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Vi har glædet os til at præsentere sognebladets nye
forsidemotiv, som hermed sendes ud til læserne. Det
er Erik Stuhr fra Galleri Stuhr på Hillerupvej, der er
kunstneren bag. Han fortæller selv her på siden lidt
om baggrunden for motivet.
Vi synes, billedet passer smukt til omgivelserne og
hele stemningen herude.
John Nikolajsen fra Nico-reklame har sammen med
Erik Stuhr sørget for, at farvesætningen blev den helt
rigtige. Vi håber, læserne vil nyde synet ! (red.)

Galleri Sturh
Hillerupvej 32, Farup
6760 Ribe +45 76 88 01 06

Onsdag d. 2. juni kl. 18.30 har vi igen fællesspisning.
Denne gang er madholdet Farup Kirkevej 29 B, C og
D. Har du/ I ikke allerede tilmeldt jer, så skynd jer at
ringe til Ruth Hundebøll på tlf. 75-424145 helst senest søndag d. 30. maj. Her er alle tiders chance for at
se vores nyrenoverede køkken.
Hvad er fællesspisning?
Nogle gange glemmer vi i bestyrelsen, at der hele tiden flytter nye til sognet, der ikke kender til vore arrangementer. Det vil vi råde bod på nu ved at fortælle
lidt om fællesspisningen.
Fællesspisningen er et arrangement, vi afholder 4-6
gange om året- vi startede i 2000.
De første gange var vi rigtig mange (over 100). Nu
kommer der ca. 60-70 pr. gang, hvilket, vi synes, er
meget fint.
Formålet med arrangementet er, at man på en afslappet og hyggelig måde mødes- børn, unge, voksne og
gamle, Farup-folk og Hillerup-folk m.m. –ja kort sagt
alle, der føler sig knyttet til sognet.
Maden laves på skift, og det er ganske frivilligt, om
man har lyst til at være med på et madhold.
Prisen er lav. 30 kr. pr. voksen, børn 6-12 år 20 kr., 05 år gratis.
Arrangementerne giver ikke det store overskud til
Forsamlingshuset; men pyt med det –her er det det
sociale samvær, der er vigtigst.
Fællesspisningen slutter ca. 20.30 – har man små børn,
kan man sagtens gå tidligere.

Efter at have slået os ned i det storslåede marskområde
tæt ved vadehavet finder jeg her ro og inspiration ved
at se på de flade arealer og den høje himmel.
Tit og ofte tænker jeg : - bare jeg kan fastholde det,
jeg lige ser, og få det ned på papiret.
Billedet som er forside til ”Marsk&Muld” er netop opstået ved én af mange ture ud til diget. Den smukke natur og fugleliv gør, at hver dag bliver en ny oplevelse.
Så er I interesseret i at male, er I altid velkommen i
det lille galleri. Erik Stuhr
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Skolebestyrelsen
informerer.
Ny leder til Farup Skole er fundet.
Blandt de fem ansøgere til stillingen som
afdelingsleder ved Farup Skole har
ansættelsesudvalget valgt Dorthe Kodal.
Dorthe kommer fra Esbjerg og underviser i dag på
Rørkjær Skole i bl.a. musik og kor. Dorthe skal fra
d. 1. august varetage den daglige ledelse på skolen,
herunder kontakt med forældre, elever og personale.
Hun bliver en del af det nye lederteam sammen med
skoleinspektør Bent Illum Larsen og
viceskoleinspektør Jens Løkkegaard fra
Valdemarskolen.
Vi byder Dorthe velkommen og håber, at hun bliver
glad for at være på Farup Skole.
Den nye fælles skolebestyrelse.
Efter opstillingsmøderne på Valdemarskolen og
Farup Skole d. 23. marts og et spændende valg om
de 2 pladser for overbygningen d. 29. april er
sammensætningen af den nye fælles skolebestyrelse
fastlagt.
Fra Farup Skole er valgt:
Lars Vase Hansen og Lillin Villadsen
Valdemarskolens grundskole:
Maria Andersen, Gert Lomholdt Andersen og
Tom Elmstrøm-Christensen
Overbygningen:
Mathias Olesen og Steen Bøjlund
Desværre manglede Anne Mette Baun Schmidt nogle
få stemmer for at blive valgt for overbygningen. Vi
vil gerne takke alle jer, der deltog i
opstillingsmøderne og valget.
Den nuværende skolebestyrelse fortsætter de næste
2 år som en såkaldt dialogkreds. Dialogkredsen kan
bl.a. bruges til at diskutere pædagogiske og
økonomiske forhold, så vores 2 repræsentanter i
skolebestyrelsen har et bredt grundlag for arbejdet i
skolebestyrelsen.
Helt konkret vil dialogkredsen samarbejde med
Borgerforeningen om sommerfesten lige før
sommerferien.

