9. ÅRGANG - NR. 3 - APRIL - MAJ 2004

Skolebestyrelsen
informerer.
Personalenyt.
Fredag d. 27. februar 2004 tog
skolen afsked med Vagn
Lindblad. Alle klasser bidrog
med sange, billeder og andre
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NYT SOGNEBLAD
skal vi ikke have - men et nyt forsidemotiv præsenteres med næste nummer af Marsk&Muld.
Randi Rogers lille pige, der sidder og gynger mens
hun ser Farups fortid tone frem, sådan som hendes
bedstemor har fortalt om den, har fulgt sognebladet
siden første nummer for snart 8 år siden og er nærmest indbegrebet af det lokale blad.
"Forandring fryder" siger man som bekendt - derfor
har vi i redaktionen jævnligt drøftet et evt. nyt motiv.
Og pludselig var det oplagt: inspirationen måtte
komme fra Randi Rogers efterfølgere i det lille hus på
Hillerupvej: Galleri Stuhr.
Det er maleren og tegneren Erik Stuhr , der har malet
det nye motiv, som kommer til at pryde forsiden af
sognebladet fremover - et rigtigt marskbillede, som vi
glæder os til at præsentere.

Vagn har i sine mere end 20 år på skolen medvirket
til at give Farup Skole de kvaliteter, vi i dag sætter
så stor pris på. Det handler f.eks. om omgangstonen,
hensyn og ansvar for sig selv og hinanden. Udover
at være en undervisningsinstitution er skolen et sted,
hvor børnene kan lide at være, et sted de føler sig
knyttet til.
Vi ønsker Vagn mange gode oplevelser i sin nye
skolefri tilværelse og takker for de mange års gode
samarbejde.
Kirsten Andersen er konstitueret leder af skolen frem
til 1. august 2004. Vi forventer, at skoleforvaltningen
i løbet af foråret får defineret, hvilke opgaver og
hvilket tidsforbrug, der skal tillægges den kommende
lokale lederfunktion. Først derefter kan vi ansætte
en ny leder.
En del af Vagns timer varetages af en fast vikar.
Resten af Vagns timer og en del af Kirstens timer er
fordelt blandt skolens personale.
På skolebestyrelsens vegne Lillin Villadsen

Information fra
spejderne
Digerensning 1/5
Avisindsamling 15/5
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6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Formandensberetning F.S.B.G. 2004
Tak til dig Gert og tak til alle jer (5 var mødt op
udover de 2 bestyrelser) – så er der allerede gået et
år siden, vi sad i dette ærinde sidst.
Det er igen tid til at gøre rede for, hvad der er sket i
sognet det år, der er gået. Spørgsmålet er så, har vi
Farup/Hillerup/Kærbøl gjort os bemærket ”world
wide”. Svaret er JA. Jeg synes, det er værd at nævnte
sidste års 6. klasses bedrift. De fik om nogen sat
Farup Sogn på land/verdenskortet.
Med deres overbevisende sejr mod ca. 150 andre 5.,
6. og 7. klasser eller ca. 4.000 knaldhamrende dygtige elever vandt de Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence, som var en rejse til Island.
Det er da værd at bemærke!
Men det er også værd at bemærke, at vi i borgerforeningen har afholdt:
Fastelavn hvor vi havde indført udklædningspligt
for bestyrelsen. Jeg fandt aldrig ud af, om det var
børnene eller os, der morede sig mest over det.
Gymnastiksæsonen 02/03 sluttede af med en flot
opvisning fredag den 14. marts i en fyldt Logitrans
hal med deltagelse af 8 hold fra foreningen, som viste, hvad de havde lært i vinterens løb.
Gæsteholdet var et talenthold med børn og unge fra
Kolding. De leverede et flot og sjovt program.
I den indeværende sæson er 11 hold i gang, i alt ca.
175 gymnaster.
Som noget nyt i år er der et aerobichold for mænd
(vi glæder os til at se jer til opvisningen, da det forlyder, at det er et hold med stort talent).
Springholdet er i år delt i 2 hold, så hver gymnast får
mere ”springtid”. Springholdene træner stadig hver
anden uge i Kongeåhallens Springgrav. Der er i år
fra Ribe Idrætsforbund blevet bevilget en bus til at
køre gymnasterne til og fra Gredstedbro.

