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BRUGSEN
Efter at den nedsatte arbejdsgruppe har måtte opgive at finde
en person, der ville drive butikken videre, har Brugsforeningens
bestyrelse set sig nødsaget til at
sætte ejendommen til salg af økonomiske grunde.
Onsdag den 18-2-04 kl. 19.30
holder Brugsforeningen generalforsamling i Farup Forsamlingshus, alle er velkomne.
Bestyrelsen.

Som noget nyt vil Marsk & Muld udsende Aktivitetskalenderen på mail i den bladløse måned.
Løbesedler vil stadig blive udsendt efter behov.
Eneste krav for at modtage er at sende e-mail
adresse til Villy Lønne – biltoft@post.tele.dk.
Stof til løbesedler kan sendes på samme adresse.

Gymnastikopvisning i Farup.

Hermed indkaldes til
GENERALFORSAMLING I
FARUP UNGDOMSKLUB
Tirsdag d. 24/2 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Se også opslag på skolen
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
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Fredag den 12. marts kl. 19.00. er der
gymnastikopvisning i Nisap Hallen.
Kom og se vore 10 lokale hold lige
fra forældre-barn til aerobic for mænd.
Gæsteholdet i år er juniortræningsholdet
som tæller en flok gymnaster her fra
foreningen.
Der kan købes sodavand, øl, slik og is.
Efter opvisningen nydes indholdet af den
medbragte kaffekurv i kantinen.
Vi ses til en hyggelig og god aften. FSBG.
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Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Årsberetning for 2003 ved generalforsamlingen
i Farup Forsamlingshus den 28. januar 2004.
Allerførst en stor tak til alle der er kommet til generalforsamlingen i Farup Forsamlingshus (og i Borgerforeningen).
Bestyrelsen har længe set frem til denne dag. Vi har
glædet os til at berette om alt det vi har nået, gjort,
lavet, arrangeret og fået op at stå i det forløbne år. Vi
har haft lyst til at fortælle om alle de hyggelige, stressede, dejlige, overraskende, anstrengende, trælse og
sjove timer vi har tilbragt sammen i 2003. Mange
sære, skøre, uoverskuelige, umulige, ja endda grænseoverskridende opgaver bliver man stillet overfor i
sådan en bestyrelse. Og i fællesskab har vi klaret det
hele, og vist endda klaret det ret godt.
Derfor har vi håbet på, at mange pladser i salen var
besat i aften.
Mon ikke alle i Farup og omegn har læst Kent
Rygaards indlæg i det sidste nummer af Marsk og
Muld. Kender vi ikke hinanden så godt herude, at
man trygt kan gå til generalforsamling, vise interesse
og måske tilbyde en hjælpende hånd, uden at man
behøver føle sig presset ind i et bestyrelsesarbejde,
man ikke i øjeblikket har lyst eller overskud til. Jeg
håber vi er ved at være derhenne, og at vi alle sammen kan bidrage med noget til fællesskabet.
I bestyrelsen i Farup Forsamlingshus har vi en masse
gode og trofaste hjælpere at sige TAK til. Uden Jer
gik det ikke! Vi er nok kommet ind i den vane, at vi
spørger om hjælp og folk siger: ”ja det vil vi gerne”,
eller ”nej det kan vi desværre ikke”, eller måske siger de ”spørg igen en anden gang”.
Men tænk engang, så skete det en dag , at der var en
der ringede og sagde: Jeg tror jeg kan hjælpe med at
løse den der ting for Jer”. Og en anden dag, måneder
senere, var der en der stoppede mig og sagde: Hvis
der er brug for flere hjælpere kommer jeg gerne”.
Og en helt tredje sagde: ”I har måske ikke set det,
men jeg har lige luget og fejet lidt rundt om Huset”.
Jo vi havde skam set det, og hvor var det dejligt (kosten står i øvrigt altid omme bagved). Det varmer,
når nogen tilbyder at hjælpe.
Selvfølgelig er der også brug for mere struktureret

