærksom på, at de både står for
at arrangere ture, kurser, efter eget emne, fra
få timer til hele weekender og idrætscross
som er en blanding af flere aktiviteter.
Derudover skriver de at de er modtagelige
over for ønsker, som vi evt. kunne være interesseret i.
Så skulle der være nogen med gode ideer så
henvend jer endelig, så prøver vi at undersøge mulighederne.
Mvh. K.R.

Så jeg klappede i mine små hænder. Tænk at
man slet ikke skal bruge det meste af en evighed på at planlægge et sådant arrangement alt hvad vi behøvede var blot at tilmelde os.
Vi var 10 spejdere og 3 ledere der søndag den
7. september med store madpakker drog lidt
nordvest for Oksbøl for at udfordre 90 andre
børn og os selv i skydning, o-løb og kajak
sejlads. Det var en rigtig hyggelig dag. Vejret
var med os, så det betød ikke noget, at der var
lidt ventetid imellem disciplinerne.
Vi fik det hele prøvet og det var ikke mange
ord der blev vekslet på vej hjem i bilerne - og
det plejer at være tegn på, at man har oplevet
noget.
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FAMILIEGUDSTJENESTE
Familiegudstjenesten ligger i år 2. søndag i advent –
søndag d. 7. dec. kl. 10.00.
Vi har i år et usædvanligt stort hold konfirmander i
Farup – 19 unge mennesker – en dejlig, aktiv flok,
som ikke kun vil sidde på kirkebænkene den dag –
men medvirke på forskellig vis ved gudstjenesten.

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
November
Søndag d. 30. 1. s.i advent
Altergang / kaffe
December
Søndag d. 7. - 2. s. i advent
Familiegudstjeneste
Søndag d. 14. - 3. s. i advent
Søndag d. 21. - 4. s. i advent
Juleaften d. 24. Juledag d. 25. 2. juledag d. 26. Torben Bramming
julesøndag d. 28. -

kl. 14.00

kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00 J.B. H.
kl. 15.30
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00

Januar
Nytårsdag d. 1. kl.10.00
Indsamling Bibelselskabet
Søndag d. 4. - Helligtrekongers kl.19.00 J.B.H.
Søndag d. 11. - 1. s. e h3k
kl.14.00
Søndag d. 18. - 2. s. e. h3k
kl.10.00 J.B.H.
Søndag d. 25. - 3. s. e. h3k
kl.19.00
Februar
Søndag d. 1. - sidste s. e. h3k

kl. 10.00

KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester kan bestilles hos Ribe Taxa
tlf. 75 420088, gerne dagen før.
GUDSTJENESTE OG KAFFE
Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en
eftermiddagsgudstjeneste med altergang. Det er i år
den første søndag i advent – d. 30 . nov. kl. 14.00.
Efter gudstjenesten giver menighedsrådet en kop kaffe
i missionshuset. De mennesker, der er fraflyttet sognet – typisk til Ribe eller Gredstedbro – er naturligvis velkomne den dag også. Hjælp venligst med at
nævne det, hvis I møder den ene eller anden. Kirkebil kan benyttes som sædvanlig.

ORLOV
Jeg har fået bevilget studieorlov i en periode på 3
måneder, fra jan – marts 04. I de tre måneder
konstitueres tidl. frimenighedspræst i Ryslinge,
Torben Bramming, Ribe, i Farup og Sct. Catharinæ
sogne. Torben Bramming vil være at træffe på
præstegårdens almindelige tlf. nummer 75 421612
eller i præstegården efter aftale. Vi byder Torben
Bramming velkommen i kirken og sognet.
EH/ menighedsrådet
VIKARPRÆST
Som ny præstevikar i sognet vil jeg gerne kort præsentere mig.
Jeg er født i Ribe i 1964 og døbt i Sct. Katerine kirke.
Igennem barndom og ungdom boede vi både på
Seminarievej og i Øster Vedsted. I 1984 blev jeg student fra Ribe katedralskole og aftjente derefter min
værnepligt i den Kgl. Livgarde. Året efter begyndte
jeg at studere teologi i Århus. Her mødte jeg min
kone Bente, som også er teolog. I 1993 blev jeg præst
i Ryslinge på Fyn, i en grundtvigsk frimenighed. Her
havde vi 10 gode år, hvor vi fik 3 drenge, som i dag
er 4, 8 og 10 år. I marts købte vi Taarnborg i Ribe og
har boet her siden juli. Her vil vi fremme interessen
for Brorson og vestslesvig gennem kurser og foredrag. Jeg ser frem til at være præst i Farup og Katrine kirker i de næste måneder. Det er begge spændende kirker, som man føler sig godt tilpas i.
På snarligt gensyn
Torben Bramming
INDRE MISSION
December
Onsdag d. 10. adventsmøde. Missionær Thomas
Iversen, Rødding