En flok børnegymnaster var den 1. november til
børnedag i Ribe Fritidscenter. Den 11. januar var
drengene på drengelejr i Helle Hallen og den 17.-18.
januar var pigerne i Vejen Idrætcenter på pigelejr.
Til gymnastikken er der i år købt en indspringsmåtte,
en skumplint, en tummelumsk, en minitrampolin og
5 ekstra stepbænke.
Der er også investeret i nye højtalere og forstærker,
da det gamle var nedslidt. En stor tak til Michael
Julius fra Expert for den store hjælp ved opsætning
af det nye anlæg.
Til slut fra gymnastikken skal der lyde en stor tak til
alle vore frivillige ledere – I gør en stor indsats for
foreningen.
Traditionen tro var vi igen en søndag aften i april i
Rødding til den årlige store badedag, hvor mange
var mødt op til at få motion og hyggelig samvær på
en anden måde.
En aften i maj havde vi boldaften på skolen. På grund
af forskellige andre arrangementer i området var der
ikke mødt så mange op, men de der var spillede rundbold. Derefter var der snobrødsbagning og mulighed for at købe kaffe, sodavand og kage – en god
aften.
På grund af nedskæring af lærernes timer havde skolen set sig nødsaget til at aflyse sommerfesten, så i
år arrangerede F.S.B.G. sammen med Skolebestyrelsen den årlige sommerfest, der blev afholdt en sidste torsdag inden sommerferien.
Skolebestyrelsen stod som sædvanligt for salget af
pølser, vand, øl, kaffe og hjemmebagt kage. Vi stod
for sportsaktiviterne, og der blev kæmpet hårdt fra
både elever og forældres side – på trods af, at vejret
ikke helt var med os. Men de seje vestjyder går jo
heller ikke af vejen for lidt blæst og regn.
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Engang i foråret – jeg husker ikke lige datoen – ringede Ole (best.medlem og fodbold ansvarlige). Han
fortalte, at Peter Vind (fodboldtræner) havde kontaktet ham angående en pavillon, som skulle fjernes fra
hans arbejdsplads. Han ville høre, om ikke det var
noget for Borgerforeningen – det var tænkt som et
klubhus til håndbold og fodbold.
Vi var enige om, at det var værd at kigge på – Ole fik
arrangeret det, så Helge Bruun og han kørte til Esbjerg for at besigtige pavillonen. Helge mente, at det
var for omkostningsfuldt at flytte den til Farup – den
kunne heller ikke bruges som den stod, der skulle
ændres en del. Så det droppede vi igen!
Men nu var tanken om et klubhus jo ligesom født eller
genfødt - den har vist været oppe før! Ole undersøgte
mulighederne for at bygge noget nyt ved skolen.
Han opsøgte de omkringliggende klubber – arrangerede en inspirationstur, som startede i Høm, hvor vi
blev vist rundt og fik deres historie. Videre gik turen til
Kvik 70, som har været igennem et systemskifte og
havde udvidet det eksisterende klubhus til det dobbelte.
Til slut endte vi ved Vodder Sognegård. Et gigantisk
projekt, som virkelig er bemærkelsesværdig taget i
betragtning af, at sognet ikke er større end vores. De
har formået at bygge en hal med springgrav, omklædningsrum, solarium, stort køkken, som bliver brugt
som skolekøkken, hobbylokaler, konferencerum og
fællesrum til fester og lign.
Efter rundvisningen fik vi deres historie og den var
bestemt ikke kedelig – det er en historie med dramatik, underholdning og ikke mindst en lykkelig slutning.
Så tog vi fortrøstningsfulde hjem – nu så vores projekt på 1 mill. kr. ikke helt så uoverkommeligt ud
længere – Vodder Sognegård har kostet ca. 7 mill. kr.
og er opført af sognet. (Det sidste jeg har hørt derfra
er, at de lige har åbnet en børnehave.
Planerne var, at efter landsbyfesten skulle vi arbejde
videre med ideen. Men vi må konstatere, at vi ikke er
kommet i gang endnu.
Lukningen af Farup Nærkøb har selvfølgelig også
været drøftet – ikke fordi vi i den sag har været særligt aktive. Vi har deltaget i debatten med hver vores
syn på den sag. Så det var godt, at der var nogle, der
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tog et initiativ til at gøre et forsøg på at redde vores
butik – flot gået!!!
Efter sommerferien stod det i Landsbyfestens tegn –
det var en varm omgang med masser af sol og varme.
Det var en god fest og vi kunne igen i år se en del
ukendte ansigter, som hyggede sig med os andre.
Hvis jeg skal fremhæve noget derfra skal det være,
at vi havde valgt, at børnene skulle spille fodbold og
håndbold lørdag formiddag i stedet for om fredagen.
En anden begivenhed, som jeg synes står meget klart,
er vores live musik arrangement, som blev leveret af
Superloo, der lukkede fredag aften. En aften med
rigtig festivalstemning.
Arrangementet lod sig også kun gøre på den facon,
fordi vi havde fået tildelt 6.000 kr. fra Café Grillen –
så tak for det!
Borgerforeningens sidste aktivitet i år 2003 var jo –
traditionen tro – banko i Forsamlingshuset – som nu
har vist sig kan gennemføres med rygeforbud uden,
at der er nogen, der udvandrer i protest – det synes
jeg er stort.
Der er ikke så meget mere at sige om den aften end,
at det var godt besøgt og alle aldre var repræsenteret.
Jeg vil afslutningsvis i min beretning for år 2003 sige
farvel til:
Farup Nærkøb, de sidste store elmetræer, Projekthuset, www.farup.dk – og dem som ikke er blandt os
længere. Jeg tror, der er mange, der vil savne afdøde
Erik Hansens gode historier i M&M.
Og sige velkommen til:
Kongeådal Brugs (et på gensyn til Elka), hvor vi nu
gør vore indkøb, til alle, der er flyttet til sognet,
Hillerup Beboerforening, www.farupsogn.dk, herre
aerobic holdet, forhåbentlig en ny stab af hjælpere til
at bakke bestyrelsen op, de nye små verdensborgere…
Og sige en tak til:
Forsamlingshuset for et godt samarbejde; en tak til
alle dem, der har hjulet til ved forskellige lejligheder, og en tak for indsatsen til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der måske forlader os.
Kent Rygaard, F.S.B.G.
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Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup og nærmeste omegn.