hjælp fra håndværkere, regnskabskyndige, rengøringshjælp og mange andre, og hvor har vi været
heldige at, der har været nogen at spørge. TAK skal
I ha’ alle sammen.
I bestyrelsen har vi haft et godt samarbejde og også
her har vi kunnet hjælpe hinanden, tage en tørn,
trække et frinummer ved behov, og været gode til at
hente hjælp ind i form af ægtefæller, naboer og venner. TAK også til Jer.
Og det sidste TAK skal være til vores mange sponsorer. Vi kommer igen år efter år og får næsten altid
positiv respons på vores henvendelser. Det giver et
godt tilskud til økonomien og en masse sjove oplevelser for dem der deltager i vores arrangementer.
Nu til noget andet. Hvad er der egentlig sket i det
forgangne år?
Vores planer om at renovere køkkenet er endt med at
vi valgte den billige og overskuelige model. Vi har
købt ny fryser, nyt køleskab, et nyt gaskomfur og et
nyt stort el. komfur. Dermed er de fleste af de akutte
behov i køkkenet blevet opfyldt. Vi mangler fortsat
en nyere køler til baren og derefter en ny bar. Den
gamle opvaskemaskine gør det godt lige for tiden,
men …. er jo ikke helt ung.
Der har været talt en del om akustikken i salen, og vi
har haft en konsulent til at se på det. Vi afventer et
tilbud. Der trænger efterhånden også til at males rundt
omkring, og også det har vi så småt lagt planer for.
2003 blev også året, hvor Datastuen blev nedlagt.
Projekthusets aktiviteter ændrede karakter, og behovet for et uddannelseslokale faldt væk allerede før
sommerferien. I den sidste tid var det faktisk kun
Ungdomsklubben, der brugte det, og endda kun i
begrænset omfang. De har nu etableret andre muligheder på skolen, lokalet er tømt, inventar og maskiner solgt og som det måske er kendt er Projekthuset
nedlagt som forening. Dette blev afslutningen på et
samarbejde både praktisk og økonomisk.
Den lille sal står nu tom og vi mangler en væsentlig
lejeindtægt. Vi har i bestyrelsen og med andre bor-
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gere i byen diskuteret hvilke behov, der kunne være
for et rum af den størrelse, og hvilke muligheder der
rent praktisk kan lade sig gøre. Rummet er ikke blevet renoveret, men har alligevel været udlejet nogle
gange til møder og mindre fester til en overkommelig pris. Muligheden for igen at åbne ind til den store
sal er der også, idet døråbningen er bevaret bag plader da man istandsatte den store sal.
Årets aktiviteter har været præget af gode og sikre
hits. Sjove ideer har vi haft nogle stykker af, men
pladsen i kalenderen er trang og lysten til at lade noget af det gamle glide ud er lille. Derfor bliver det
følgende afsnit næsten en gentagelse fra sidste år, og
tilbagemeldingerne er stadig overvejende positive.
En ting har dog været et stort savn. Vi mangler vores
butik. Dels til indkøb og medfølgende god service,
dels til opslag, tilmeldinger og koordinering i forbindelse med arrangementer. Det er nu sådan, at annonceringen er i Marsk og Muld, enten i bladet eller på
den mail der kommer ud i de måneder der ikke udkommer blad. Enkelte gange har vi husstandsomdelt
et opslag eller formidlet det via skolen. Vi vil fremover også bruge A-bukken ved skolens P-plads til
enkelte arrangementer. Tilmeldinger foregår til en
eller to fra bestyrelsen.
Altså skulle der fortsat være god mulighed for at følge
med i hvad der sker og til at få sig tilmeldt.
5 fællesspisninger blev det til. Alle godt besøgt og
med meget forskellig god mad og hyggelig snak.
4 gange har vi afholdt diskotek. Fra kl. 19-21 for de
små og fra kl. 22-02 for 8. klasse og opefter. Der er
gået rimelig godt. Der er altid mange lokale voksne
hjælpere, Natteravnene har været her og i øvrigt er
de unge mennesker gode til at passe på hinanden.
Dilettant i marts – endnu engang en herlig oplevelse.
Hvor får de det dog fra de aktører ?
Koordineringsmøde i marts med deltagelse af stort
set alle foreninger er heldigvis blevet en tradition.
Det er et godt forum for udvikling af ideer og nye
tiltag, og så selvfølgelig uhyre praktisk at vi alle får
styr på kalenderen.
Landsbyfest sammen med Borgerforeningen ser vi
frem til, og specielt når vejret viser sig fra sin pæne
side er det en dejlig oplevelse for børn og voksne. Og
et pænt overskud til begge foreninger giver det sandelig også.
Loppemarked er noget specielt. Det var sjovt og gik
godt både praktisk og økonomisk. Men faktisk mangler vi nogle folk med interesse for loppemarkeder, til
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at hjælpe, råde og vejlede. Dem må der da være nogen af i Farup og omegn ! (Lopper kan afleveres hele
året hos Lauge Nielsen eller kontakt en fra bestyrelsen).
Høstfesten burde holdes på en speciel fredet dato.
Igen i år var der sammenfald med andre arrangementer og derfor ikke så mange deltagere. 65 havde fundet vej til Huset denne aften og sikken fest de var
kommet til. Dejlig mad, rigtig god musik, og underholdning af et ”sødt ældre ægtepar” med store planer for butikken, byen og meget andet.
Som rosinen … juletræsfesten, der som altid er festlig med træ og lys og julemand og børn i juletøjet
med røde kinder, ivrigt gnaskende på godteposens
indhold.
Desværre har der ikke været tilslutning til danseundervisningen i efteråret. Det håber vi der kommer
gang i igen.
9 bestyrelsesmøder er det blevet til og alle er foregået i god ro og orden.
Der har i årets løb været 54 udlejninger og Huset er
blevet brugt 16 gange til foreningens egne arrangementer.
Prisen for at leje Huset er fortsat 2000 kr.(alm. fest),
2100 kr. (ungdomsfest)og 900kr.(møde og lign.). Alle
priser er incl. rengøring.
Udlejningen af den lille sal har været lidt på forsøgsbasis og prisen afhængig af formål og deltager antal.
Pr. 1-1-2004 er vores Rengøringsselskab Dollerup
Service stoppet (firmaet ønskede ikke længere weekend arbejde). Vi takker for langt og godt samarbejde.
Vi har i stedet ansat en privat rengøringshjælp. Velkommen til !
Da vores nødvendige, store investeringer i hårde hvidevare har drænet kassen er der ved årsskiftet et mindre underskud på kassekreditten.
I øvrigt ser økonomien sund og fornuftig ud.
Jeg har valgt at forlade bestyrelsen nu. Tak til alle
for sjove og spændende timer sammen.
Tak til de andre bestyrelsesmedlemmer, der ønsker
at ”stå af”. Fortsat god arbejdslyst til ”de gamle” og
velkommen til de ”nye”.
Dorte Pedersen
Formand
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Det var 26 forventningsfulde børn og voksne der tog
på fodboldtur til Tyskland. Vi havde et par dejlige
dage som I kan læse mere nedenfor. Turen blev mulig fordi der var nogle børn og forældre der var med
på ideen, men også fordi der var nogle sponsorer
der ville støtte os økonomisk. Der skal derfor lyde
en stor TAK til:
Iversen & Alsted Byg, spilledragter
Seem Nærkøb, spilledragter
PVH-finèr, spilledragter og bus
Kongeådal Brugsforening, frugt til turen.
Bødtkers Tømmerhandel, bus
Farup Borgerforening, Mc-Donalds tur til børnene på vejen hjem.