Lidt om det nye skoleår.
Vi har allerede så småt taget hul på
samarbejdet med Valdemarskolen, idet Bent
Illum Larsen og Jens Løkkegaard hjælper
Kirsten med at planlægge og tilrettelægge
det kommende skoleår. Bent og Jens deltog
også i skolebestyrelsesmødet d. 1. april. Det
var et godt og konstruktivt møde, så vi ser frem til et
godt samarbejde.
Et af de nye tiltag vil den kommende 6. klasse få
glæde af. Det handler om idræt, som fra næste år
skal udvides med 1 time om ugen, i alt 3 timer pr.
uge i 6. klasse. Den ekstra idrætstime er især tænkt
anvendt til at styrke de unges lyst til at dyrke idræt
udenfor skolen f.eks. i idræts- og boldklubber.
Vores 6. klasse skal til næste år have idræt sammen
med Valdemarskolens 6. klasser i Ribe Fritidscenter.
Alle 3 timer bliver lagt i én blok efter
middagsfrikvarteret. For at gøre undervisningen mere
alsidig og udadvendt bliver der hentet instruktører
fra forskellige idrætsklubber, så eleverne får
mulighed for at prøve kræfter med idrætsgrene, som
de ellers kun kender fra sporten i fjernsynet.
Foruden en mere spændende idrætsundervisning får
børnene også mulighed for at lære deres kommende
klassekammerater at kende, inden de starter i 7. klasse
på Valdemarskolen.
På skolebestyrelsens vegne Lillin Villadsen

Loppemarked i
Farup Forsamlingshus
Husk vi holder loppemarked i forsamlingshuset lørdag d. 11. september.
Lopper kan året rundt afleveres hos
Lauge og Lene, Farup Kirkevej 18.
Desuden vil man som sidste år kunne
aflevere lopper i Forsamlingshuset
fredag d. 10. september om aftenen.
Vi afhenter også gerne lopper. Ring til
Bo Schmidt 24270285 eller Kim Jørgensen 75411494.
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Træner/leder tur til Oksbøl
Efter en hård og travl uge mødtes vi, 22 friske trænere og ledere, fredag den 16. april
på Farup skole, for at tage turen til Oksbøl,
hvor vi skulle udfordre os selv og hinanden,
samt få et nyt syn på foreningen og dens
fremtid.
Da vi endelig kom derop, trods ”små” omveje,
indkvarteringen overstået og maverne fulde, blev vi
inddelt i tre grupper, hvor vi fik flere forskellige op-