INVITATION
Borgerforeningen og Forsamlingshuset inviterer i lighed med de forrige år til:

Inspirations- og koordineringsmøde
I Forsamlingshuset

MANDAG D. 29. MARTS 2004 kl. 20
Ikke som først annonceret tirsdag d. 23. marts
Der vil blive serveret lidt at spise og drikke
På mødet er det muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner kan undgås.
Drøfte nye udviklingsmuligheder og samle op på forslag og ideer fra sidste års møde.
Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
Få nye (gerne vilde) ideer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende), der vil
hjælpe med at udføre dem.
Andet.
Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle iderige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende nogle repræsentanter.
Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede,
der på bedst mulig måde vil forsøge at bringe disse.
Der udsendes referat til alle foreninger.
HUSK! At medbringe kalender over alle planlagte aktiviteter.
Det ville være dejligt hvis I kunne meddele antallet af deltagere til enten
Mogens Hansen 75 41 10 99 eller Kent Rygaard 75 41 15 15
Med venlig hilsen
Forsamlingshuset og Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

FARUP SOGNEBLAD
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Diletnant. Fornøjelige billeder

Hildes barstol

Diletantholdet 2004
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Farvesiden er sponsoreret af Nico Reklame (A3 farveprint fra kr. 6. pr. print) 75 17 43 15
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Gymnastik