Landskamp Tyskland-Danmark
Den 16. september 2003 tog 21 fodboldglade spillere,
+ trænere og noget familie, i alt 36, fra Farup til
Egestorf i Tyskland for at spille landskamp.
I Bussen derned sang vi nationalsangen og mange af
de danske roligansange så der var en rigtig god stemning! Turen gik fint bortset fra at airconditionanlægget var gået kaput, så, ja der var meget varmt!
Da vi nåede Hamburg var der kæmpekø. Men der er
også gode ting ved køer: Vi mødte tilfældigvis, og
heldigvis, en lastbil der kørte med chokolade. Da vi
stod side om side fik vi fra den flinke tysker overrakt 36 plader chokolade! Nu var køen ikke længere
så slem. Og fra at have sunget ”Deutchland,
Deutchland alles ist vorbei” gik det nu over til ”søde
tysker” og pludselig var alle tyskere søde.
Først kl. 20.00 ankom vi til Egestorf, hvor vi skulle
overnatte i en sportshal. Så gik vi til stadion, og fik
en masse at spise og begyndte at spille fodbold med
de tyske børn. Fodbold er heldigvis, næsten det
samme i Tyskland og Danmark! Den aften var der
først ro i hallen kl. 23.30
Næste morgen, lørdag, stod vi tidligt op, kl. 7, og
gik mod stadion for at spise og se de voksne spille
deres landskamp. Det var en meget god og lige kamp,
men det endte desværre, efter dansk føring, med at
Tyskland løb af med sejren 8-6. Efter kampen var
der en masse kage som vi glade gik til!
Kl. ca. 12.30 tog vi til en dyrepark ikke langt fra
Egestorf. Det var en stor og flot dyrepark med en
stor legeplads, hvor vi alle legede! Inden vi tog til-