gaver, bl.a. skulle vi lade en tennisbold cirkulere rundt
i et bestemt mønster, dette blev dog vanskeliggjort,
da vi kun havde 2 sekunder. Derefter skulle vi skrive
alle de opgaver, der er at finde i en forening, nogens
kuglepen var mere rødglødende end andre, og placere disse sedler efter hvilke person i foreningen, der
burde tage sig af dem.
Nu, efter en masse hjernegymnastik var det tid
til nogle fysiske udfoldelser, med kampsport, tillidsøvelser og konkurrencer, som fik lattermusklerne på
arbejde. Så blev natmaden serveret, og vores maver
var klar til at blive fyldt op på ny, dette forgik i en
hyggelig atmosfære med kortspil og snak. Trætheden kom dog ikke på samme tid for alle, men vi mødte
fuldtalligt op næste morgen i svømmehallen kl. 7.00,
dette var en dejlig måde at starte dagen på, så det
kan vi helt sikkert anbefale.
Dagen i dag var så dagen, hvor mange personlige grænser blev overskredet, da vi tog dybt ind
i den ”tophemmelige” militærlejr, mellem træer og
krat. Her kunne man klatre op og rapelle ned af et 17
m. højt træ, klatre på en klatrevæg på indersiden af
et 10 m. højt vandtårn, som også blev brugt som
afsætningsrampe for en svævebane, men for at kunne
opnå dette, skulle man klatre op ad et tov, hvilket
var meget besværligt og kun blev gennemført af de
hårde (hovedparten var de lave piger), og ellers var
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der kun den gyngende djævlestige som alternativ. For ikke at glemme den samarbejdskrævende forhindringsbane, som
bestod af et tov, som gik op i træer, ned i
krat og over en bæk, hvor en møtrik skulle
løbe igennem på kortest tid (svært var det dog for de
laveste i dette tilfælde). Men det morsomste af det
hele var dog, da den lille bæk skulle forceres med
hjælp af en lang gren/stok, da alle ikke havde forstået, at man skulle OVER bækken. Nogle valgte
nemlig, at prøve en helt ny strategi, nemlig at nå
breden ved at hoppe på langs i bækken!
Da denne formiddag var fuldendt med våde tær,
trængte vi til at få lidt godt til ganen, inden vi skulle
sidde ned og bruge det øverste af hovedet lidt igen.
Vi startede dog med hænderne, hvor et tårn skulle
bygges af klodser, uden at vi måtte snakke sammen,
det krævende i høj grad ”professionel” kommunikation. Vi sluttede af med den mere alvorlige del, som
handlede om vores forening i fremtiden, og der fik
fantasien frit løb, så mange gode og brugbare ideer
kom frem.
Vi vil alle se tilbage på en kanon weekend med
sjov, ballade og nye ideer til foreningens fremtid.
Dorthe og Kamilla
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Vadehavet - på vej til nationalpark - en
foræring til af de helt store...
Indlæg af. Klaus Melbye, Leder og naturvejleder
Vadehavscentret
Pilotprojektet for etablering af en nationalpark i
vadehavsregionen er nu gået i gang. Formand for
styregruppen er Jens Andresen, Sønderjyllands Amt,
og næstformand er Tyge Nielsen, Ribe Amt. Formålet
med pilotprojektet er at udarbejde en vision med plan
for afgrænsning og indhold af en eventuel kommende
nationalpark for Vadehavet. Der skal i pilotprojekterne peges på løsninger, der afgørende styrker
naturen og dens muligheder for at udvikle sig. De
kulturhistoriske interesser skal ligeledes styrkes, og
befolkningens muligheder for at opleve naturen skal
fremmes. Udviklingen skal ske i gensidig respekt og
optimalt samspil mellem natur, kultur og erhverv.

Pilotprojektet skal gennemføres lokalt i et tæt
samarbejde mellem de lokale myndigheder, foreninger, skovdistriktet med løbende inddragelse af
lokalbefolkningen. En nationalpark må endelig ikke
forveksles med en naturpark. Den afgørende forskel
er, at Nationalparken rummer både kultur og natur,
hvorimod en naturpark kun indeholder natur.
På verdensplan findes der omkring 1600 nationalparker, som spænder vidt i deres udformning. I USA
er de kæmpe støre og mennesketomme, hvorimod