Flot gymnastikopvisning

Foråret er på vej og
gymnastiksæsonen 03/
04 er snart slut, sådan
var indledningen i
velkomsten til årets
opvisning i Farup, og der
blev sat punktum med et brag, ialt 9 hold fra
foreningen, lige fra forældre/barn holdet til
dameholdet viste, hvad de havde lært, og
samtidtigt et synligt bevis på, at gymnastik i
Farup er for både store og små som
illustrationen på T-shirtsene, der igen i år er
tegnet Tina, flot viste mange tak Tina. Desuden
havde vi besøg af 2 hold fra GGf og aftenen
sluttede af med juniortrænings-holdet, som
talte 6 gymnaster her fra foreningen. Ialt 240
gymnaster var på gulvet. 4 af vores hold var i
ilden igen lørdag til opvisningen i Bramming,
også der gik deres opvisning rigtig godt.
Musikken og præsentationen af
holdene blev igen stærkt styret af
Michael,tak for det. Tak til Logitrans,
fordi vi må benytte jeres gode
facilitter, det er jo perfekt, og hallen
var jo fyldt til randen igen i år, det er
dejligt, at I publikum bakker op om
arrangementet.
I år prøvede vi noget nyt, da det var
5. kl., der stod for salg i boden, så de
kunne tjene lidt til deres klassekasse,
tak til jer 5. kl. og Helle, det var en
stor hjælp for bestyrelsen. Tak til
Hans Tobiasen for lån af din lastbil
til at køre redskaber, og tak til Ulla
for trykning af programmer. Til slut
en stor tak til alle jer frivillige ledere
I gør et stort stykke arbejde for at få
alle holdene til at køre og I gir`
gymnasterne en god oplevelse. Så
alle gymnaster og alle, der gerne vil
have sig rørt, vi starter igen i uge 38
og de fleste af lederne er klar til at
tage en ny sæson, et par af lederne
skal på efterskole, men der kommer
også 4 tilbage.
I weekenden 16.-17. april er alle
trænere og ledere her i foreningen
inviteret til en inspirationsweekend
i Oksbøl, hvor vi håber, at styrke og
bevare sammenholdet i foreningen
på tværs af alle sportsgrene,så vi
håber at alle såvel boldtrænere og
gymnastikledere vil bakke op om
arrangementet.
FARUP SOGNEBLAD
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Generalforsamling i ungdomsklubben

"Gadehjørnet"
Tirsdag d. 24. februar 2004
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af budget og af kontingent
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Evt.

Ad. 1:
Da der ialt er så få fremmødte( 2 forældre, Jesper og
3 bestyrelsesmedlemmer), finder vi det ikke
nødvendigt at vælge en dirigent.
Ad. 2:
Årsberetning 2004
Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub.
Dagligdagen i klubben hviler stort set i sig selv,
medarbejderne har et godt tag i de unge og i hvad
der skal ske både på klubaftener og til de mere
specielle weekendarrangementer.

Boldspil, minifodbold, kortspil, hygge omkring
musik, slikspisning, og - i sommertiden udeaktiviteter, har fyldt de fleste klubaftener,
suppleret med særarrangementer, som i denne sæson
har været:
Kanotur, motorcykeltræf, besøg i Skytteklub, besøg
i Skaterklub, rulleskøjtetur, videomarathon.
Senere kommer hyttetur og måske et overraskelsesarrangement
Som en helt speciel aktivitet har klubben (igen) stået
for madlavningen til byens fællesspisning. Vi er
mange, der er imponerede over at klubben, og ikke
mindst, at lederne giver sig i kast med en sådan
opgave. Men det viser jo at en ungdomsklub er
mange ting, og at de unge godt kan få noget fra
hånden, når det skal være.
Vi var mange som fik god mad denne aften. Tak til
klubben for dette.

Siden vi i foråret 2003 besluttede at ansætte flere
medarbejdere, Kasper og Signe, har der været
klubaftener mandag og onsdag. Det meste af tiden
har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver
benyttet flittigt, især i vintertiden.

Klubben har i sæsonen 2003/2004 haft ca. 47
medlemmer fordelt fra 4. til 8. klassetrin. Vi vil gerne
med nye tiltag forsøge at holde mere på de ældste
børn, dvs. 7. og 8. klasse som jo ikke går i skole her.
Bl.a. har vi indført at alle børn mellem 10 og 17 kan
komme med til weekendarrangementer for et beløb
som ca. svarer til kostprisen.

Siden sidst har vi også fået en del af biblioteket til
vores rådighed og der er blevet indrettet og malet.

Til slut skal der lyde en stor tak til Jesper & Co., for
den store indsats i årets løb.