bage til stadion for at spille så vi en flot rovfugleopvisning, hvor de store ørne fløj lige hen over hovederne på os!
Kampene begyndte. Alle havde fået et sæt
”landsholdstøj” så vi så helt professionelle ud!
Først skulle lilleputterne, trænet af Kasper og Jakob, spille deres landskamp. Tyskland spillede noget kanon fodbold, men vi kom alligevel foran på et
perfekt mål af Peter! Men så viste tyskerne igen klassen, og selvom Danmark fik god støtte fra publikum, vandt Tyskland 9-1. Øv…Øv…
Så var det mikroputternes tur, trænet af Tennae og
Malou. Det var igen en god og spænende kamp med
en masse godt dansk spil! Kampen endte 5-1 til
Danmark på 4 mål af Rasmus og 1 af Emil. Danmarks første vundne kamp på turen!
Miniputterne, trænet af Peter og Svend-Åge, spillede lige efter og imponerede med kanon sammenspil og flotte afslutninger. Selvom Tyskland kom
foran gik Danmark ikke ned, men kæmpede bravt
videre. Danmark vandt kampen 4-2 på flotte mål af
Dennis,1, Nicolai,1, og Lars,2.
Det var nogle glade danske fodboldspillere, der gik
til den flotte arrangerede grillfest, hvor der også
blev spillet en masse fodbold. Alle lærte hinanden
at kende, danske og tyske, og havde en dejlig aften!
Nogle af de tyske børn tog med og overnattede i
hallen sammen med os.
Søndag spiste vi igen morgenmad ved stadion i klubhuset. Bagefter spillede de tyske og danske børn mod
de tyske og danske forældre. Det var igen en flot,
sjov og gennemspillet kamp, og det var ingen overraskelse at børnene vandt 5-3! Efter kampen blev
begge nationalsange sunget.
Så kom tiden hvor vi desværre skulle hjem. Mange
telefonnumre og adresser blev udvekslet mellem
tyske og danske børn. Og det var, som tyskerne siger, en afsked med ét smilende og ét grædende øje.
Vi sidder nu i bussen på vej hjem til Danmark med
to flotte sejre! Borgerforeningen har givet os et måltid på McDonald‘s, så hvis vi ikke havde bus kunne
vi sagtens trille hjem! Børnene er stadig livlige og
glade mens mange voksne sidder i hvert sit hjørne
og sover. Dänemark wir sind zurück!
Skrevet af Malou Andersen og Tennae Villadsen
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DILETTANT

DEN ÅRLIGE VILDTAFTEN

Så sker det igen.
Lørdag d. 6. marts kl. 19.00-02.00
i Farup Forsamlingshus

afholdes fredag den 20. februar
i Farup Forsamlingshus.