de i Europa er områder med et aktivt erhvervsliv og
en organiseret turisme med et højt informationsniveau. Og det er den sidste model, der arbejdes hen
imod. Marsken og Vadehavet skal ikke blive et
museumslandskab, men være et dynamisk kultur- og
naturområde i udvikling. En udvikling, som Danmarks “yderområder” har så hårdt brug for. Nationalparkbegrebet er kendt som et kvalitetsvaremærke
over hele verden, og kan bane vejen for nye arbejdspladser og økonomisk vækst.
Danmark er måske et af de få lande, hvor man endnu
ikke har Nationalparker. Erfaringer viser, at en
tildeling af kvalitetsvaremærket “Nationalpark”
tiltrækker 20-30 % flere gæster. Gæster som efterspørger viden, kvalitetsoplevelser, god mad og høj
service, og som vel at mærke både kan og vil betale
for det. En nationalpark i Vadehavsregionen vil ikke
kun give en positiv afsmitning på turisme- og
detailhandelsvirksomhederne i forin af større omsætning. Tyske undersøgelser fra Nationalparken
“Wattenineer” 2001 viser desuden, at en blåstempling
som Nationalpark gør det lettere for produktionsvirksomheder, kultur- og uddannelses-institutioner
m.m. at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. En
Nationalpark vil tiltrække sig stor opmærksomhed
og sætte fokus på Vadehavsområdet som en attraktiv
bosætningsregion med stærke kultur- og naturhistoriske værdier.
Pilotprejektperioden skal være afsluttet i juli 2005.
Der vil blive indkaldt til informationsmøde med det
formål at nedsætte arbejdsgrupper, der skal pege på
løsninger til Nationalparkens etablering. Det er af
største betydning, at så mange som muligt fra
attraktioner, overnatningssteder, handelsstanden og
erhvervsvirksomheder engagerer sig i dette arbejde
og herigennem styrke mulighederne for at dette,
Vadehavet som Nationalpark, ikke ender som et
pilotprojekt. Et kvalitetsstempel som Nationalpark
er ganske enkelt
en foræring af de
helt store.
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Inspirations- og koordineringsmøde mellem
bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for de forskellige
interessegrupper i Farup og nærmeste omegn.
Mødereferat
Titel:
Dato:
Sted:

Inspirations- og koordineringsmøde
Den 29. marts 2004
Farup Forsamlingshus

Deltagere: Der var mødt deltagere op fra ungdomsklubben, forsamlingshuset, Marsk & Muld,
lokalarkivet, sognerådet, jagtforeningen og Borger- og Gymnastikforeningen.
Henrik Villadsen fra ungdomsklubben havde desuden besked med fra skolebestyrelsen.
Referent:

Karina Jensen, F.S.B.G.

Mandag den 29. marts 2004 kl. 20-00 blev der i Farup Forsamlingshus afholdt inspirations- og koordineringsmøde
mellem bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for de forskellige interessegrupper i Farup og nærmeste omegn.
Formålet med mødet var at koordinere de forskellige interessegruppers aktiviteter i år 2004, således at uheldige
sammenfald kunne undgås.
Datoer for de forskellige arrangementer:
Juni 2004
Den 2. juni:
Den 17. juni:

Fællesspisning i Farup Forsamlingshus.
Skolefest (lige før sommerferien). Arrangementet er et
fællesarrangement mellem Skolebestyrelsen og Borger- og
Gymnastikforeningen.

August 2004
Den 6. – 7. august:
Den 8. august:
Den 21. august:
Den 28. – 29. august:

Borgerforeningen har arrangeret landsbyfest.
Borger- og Gymnastikforeningen har arrangeret fodboldstævne i Hviding.
4H-afslutning.
Ungdomsklubben har arrangeret en kanotur.

September 2004
Den 3. – 5. september:
Den 8. september:
Den 9. september:
Den 11. september:
Den 11. september:
Den 11. september:
Den 18. september:
Den 28. september:

Borger- og Gymnastikforeningen får besøg fra Tyskland.
Orientering- og opstillingsmøde til menighedsråd. Forsamlingshuset kl. 19.30
Fisketur, Det Gule Rev (Hirtshals).
Jagtforeningen har arrangeret rævejagt i majs.
Forsamlingshuset har arrangeret loppemarked.
Hillerup-fest.
4H-dyrskue i Gørding.
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30

Oktober 2004
Den 2. oktober:
Den 26. oktober:
Den 29. oktober:

Forsamlingshuset har arrangeret høstfest.
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30
Jagtforeningen har arrangeret fællesjagt.
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November 2004
Den 22. november:
Den 30. november:

Bankospil i Farup Forsamlingshus.
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30

December 2004
Den 12. december:

Juletræsfest i Farup Forsamlingshus.

Januar 2005
Den 25. januar:
Den 31. januar:

Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30
Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelsen
for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening.

Februar 2005
Den 6. februar:
Den 22. februar:

Fastelavn i Farup Forsamlingshus.
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30

Marts 2005
Den 5. marts:
Den 12. – 13. marts:
Den 29. marts:

Forsamlingshuset har arrangeret dilitant.
Gymnastikopvisning i Farup og Gørding.
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 - 16.30

Faste møder:
Marsk & Muld:

Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned.

Lokalarkivet:

Lokalarkivet holder fast møde hver anden tirsdag.