Datastuen er lukket. Dette har gjort at vi har anskaffet
play-stations så de unge kan spille computer som før,
dog på en lidt anden måde. Vi har også anskaffet en
computer, som udelukkende skal bruges til at lave
avis med. Denne avis er kommet i gang, den er et
godt initiativ, både for de der er med til at lave den
og for dem der læser den. De aviser der er kommet
ind til nu er blevet vel modtaget, og vi håber der
kommer flere med regelmæssige mellemrum.

Ad. 3:
Karsten, som er ansvarlig for regnskabet, var
desværre forhindret i at deltage, så Henrik fremlagde
det.
Man undredes over den lave rente i forhold til
indestående. Dette kunne der ikke gives svar på.
Lokalegebyr Ribe Kommune? Hvilket er for leje af
gymnastiksal.
Lokaletilskud? Er for leje af datastue, men falder
væk i 2004.

Af andre anskaffelser kan nævnes model-racerbiler
for dem med fart i blodet.
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Formandens beretning og regnskabet godkendes.

Lars Vase Hansen

Ad. 3:
Der ingen indkomne forslag.

Suppleanter
Jesper Tellund
Ove Nissen Nielsen

Ad. 4:
Med hensyn til budgettet, skal niveauet være lig år
2003.
Kontingentet fastsættes til 120 kr.
Ad. 6:
5 bestyrelsesmedlemmer
Henrik Villadsen
Karsten Schmidt
Christian Nielsen
Ulla Nielsen

Ad. 7:
Revisorer
Knud Wind
Mona Vejlgaard.
Ad. 8:
Vi diskuterer det ringe fremmøde, og hvad der kan
gøres for at tiltrække folk. Der bliver foreslået at
holde generalforsamling samme dag, som der er klub.
Forældrene kan så følges med børnene, og der er for
nogens vedkommende ikke brug for barnepige.

FARUP SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV
Ved Brugsforeningens generalforsamling den 18. februar 2004 var der lagt op til salg af brugsbygningen
samt nedlæggelse af Brugsforeningen.
Lokalarkivet havde i den forbindelse anmodet om at
komme i betragtning ved udlodningen af
Brugsforeningens formue.
Lokalarkivet har i en del år haft til huse i Projekthuset, hvor arkivet led under at blive flyttet rundt i
huset i takt med at andre skulle bruge rummene.
Arkivmaterialet henstod nu pakket i flyttekasser, som
var ønsket fjernet fra det nu nedlagte Projekthus.
Det hidtil eneste mulige lokale var et kælderrum
under det tidligere Ribe Sygehus. Ingen i bestyrelsen var rigtigt tilfredse med den løsning, hvilket var
årsag til et svigtende engagement og et vist mismod
hos medlemmerne af lokalarkivet, - for hvor var så
det lokale islæt blevet af.
Bestyrelsen havde set sig nødsaget til at takke ja til
kælderrummet, - men ingen havde taget skridt til at
begynde at indrette rummet.

I ansøgningen foreslog arkivets bestyrelse, at
brugsforeningens formue blev givet til forsamlingshuset som forudbetaling af leje for en årrække, og at
lokalarkivet dermed fik muligheden for at etablere
en permanent kultursamlende udstilling med for eksempel etablering af en mindestue med gamle møbler og genstande fra egnen.
Brugsforeningens bestyrelse var med på ideen, og
på generalforsamlingen blev forslaget vedtaget.
Vi har allerede nu haft de første møder i vores nye
lokale, som vi er meget glade for, og som vi glæder
os meget til at indrette.
Medlemmerne af arkivets bestyrelse er Agnete Toft,
Lise Pedersen, Villy Lønne, Ivan Jørgensen og Erik
Knudsen, - og vi er at finde i det nye lokale tirsdag
kl. 16.00 i ulige uger, - hvor der er åbent hus for
henvendelser, hvis du har spørgsmål, - eller eventuelt lokalt materiale som arkivet og kommende generationer kan have glæde af.
Erik Knudsen.

Nu var imidlertid den lille sal i Farup Forsamlingshus blevet ledig i forbindelse med nedlæggelsen af
Projekthuset, - så hvorfor skulle lokalarkivet så ikke
have til huse i den lille sal.