I år opføres stykket
”Affæren om Hotel Blivogdø”

Vi har i år allieret os med professionel
assistance i køkkenet.
Så glæd Jer!!

- en vanvittig farce med masser af skøre indfald, jagtede
mænd og jodlende kvinder – og ikke mindst den usynlige
baronesse Güldensee. Vi befinder os på et hotel. Det går
faktisk ikke ret godt. Hotelfatter har ingen penge, men vil
gerne noget mere …. Stuepigen vil også gerne noget mere
(frækt) med hotellets gæster…. Konen har en elsker, hvad
vil han mon …..? Så hvad kan det hele dog ende med
….????

Kom selv og se !!!!!
Det hårdt arbejdende hold er i år:
Hanne Nielsen, Kim Jensen, Ellen Tang, Christina Johanson, Laila
Lauridsen, Henrik, John, Kristian samt Tina Nielsen og Lene Nielsen.

Efter forestillingen er der spisning.Smørrebrød kan
bestilles. Egen mad må gerne medbringes.
Drikkevarer købes i huset. Aftenen slutter med dans.
Støt det lokale og mød op til en festlig aften.
Entre 60 kr. pr. person.
Smørrebrød 20 kr.pr stk.
Tilmelding og bestilling af mad – ring til Ruth
75424145 eller Lotte 75422118

Menu:

Forret: Skaldyrssalat i dilddressing.
Hovedret: Rådyr med nyt og spændende tilbehør.
Dessert: desserttallerken Surprise.

Pris: kr. 125, excl. drikkevarer.
Mød op til en hyggelig aften og tag venner og
naboer med.
Tilmelding senest 16. februar 2004.
Hans M. Smidt 75 42 43 45
Ove N. Nielsen 75 42 26 54
Arr. Farup Jagtforening

Der er generalprøve lørdag formiddag kl. 10.00
Ved generalprøven entre 20 kr. Der kan købes kaffe og kage.

AKTIVITETSKALENDER
Februar
7.
18.
20.
22.
24.
24.

Avisindsamling
Brugsens generalforsamling
Vildtaften
Fastelavn
Ungdomsklubbens generalforsamling
Tirsdagsklub

Marts
6.
12.
13.-14.
23.
30.
30.

Dilettant (vil du spille med, så kontakt Tina)
Gymnastikopvisning i Farup
Gymnastikopvisning i Bramming
Fælles koordineringsmøde
Fællesspisning
kl. 18.30
Tirsdagsklub
kl. 14.30 - 17.00
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kl. 9.00
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 10.30 - 13.00
kl. 19.30
kl. 14.30 - 17.00

FARUP SOGNEBLAD

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
Nisap´s hal
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Konfirmandstuen

TIRSDAGSKLUB
Den 24. februar holdes der tirsdagsklub. Torben
Bramming fortæller om Brorson og Grundtvig set
fra Taarnborg. Tidspunktet er fra 14.30 til 16.30.
Tirsdagsklub den 30.marts fra 14.30 til 16.30
Emne meddeles senere.