Andet:
Menighedsrådet:

Menighedsrådet slog fast, at der også vil blive en sommer-sogne-udflugt i 2004.
- tordag d. 29. juli

FARUP SOGNEBLAD
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Renovering køkken Farup Forsamlingshus.
Søndag d. 28/03 påbegyndte vi renoveringen af køkkenet i Farup Forsamlingshus.
Gulvet blev brækket op. Ny kloak/vvs- installationer
blev monteret, gulvet blev isoleret og der blev støbt
nyt gulv inden påskeferien.
Der var en del ihærdige personer som påtog sig at
male gang,toiletter og køkkenet i påskeugen.
Ugen efter påske blev der lagt gulvbelægning, et
skridsikkert epoxy-gulv.
Nye el-installationer/lamper blev også monteret.
I køkkenet blev den nederste del af væggene monteret med rustfri stål.
Nye rustfri hylder og bordplader blev monteret
opvaskerummet blev opsat med skyllebord/opvaskemaskine og tørrebord.
Den gamle gaskomfur er stadig i køkkenet plus et
nyt gasblus med 4-blus.
Ny stor ovn blev tilsluttet, og efter en hoved rengøring var huset igen klar til udlejning.
Fredag d. 23/04 kl. 20.00 var huset klar bortset fra en
par småting som siden hen er blevet afsluttet
Men planen holdt for huset var lejet ud Lørdag kl.
10.00.

Bestyrelsen vil sige tak til de Farup borgere som
kunne afse tid til at give en hjælpende hånd i
ombygningsperioden.
Bestyrelsen Farup Forsamlingshus.

Klubmedarbejder
til Farup Ungdomsklub
“GADEHJØRNET”
Vi søger fra 1. september en
frisk og aktiv klubmedarbejder
med lyst til at indgå i klubaktiviteter. Klubben har ca. 45
medlemmer mellem 10 og 16 år. Klubben har åbent
2 aftener om ugen a 2 1/2 timer. Arbejdets omfang er
60 - 100 timer pr. år fra september til april.
Løn efter aftale.
Henvendelse senest 20/6 2004 til Henrik Villadsen,
Nr. Farupvej 19, 6760 Ribe, tlf. 75424310, e-mail:
villadsenfarup@wanadoo.dk
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Ruten er stadig i støbeskeen , men vi tager hjemmefra ved 9-tiden og er tilbage inden aften. Se annoncering i Ugeavisen, når vi nærmer os.
SOMMERGUDSTJENESTE og Kaffe
Søndag d. 25. juli holder vi eftermiddagsgudstjeneste
med altergang kl. 14.00. Vi håber på godt vejr, så vi
efterfølgende kan drikke kaffe i præstegårdens have
– ellers trækker vi indenfor . Alle er velkomne.

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
Juni
Søndag d. 6. – trinitatis søndag kl. 9.00 J.B. H.
Søndag d. 13. – 1. s.e.trin.
kl. 17.00
i Kirkelunden/ kaffe 16.30
Søndag d. 20. – 2. s.e.trin.
kl. 10.00
Søndag d. 27. – 3. s.e.trin.
kl. 9.00
Juli
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 4. – 4. s.e.trin.
kl. 10.00 J.B. H.
d. 11. – 5. s..e.trin.
kl. 9.00 J.B. H.
d. 18. – 6. s.e.trin.
ingen gudstjeneste
d. 25. – 7. s.e.trin.
kl. 14.00
Kaffe i præstegården

August
Søndag d. 1. – 8. s.e.trin.

INDRE MISSION
Grundlovsmøde 5. juni kl. 14.30 på Sydvestjyllands
Efterskole, Bramming. Oda Mølgaard Hansen Ølgod taler.
Sommermøder fra lørdag d. 19 .- fredag d. 25. juni
Program følger. I juli ingen møder.
DANMISSION
Sidste møde i denne sæson holdes TORSDAG d. 10.
juni kl. 14.30 i præstegården.
FERIE
Elin Hjuler holder sommerferie fra 28. juni – 18. juli.
Evt. henvendelse kan ske til sognepræst Jørgen Bork
Hansen i Ribe, tlf. 75 420232.