FARUP SOGNEBLAD
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Nyt fra Farup Forsamlingshus
- efterskrift fra generalforsamling.
Sidst i januar havde vi generalforsamling i forsamlingshuset, beretningen kan ses i forrige udgave af
Marsk & Muld.
Dorte Pedersen, Erik Otzen og Anette Hansen var på
valg og ingen af dem ønskede genvalg og 3 nye blev
valgt.
Mogens Hansen, Kim Jørgensen og Alex Madsen,
efterfølgende er de ved konstituering i nævnte rækkefølge blevet formand, næstformand og kasserer.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen som ikke var på
valg er følgende: Lotte Erri – sekretær, Ruth
Hundebøll – udlejning, Elka Thuesen – indkøb og
Bo Schmidt – ”alt-mulig-mand”.
Suppleanter er René Grossmann og Michael Julius.
Ved den sidste generalforsamling i Farup Brugsforening blev det vedtaget at Farup Forsamlingshus skal
have hele overskuddet efter salget af Brugsen, dog
med den aftale at Farup Lokalarkiv får husly i mindst
5 år i den lille sal, hvor Datastuen har været.
Bestyrelsen i Forsamlingshuset er meget taknemlige
for gaven og de fleste af pengene vil blive brugt på
en tiltrængt renovering af køkkenet, så der i huset
fremover også kan tilberedes mad på lovlig vis.

Sal og de øvrige lokaler skal friskes op med maling
og renovering i øvrigt – det hele vil senere afsluttes
med en officiel fremvisning, så resultatet af pengegaven kan beses.
Arbejdet med renoveringen går i gang allerede sidst
i marts – derfor vil der være lukket for udlejning fra
29.marts til 22.april, som dermed aflyser en fællesspisning og en disko.
Vi får brug for en del frivillig arbejdskraft, så ring
allerede nu til Alex på 75410651 og du er med.
Dilettant
Også i år kan vi vist roligt sige at dilettant-aftenen
blev en stor succes – omkring 100 var mødt op for at
se de dygtige skuespillere under ledelse af Tina Nielsen. Generalprøven blev overværet af ca.50 børn og
voksne.
Vi håber at de alle er klar til næste år igen!!
Den nye bestyrelse er i tvivl om traktementet med
bestilte smørrebrød til efter forestillingen er det rette
og om der er stemning for en ekstra forestilling, en
hverdagsaften med kaffebord – giv din mening til
kende!

AKTIVITETSKALENDER
Marts
Mandag
Tirsdag
April
Fredag
Tirsdag
Maj
Lørdag
Søndag
Mandag
Lørdag

29. Inspiriations- og koordineringsmøde
30. Fællesspisning i forsamlingshuset

kl. 20.00
AFLYST

2. Disko
27. Tirsdagsklub
Derefter sommerpause for tirsdagsklub

AFLYST
kl. 14.30 til 16.30

1.
2.
10.
15.

Digerensning fra Darum Bæk til Ribe Kammersluse
Store badeaften i Rødding svømmehal.
kl. 19.00 til 20.30
Indlevering til Marsk & Muld
Spejdernes avisindsamling
En aften sidst i maj boldaften

Austust
Fredag 6.-7. Landsbyfest i Farup.
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Forsamlingshuset

Rødding
Farup Skole

TIRSDAGSKLUB
Sidste tirsdagklub i denne sæson er tirsdag d. 27. april
kl. 14.30 – 16.30
Kursus
På grund af kursus i ugen fra d.19. – 23. april passes
sognet af J. Bork Hansen, Ribe, tlf. 75 420232

Kirkesiden

Konfirmation 2005
Traditionen tro holdes der også næste år konfirmation d. 2. søndag i maj. Dvs. i 2005 er det søndag d.
8. maj.

GUDSTJENESTER
April
Søndag

d. 4. – Palmesøndag kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Skærtorsdag d. 8.
kl. 10.00
Langfredag d. 9.
kl. 14.00 J.B.H.
Påskedag
d. 11.
kl. 10.00
2. påskedag d. 12.
kl. 9.00
Søndag
d. 18. - 1.s.e.påske kl. 9.00
Søndag
d. 25. - 2.s.e.påske kl. 9.00 J.B.H.