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
Februar
Søndag d. 1. - sidste s.e. h 3 k
Søndag d. 8. - Septuagesima s.

kl 10.00
kl. 10.00 JBH

Søndag d. 15. - Seksagesima s.

kl. 14.00 JBH

Søndag d. 22. - Fastelavn s.

kl. 10.00

Søndag d. 29. - 1. s. i Fasten

kl. 19.00

Marts
Søndag d. 7. - 2.s. i Fasten

kl. 14.00

Søndag d. 14. - 3.s. i Fasten

kl. 10.00

Søndag d. 21. - Midtfaste s.
Søndag d. 28. - Mariæ Bebudelse

kl. 19.00 JBH
kl. 19.00

kirkekaffe
KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester kan bestilles hos Ribe taxa
tlf. 75420088, gerne dagen før.
INDRE MISSION
Februar
Onsdag den 11. februar kl. 19.30 møde ved Jens Erik
Christensen, fritidsforkynder, Esbjerg.
Torsdag den 19. februar kl. 14.00 studiekreds ved
Mary Sørensen.
Marts
Onsdag den 10. marts kl. 14.00 møde ved Morten
Nielsen samt generalforsamling.
Lørdag den 13. marts Kredsmøde i Bramming,
program følger.
DANMISSION
Torsdag d. 12. februar kl. 14.30 hos Ella Nikolajsen.
Torsdag d. 18. marts kl. 14.30 hos Mette Nikolajsen.

Menighedsrådet:
Efter nogle måneders lidt utålmodige venten har vi
modtaget godkendelsen af projektet til omlægning
af blytaget på Farup kirke. Den kgl. bygningsinspektør og nationalmuseet har - som krævet - haft
planen til gennemsyn og godkendelse. Arkitekt
Jørgen Overby fra Gram har udarbejdet projektet,
og han skal også stå for restaureringen.
I oktober måned fik vi bevilling til et lån i stiftsmidlerne, og endvidere vil der blive søgt om statstilskud.
Som man nok allerede har hørt, er tagkontruktionen
angrebet af råd, svamp og borebiller, og skaderne er
meldt til forsikringsselskabet. Svamp og borebiller
indgår i det, kirken er forsikret mod. Vi håber og
regner med, at der vil komme et bidrag fra både staten
og forsikringsselskabet, og disse penge vil indgå som
et ekstraordinært afdrag på de 3,5 millioner, som hele
projektet er anslået til at koste.
Sidst på året blev præstegårdens vinduer repareret
og malet, et arbejde, der var hårdt tiltrængt. Nu har
vinduerne fået en grundig renovering, og vi håber,
at de igen kan holde i mange år.