kl. 10.00

KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester kan bestilles hos Ribe taxa
tlf. 75 42 00 88, gerne dagen før.
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag d. 13. juni vil vi lade det store smukke kirkerum, der omgiver kirken, være rammen om gudstjenesten. Det sker sidst på eftermiddagen, hvor vi “indretter” kirke i Kirkelunden uden for diget mod øst.
Skolens dygtige kor vil medvirke. Flere af kormedlemmerne har lige en håndboldkamp, der skal
overstås først. Derfor begynder vi med kaffe/sodavand kl. 16,30, som menighedsrådet står for. Gudstjenesten ligger kl. 17,00. Vi håber på dejligt vejr i
alt det grønne. Hvis I selv har klapstole, så tag dem
med - eller evt. et tæppe.
Gudstjenesten vil være ”familievenlig”.
SOMMER-SOGNE-UDFLUGT
Årets udflugt arrangeret af menighedsrådet finder sted
TORSDAG d. 29. JULI
FARUP SOGNEBLAD
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TALE TIL KONFIRMANDERNE SØNDAG d. 9.
maj 2004
Kære konfirmander.
Så er det endelig blevet jeres konfirmationsdag – d.
9. maj – den dag, I længe har ventet på. Der er gjort
mange forberedelser derhjemme – er jeg sikker på –
der er blevet støvsuget grundigt og måske endda luget
i haven – bordet står dækket derhjemme eller hvor I
nu skal holde fest – gaverne er parat – alt er gjort
klar til en dejlig dag – jeres og jeres families store
festdag. I har glædet jer – og jeg håber, I må få al
den glæde, I har glædet jer til.
Og så er vi nogle, der godt kunne have tænkt os, at
kirken også havde været klar til fest - at det nye tag
var blevet lagt og skinnede blankt i solen – og kirken
stod hvid og nykalket. Sådan er det ikke just – det
hele ligner nærmest en byggeplads - i morgen lukker
faktisk kirken – det er rent galt med træværket.
Til gengæld, så vil jeres konfirmandhold blive husket
i mange år fremover – ikke bare fordi I var et usædvanligt stort hold – og dejligt, naturligvis – et stort
og dejligt hold - men fordi I blev konfirmeret det år
Farup kirke fik nyt tag. Det sker sådan cirka engang
hvert hundrede år – så vel er det træls – men det er
også lidt af en sensation. Ingen andre konfirmandhold får mulighed for at blive fotograferet som I
gjorde det forleden morgen – oppe på stilladset med
udsigt over Farup – i hvert faldt ikke de næste 100
år, håber vi.

ikke er der. Forskrækkede og bekymrede vender de
tilbage til Jerusalem og begynder at lede efter ham .
Langt om længe finder de ham i templet, hvor han
sidder sammen med de religiøse ledere, de skriftkloge, som er imponerede over, hvordan han kan
udlægge teksten for dem og tale til dem om Gud. ”.
Barn ! hvorfor gjorde du sådan imod os,” siger Maria
bebrejdende , da hun og Josef endelig finder ham.
For Maria er Jesus stadig det lille barn, hun engang
vuggede i søvn. Men Jesus - har tabt barnets blik.
Han har ikke villet såre sine forældre – men han har
været nødt til at sætte dem til side for at finde sin
Gud og sin egen plads i verden.
Han følger med Maria og Josef hjem til Nazaret –
men nu er han ikke længere bare et ekko af sin far og
mor. Han gør ikke bare som de gør eller tænker som
de tænker – han er en ung mand med egne meninger
– på vej ud i sit liv.
I dag er det jer, der sidder her – i kirken.
I sidder sammen med jeres familie – og I har måske
mere familie eller gode venner, der venter på jer, når
I kommer fra kirke – eller der er nogen et helt andet
sted, som sender jer gode tanker.
I er ikke alene. I hører til et sted. Det giver tryghed
at vide, at man ikke er Palle alene i verden, men der

Men lige nu sidder vi her i kirken. Og så vil jeg gerne
en sidste gang bede jer kikke på et billede. Det er det,
der er på forsiden af det sangark, I alle har fået.