Konfirmander 2004
Søndag d. 9. maj konfirmeres i Farup kirke følgende:

KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester kan bestilles hos Ribe taxa

Anne Sofie Østerlund Christensen, Farup Kirkevej 27
Katrine Hieronymus Christiansen, Havevej 6
Trine Mortensen, Nr. Farupvej 11
Anita Nielsen, Hillerupvej 91
Pernille Nielsen, Kærbølvej 10
Line Fredensborg Petermann, Farupvej 9
Mette Kjær Sørensen, Nr. Farupvej 5
Søren Østerlund Christensen, Farup kirkevej 27
Stefan Comvalius, Hillerupvej 103
Thomas Frøsig, Hillerup Engevej 15
Jacob Knudsen, Hillerup Engevej 7
Kristoffer Killemose Legaard, Nr. Farupvej 1
Alex Lorentzen, Farup Kirkevej 11
Jakob Madsen, Hillerup Markvej 10
Anders Bjerggaard Nielsen, Farup Sønderby 9
Rasmus Priergaard Nielsen, Farupvej 14
Thomas Tønder Petersen, Tanderupvej 22
Jonas Rygaard, Farup Kirkevej 46
Christian Worm Terkelsen, Farupvej 10 C

tlf. 75 42 00 88, gerne dagen før.

Om det onde i vor tid

Maj
Søndag
d. 2. - 3.s.e.påske
St. Bededagsaften d. 6.
St. Bededag d. 7. - ingen
Søndag
d. 9. - 4.s.e.påske
Konfirmation
Søndag
d. 16. - 5.s.e.påske
Kr. Himmelfartsdag d. 20.
Søndag
d. 23. - 6.s.e.påske
Pinsedag
d. 30.
2. pinsedag d. 31.

kl. 10.00
kl. 19.30 Kaffe
kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 9.00 J.B.H.
kl. 10.00
kl. 9.00

INDRE MISSION
April: ingenting
Maj:
Onsdag den 12. maj kl. 19.30 studiekreds hos Børge
Christensen. I.M. nr. 10
Onsdag den 26. maj kl. 19.30 møde i Missionshuset
ved Elin Hjuler.
Emne: Biblens tilblivelse og troværdighed
DANMISSION
15. april hos Ruth Lønne.
13. maj hos Esther Jørgensen.

Vi lever i en tid, hvor store medicinalfirmaer har
bevilliget penge til at forske i forbønnen og bønnens
gavnlige virkning i forbindelse med helbredelser.
Kristeligt Dagblad, en af de eneste aviser, der kan
melde om fremgang, har store artikelserier om troens
gavnlige virkning for helbredet og religiøsiteten
sniger sig ind overalt i vort offentlige rum.
Kommercialismen overskrider gerne de grænser som
en traditionel naturvidenskabelig tænkning har sat
mellem overtro og viden.
Man synes at være overbevist om, at forbønner og
bønner virker, at man kan udrette noget ad den vej.
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Uden at gå nærmere ind på det spørgsmål må man
sige, at der i dens logik ligger et forbavsende og
uhyggeligt aspekt. For hvis man kan gavne med
bønner, så kan man også skade ved bønner, onde
bønner, besværgelser, man kan kaste sygdom hvis
man kan få den til at gå væk – eller hvad? Tiden er
rullet tilbage til heksenes dage. Og kan man helbrede
ved bønner og skade ved bønner, så er det ikke
længere den syge selv, der har ansvaret, jeg blev rask/
syg hvem var skyld i det? Mine venner, mine fjender,
Gud eller djævlene. Det er meget tankevækkende at
man samtidigt med ofrenes århundrede får sådanne
tanker. Som på heksenes tid spurgte man: jeg er syg,
hvem er skyld i det, er det tobaksindustrien, er det
naboen, der har udsat mig for passiv rygning eller
måske min mor. Jeg har fået det godt mon ikke
naboens bøn virkede mon ikke sygehuset og den
alternative sundhedssektor har gjort det for mig.