Dåbens betydning
Ordene fra Jesus om de små børn er et godt sted at
tage frem, hvis man kommer i tvivl om Guds søns
kærlighed til mennesket. Sammen med lignelsen om
den fortabte søn, som trods sine alvorlige fejltrin
bliver modtaget af sin far og tilgivet og beretningen
om kvinden, som bliver grebet i hor, som Jesus
redder, ved at sige til hendes dommere, at den der er
ren skal kaste den første sten, gør disse historier, at
vi med tryghed kan henvende os til Gud. Det kan vi
uanset, hvor vi er i vores liv og hvad vi har gjort. Det
er disse historier, som udgør vores tros skat, og det
er disse historier, som vi skal lade forme vores liv.
Det er med disse historier, dvs. Guds ord, at vi kan
gå døden i møde, som røveren på korset, der af Jesus
fik at vide, at han samme dag skulle være med ham i
paradiset. Som kristne har vi derfor altid det bedste
foran os, for Gud og himmeriget er som den far, der
på bakketoppen står og glæder sig over, at den søn,
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han troede, var fortabt alligevel vender hjem, hjem
til sit sande hjem.
I vores kirke har vi til at støtte dette kristenliv to
sakramenter, dåben og nadveren. Dåben er den
velsignelse af vort liv, som vi sendes af sted ud i
verden med. Vores kirkes reformator Martin Luther
har sammenlignet dåben med et skib, som man sejler
ud på, man kan falde over bord og komme væk fra
skibet, men det vil altid kunne nås og ikke synke.
Nadveren kan man sammenligne med
redningskransen eller med den lanterne, som lyser
på skibet, så man ved dem kan finde tilbage til det.
Sådan er det syndernes forladelse virker. Vi får at vide,
at vi altid står i vores tros pagt, som vi indgik i ved
dåben, at Guds søn vil være med os alle dage indtil
verdens ende.
Men dåben er som sakramente også en ydre handling,
nemlig den at få vand i håret, mens dåbsritualets ord
siges. Der er et før og et efter dåben. I dag har vi en
tendens til at nedskrive dåben, fordi vi ikke ønsker at
tale om at døbte har noget forud for ikke-døbte. Det
er jo en god indstilling, at vi ikke som kristne vil
hævde os ved vores dåb. Det kan vi heller ikke. Det
er jo en gave og ikke noget som virker på grund af
vore evner eller valg. Men det må ikke føre til at vi
ser på dåben som noget ligegyldigt eller bare som en
tradition. At dåben er et sakramente betyder, at Jesus
selv har befalet vi skal gøre det: Gå ud i alverden og
gøre alle folkeslag kristne, idet vi døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Dåben er altså uomgængelig for den kristne. For at
være sand kristen må man døbes i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn. Når man hører det,
kan man jo godt overveje om dåben betyder, vi med
hele vores person skal kunne stå inde for det, der siges
i dåbsritualet. Ofte hører man jo, når dåben kommer
på tale, at man egentlig burde være 18 år eller
deromkring, før man bliver døbt, for så kan man tage
stilling selv. Når man taler på den måde, bliver dåben
altså min handling. Det er mig der skal sige ja, før
det virker. Det er min oprigtighed, der gør at det virker.
Men i Folkekirken bruger vi dette stykke fra
Markusevangeliet ved dåben for at sige noget andet.
Med de ord har kirken gennem mange hundrede år
villet forsvare at døbe børnene, når de er ganske små.
Barnedåben siger altså det modsatte af, at dåben er
ens egen vilje og handling.Her lægges der vægt på,
at ingen må skubbes væk fra dåben. Men hvordan
skal vi forstå dåben. I teksten her er det jo en slags
velsignelse: Jesus lægger hænderne på de små og
velsigner dem og siger, at man skal blive som et barn
for at komme ind i Guds rige. Man skal altså med
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hensyn til børn ikke gøre andet end at komme med
dem til dåben, som er Guds søns velsignelse af
børnene. På den måde bliver det klart, at dåben er
Guds gave til menneskene. Det ser man jo også af
den vægt, hvormed man omtaler Kristi død og
opstandelse for de døde. Hvis man skal tale om en
gave som Gud gav os, så er det jo sin søn. Og denne
gave bestod i at han døde og opstod for os, så vi skal
leve om end vi dør. Det er det løfte vandet og ordene
ved dåben skal betegne. Så derfor er det et helt forkert
sted at begynde, hvis man ser dåben som den
handling, hvor jeg med min forstand og vilje nu siger
ja til alt det, som vi hører i dåbsritualet eller i
kristendommen. Nej mødrene, der ønsker en
velsignelse af børnene fra Guds søn, det er det rigtige
sted at begynde i kristendommen både for sig selv og
sine børn. Kristus har givet sit liv for os, for at vi
skal opstå som han. Det har disciplene og de første
kristne meddelt os også skal gælde os. Det kan godt
være at den gave er for stor for os til at vi kan fatte
det. Vi kan have svært ved at fatte det både, fordi vi
måske mener at vi med vores liv ikke kan komme i
betragtning til Guds nåde eller fordi vi ikke kan forstå
det efter de målestokke vi normalt forstår verden ved
hjælp af. Men før vi afviser gaven, så skal vi lytte til
de ord Jesus sagde til mødrene, da hans kloge disciple
ville holde dem væk: Lad de små børn komme til
mig, dem må I ikke hindre... sandelig siger jeg jer,
hvis ikke I bliver som små børn kommer I slet ikke
ind i Guds rige.
Torben Bramming
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