Billedet forestiller Jesus som 12 – årig i templet.
Måske I husker den historie – om at da Jesus var
blevet 12 år gammel, rejste han med sine forældre
op til Jerusalem – til det store tempel – for at fejre
påsken. Jødernes påske kan sammenlignes med vores juleaften og juledage.
Da festen er overstået bliver Jesus tilbage i den hellige by, mens hans forældre begynder hjemrejsen. De
er mange familier der følges ad fra landsbyen, så selv
om Maria og Josef ikke kan se Jesus, regner de med
han er et eller andet sted i rejsefølget sammen med
de andre unge. Først sent går det op for dem, at han
10
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er mennesker, der holder af jer og for hvem I betyder
noget – der er nogen I altid kan regne med.

I sidder på jeres egen stol i dag her ude i midtergangen. I sidder sammen med jeres familie – og alligevel
ved siden af. I er nemlig allerede for længst unge mennesker med egne meninger, på vej ud i jeres eget liv.
Og der er fokus på jer. Når vi lige kommer over
kronprinsebrylluppet i næste uge, så er der igen fokus på jer unge mennesker - alle steder fra . Reklamer og musikvideoer spiller op til jer, fjernsynet og
forretningsverdenen …. de er optaget af – og ikke
kun for jeres skyld men i høj grad også for deres egen
– optaget af, hvordan I lever og tænker – hvordan I
vil gå klædt – hvad I vil spise og drikke og bruge
jeres fritid på - hvordan I vil indrette jer ude i fremtiden – hvor I vil bo og hvordan. I har et væld af muligheder foran jer. Det er utrolig spændende – og det
er en stor mundfuld. Det kan være en fantastisk og
en skræmmende ting at skulle blive voksen.
Så er det godt at have en familie i ryggen – en familie, der vil en det bedste.
Prøv engang at se på billedet igen. Hvis der nu havde
været farver på, så ville I have kunnet se, at den dragt,
Jesus bærer, er gul, brandgul. Nolde, som malede
billedet, fortæller et sted, at den gule farve for ham
symboliserer lykke men også smerte. Måske han med
det gule tøj har villet sige noget om den lykke og
glæde, mange mennesker oplevede i mødet med Jesus
– syge, som blev helbredt – sultne, som blev mættet
med det brød, han gav dem at spise – eller mennesker, ingen andre regnede med, som fik mod til at se
sig selv og andre mennesker i øjnene, da de blev mødt
med hans kærlighed.
… Og smerten – den husker vi også godt fra fortællingen om Jesus - hans smerte ved at se mennesker
have det ondt – eller være onde ved hinanden - hans
egen lidelse, da han blev svigtet og forladt og døde
på korset.
Og endelig – så ligger der måske i den gnistrende
gule farve et glimt af påskemorgen – en forudanelse
om, at lykken skal tage magten over smerten – for
kærligheden er stærkere end døden – livet vinder til
sidst – det er jo det, fortællingen om Jesu liv og død
og opstandelse vil sige til os.

Forårets konfirmander i Farup kirke:
forrest : Line Petermann, Pernille Nielsen, Mette Sørensen, Anita Nielsen, Trine Mortensen, Anne-Sofie Christensen, Katrine Christiansen
midterst : Stefan Comvalius, Jacob Knudsen, Rasmus Nielsen, Alex
Lorentzen, Thomas Petersen, Anders Nielsen
bagerst: Kristoffer Legaard, Thomas Frøsig, Christian Terkelsen, Søren Christensen, Jakob Madsen, Jonas Rygaard