Da hekseprocesserne hørte op havde man fået et andet
billede af årsagerne til skyld. Det var min egen skyld,
når jeg blev syg, jeg havde nok gjort noget som havde
gjort Gud vred. Jeg fik prøvelser som jeg skulle bære,
alt det som en salmedigter som Poul Gerhardt står
for og Kingo står for: ”Med sorg og selvskabt plage,
du intet retter ud, thi intet kan du tage, alt kan du få
fra Gud”. Man spurgte ikke længere: jeg er syg, hvem
har skylden, hvem har gjort det. Man vendte det ind i
sig selv og bar det og bad Gud bære med og befri en
fra lidelse og nød. Sådan blev grunden til at se sig
om efter dæmoner og hekse fjernet.

I Det ny Testamente hører vi om en far der kommer
med sin søn. Han er besat af en dæmon, som bringer
hans liv i fare. Den får ham til at prøve at begå
selvmord, fortæller faderen. Han spørger ikke efter,
hvem der har skylden for det, så vidt vi hører. Han
vender sig blot mod Kristus. Herfra venter han alt godt
og han bliver bønhørt og drengen bliver gjort rask.
Nu kunne man jo hæfte sig ved om der findes
dæmoner eller ej. Men jeg synes det er ligegyldigt
om man kalder det for epilepsi eller sindssygdom eller
en besættelse, for drengen som har det skidt bliver jo
befriet fra det der plager ham og det er det vigtige.
En kendt kirkemand, sagde engang, at i en tidsalder,
hvor vi har elektricitet, kan man ikke tro på spøgelser
og dæmoner. Nej, måske er det rigtigt, på den anden
side, så har vi i vores trosbekendelse en
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indledning, der hedder: jeg forsager djævelen og alle
hans gerninger og alt hans væsen. Hermed siger vi
jo at der er en ond magt i verden, som er selvstændig
udenfor mennesket, og som vi kun har Kristus til at
beskytte os mod. Jeg tror det er digteren Søren Ulrik
Thomsen, der engang fortalte følgende om
ondskaben. Han var engang i Portugal og på en gade
så han en gammel mand komme forbi på en aftentur
med sin hund, imod ham kom to unge mænd gående
og lige da de er ud for den gamle mand så sparker
den ene til den lille hund, og de går grinende væk. 9
ud af 10 gange, siger Thomsen, kan man forklare
sådan noget med en dårlig barndom osv., men den
10. gang er det ren ondskab. Tænk på massakrer,
hvor naboer f.eks. i det tidligere Jugoslavien skød
og torturerede og hældte benzin over folk, de før
havde stået i venligt forhold til. Ja, måske er det fordi
de har haft en hård barndom eller ikke har arbejde,
at de gør det, så de i virkeligheden selv er ofre, men
jeg synes nu, at man i sådanne situationer kommer
sandheden nærmere ved at sige: jeg forsager
djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Ondskaben er for lille til bare at være en dæmon,
der kan drives ud med lidt vievand, som vi ser det i
eksorcisten og andre film. Ondskaben er en magt,
som man ikke kan forsvare sig imod, hverken i det
store eller det små. Hvis vi som mennesker havde
kunnet udrydde ondskaben, så ville det være sket
for mange år siden, og hvis ondskab kun er
spørgsmål om uvidenhed, hvorfor er der så stadig
ondskab i en tid vi kalder videnssamfundet? Nej,
uden en magt, der er stærkere end den onde er vi
prisgivet. Gud er den magt i verden og til ham beder
vi i Fadervor: led os ikke i fristelse og fri os fra det
onde. Kristus kan vi bede om det og bede om, at
hans rige må være det lys som oplyser vores verden.
Vi skal som kristne, og det er jo ikke så svært at
forstå i disse tider, hvor vi ser Ringenes Herre, iklæde
os lysets våben mod mørkets magt. De lysets våben
som Kristus bragte til den besatte dreng og som han
bringer til os. Det er barmhjertighed, medlidenhed,
tilgivelse, overbærenhed, retfærdighed, kærlighed til
sandheden, glæde over retten, tro og håb og
kærlighed. Og hertil kommer at Kristus ved vi ikke
kan vinde kampen alene, vi må have vores synder
tilgivet, for vi kan ikke stå alene. Det er her kampen
står i verden i fortiden som i dag, så kan man for
min skyld kalde ondskaben for, hvad man vil.
Torben Bramming
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