FARUP SOGNEBLAD

7

Lørdag d. 27. julefest. Missionær Karl Åge Jensen,
Tønder
Begge aftener i missionshuset kl. 19.30
Januar
Evangelisk Alliances Bedeuge d. 4.-10.
Mandag d. 5. hos Ella Nicolaisen
Torsdag d. 8. hos Henry og Mette Nikolajsen
Studiekredsmøde torsdag d.22.hos Troels og
Thilde Skov.
Alle dage kl.14.00
Mandsstævne lørdag d. 31. Brorsonsminde, Ribe.
Missionær Bent Tage Nielsen.
Program følger

DANMISSION
Kredsmøder
Torsdag d. 4. dec. kl. 14.30 hos Thilde Skov
Torsdag d. 15. jan. kl. 14.30 hos Karen Nikolajsen
TIRSDAGDKLUB
Tirsdagsklubben mødes igen den sidste tirsdag i januar.
Det sker i konfirmandstuen, d. 27. kl. 14.30 - 16.30.
I februar er det d. 24. hvor Torben Bramming vil fortælle
om ”Brorson og Grundtvig set fra Tårnborg.”
MENIGHEDSRÅDET
På rådets sidste møde d. 5. nov. genvalgtes Susanne Møll til
formand og Bent Gantzel til næstformand.

Næste menighedsrådsmøde er onsdag d. 17. dec. kl.
8.30 i konfirmandstuen.

Hvordan skal vi nå frem til jul ?
- - sådan kalder Johannes Møllehave en af sine
bøger. Den fortæller historien om de hellige 3
kongers rejse fra det fjerne Østerland. De skulle
jo til Betlehem og havde travlt med at komme frem
til juleaften. Det blev et kapløb med tiden – et
underholdende kapløb, som det er, når Møllehave
folder sig ud.
I virkeligheden handler bogen nok ikke så meget
om vismændene som om os og det stående emne i
december måned, om vi nu når det hele til jul.
Hvert år begynder julen lidt tidligere end sidste år
i håb om, at det hjælper. Men det gør det ikke, så
det må være noget andet, der er galt.
Hvordan skal vi nå frem til jul? Måske er det
spørgsmålet, der er forkert. Måske det skulle vendes om. Måske er spørgsmålet, hvordan julen når
frem til os - hvordan den trænger ind til os - rører
ved os.
Uanset hvor meget eller lidt vi når af det, vi gerne
vil før jul – så kommer julen, når det passer den.
Den spørger os ikke, om vi er nået frem.
Et barn, der fødes til verden, venter ikke på, at vi
skal få tid til at tage imod det. Det kommer, når
det vil fødes. På samme måde med alle de andre
store ting i livet. De spørger ikke om tid. Når de
kommer, så kommer de, uanset om det er belejligt
eller ej. Forelskelsen og kærligheden spørger ikke,
om vi har tid lige nu. Heller ikke døden finder på
at forhøre sig først, om vi er færdige til det nu.
Det største i livet spørger os aldrig, om vi har tid.
Vi har det sådan, at vi helst vil have styr på tingene - vide, hvad der skal ske - så vi kan planlægge og være forberedt.
8

Julen og julens evangelium er en udfordring til os
og vores måde at indrette os på.
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være
for hele folket ” - Det er julens budskab. Det lyder
om få uger, uanset om vi har lyst til at høre det eller
ej - uanset, om vi er i humør til det eller hellere ville
have ventet til en anden gang. Det lyder uanset, hvordan vi har det - om vi er glade eller bedrøvede - om
vi er lydhøre eller ligeglade. Det lyder til den, der
ikke kan få nok af al julehygge og den, der er godt
og grundig træt af juleriet. Det lyder til den, for hvem
sorg og savn bliver særligt nærværende i julen og
den, for hvem julen er et tiltrængt lyspunkt. Julens
budskab lyder til alle og enhver - på tværs af os og
på trods af os. Det er det, der gør julen til denne helt
særlige begivenhed - denne skønne blanding af højtid og fest og hygge: julen kommer - ikke fordi vi
har valgt det - men fordi Gud i sin kærlighed vil det.
Han kommer - for at være hos os - for at indgive os
mod på livet og del i den glæde, som aldrig skal mistes.
Glædelig advent og jul.
EH
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