I har allerede en meget klar fornemmelse af, at livet
består både af lykke og lidelse. Jeres bønner, som I
skrev til en gudstjeneste vi holdt her i kirken, viste
med al tydelighed, at I er tænksomme og følsomme
unge mennesker, som gør jer tanker om livet og verden og hvad det alt sammen er for noget, med krig
og terror, sult og fremmedhad. De fortalte også, at I
er opmærksomme på, hvor godt I har det, sammenlignet med så mange andre børn og unge ude i verden.
Verden er blevet kompliceret – vi kan ikke stole på
alt hvad vi hører og ser. Man kan fristes til at være
ligeglad – passe sig selv og lade de andre om problemerne.
Som Guds mennesker kan vi ikke nøjes med det. Vi
har fået livet og verden betroet af Gud . Vi skal passe
på den verden – og passe på hinanden.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne slå op et eller
andet sted – i en bog eller på skærmen og finde ud
af, hvad vi så skal gøre – men det kan vi ikke. Heller
ikke Bibelen kan bruges til det. Bibelen er ikke nogen facitliste til, hvordan vi skal leve og indrette verden. Det må vi selv bøvle med – hele livet. Men fortællingen om Jesus, som vi læser den i vores Ny Testamente, den kan lære os noget om, at hvis vi tør
kærligheden – hvis vi tør leve i kærligheden - så vil
den gøre en forskel – i vores eget liv og i verdens liv
- så stor en forskel som den mellem lykke og lidelse
– liv og død.
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Hvis vi nu kikker en sidste gang på Noldes billede,
så kan I se, at der falder et kraftigt lys ned udefra,
som Jesus sidder der i templet med præsterne rundt
om sig. Et vældigt lys, som fylder rummet og kaster
et særligt skær over Jesus.
Sådan et lys falder der også på jer – et himmelsk lys.
Det er ikke altid til at få øje på, men det er der. Vi
skal ikke magte det her liv alene – det er der ingen
af os, der skal – heller ikke vi voksne. I dåben har
Gud lovet os, at han altid vil være i vores liv – vi er
altid mere end bare os selv. I er mere end det I ser,
når I ser jer i spejlet. I er Guds mennesker - noget
ganske særligt for Ham. Du Anne-Sofie og Søren –
Line, Alex og Mette og alle I andre – I er Guds elskede mennesker – uendelig værdifulde for Ham.
I dag er I så færdige med at gå til præst – men I er
ikke færdige med Gud. Og Gud er slet ikke færdig
med jer. Tværtimod – det er først nu, det rigtig begynder. For igennem de ord, der lyder til jer nu om
lidt, når I bliver konfirmeret, der siger Gud til hver
enkelt af jer:
KIRKEÅBEN/ LUKKET
Som det tydeligt ses vidt omkring i landskabet, er
håndværkerne i fuld gang med den bebudede omlægning af taget på Farup kirke. Vi var blevet sat i
udsigt, at kirken måtte lukke undervejs i en længere
periode, men foreløbig ser det ud, som om vi kan
klare os med at flytte lidt rundt inden for i kirken.
Når Marsk & Muld kommer på gaden, er der formentlig sat ”støvvæg” op i øverste halvdel af kirkeskibet.
Bænkene i sydsiden bliver taget ud
og løse stole sat ind i stedet, så vi
fint kan holde gudstjeneste øverst
oppe. I stedet for orglet, som vil
blive dækket grundigt af, sammen
med kirkens øvrige inventar i den
vestlige ende, vil der blive
musiceret på klaver.
Indgang til det nye kirkerum vil stadig kunne foregå via våbenhuset.
Om et par måneder flytter vi måske
gudstjenesterummet ned i nederste
halvdel af kirkeskibet, det får vi se.
Går det så galt, at vi må lukke helt,
har vi fået lov at låne missionshuset.
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Du unge menneske. Jeg sender dig i dag – med din
familie i ryggen – og et liv foran dig - ud i verden.
Jeg betror dig livets fornemste opgave, nemlig at
være lige netop den, du er – ude i verden. Jeg betror
dig, at gøre den forskel, som netop du kan med det,
der er dig. Jeg forlanger ikke, du skal være verdensmester – den slags er jeg slet ikke interesseret i –
jeg har derimod brug for netop dig - for dine hænder - dine evner – din fantasi og den personlighed,
som lige netop er din.
Selv lover jeg at være med dig altid - når dit liv går
som en leg og når det bliver svært og det måske er
din egen skyld. I gode dage og i onde slipper jeg dig
ikke af min kærlighed.
Det er det, vi skal synge om i den lille sang, vi skal
synge, når I er blevet konfirmeret – at Gud har brug
for jeres hænder. I dag sender Han jer - fuld af ømhed - på Kristus-vejen ud – mod grænser ingen kender.
Tillykke med det!

Mens vi endnu så en kirkelukning for os, besluttede
vi i menighedsrådet at benytte lejligheden til at holde
en udendørsgudstjeneste. Det holder vi fast ved !
Søndag d. 13. juni kl. 17.00, hvor vi får besøg af
skolens kor. Se omtale andet steds.
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