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Hold julefrokosten i
Farup forsamlingshus!!
Lørdag d. 27.november
2004 kl. 18.30
Stort jule ta´ selv bord;
Hel marineret sild, skrædderdruelse
Fiskefilet med remoulade
Julemedister og frikadeller m/ sønderjysk hvidkål
Hjemmelavet sylte m/ sennep og rødbeder
Andesteg og rødkål
Sprængt skinke m/ grønlangkål og flødekartofler
Halve æg, tomat, rejer og dressing
Blodpølse, sirup, sukker og kanel
Hjemmelavet surrib
Hel laksørred m/ asparges, mini majs, ærter, tomat
og majonæse
Ris a la mande
Frisk frugtsalat

Musikken leveres af Uno Wierød, som
spiller musik for en hver smag.
Tag familien, naboerne, vennerne,
kollegaer eller hele firmaet med
til en festlig aften.
Pris pr. person kun kr. 160.Tilmelding til Ruth Hundebøl
Tel. 75 42 41 45
Men skynd dig, da de første allerede har
meldt deres ankomst.
Vel mødt, Farup forsamlingshus.
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Fodboldsæsonen 2004 for
Farups gamle drenge
Sæsonen 2004 lakker mod enden for Farups oldboyshold, der i foråret spillede i C-rækken, men desværre
- grundet sportslig succes - rykkede op, således at vi
i efteråret spillede i B-rækken.
Truppen har i år bestået af følgende “indfødte” spillere: Carsten Johansson, Bo Andersen, Carlos
Comvalius, Henrik Villadsen, Jesper Tellund, John
Lønborg, Kristian Kyndi, Lars Vase, Thomas Andersen, Laurits Christensen, Mogens Hansen, Peter
Wind, Rene Andersen, Svend Åge Terkelsen, Torben
Hansen, Rasmus Sørensen, Johannes Lauridsen og
Martin Simonsen.

lykket gensyn, da Lubbert satte modstanderen i gang
med et vaskeægte selvmål. En kedelig kamp blev
tabt 1-3. Tilskuertallet i kampens start var i øvrigt
bemærkelsesværdigt. Der var ingen, der gad kigge
på .
12-5: GLIF - Farup 3-4. Her kom sæsonens første
sejr, og det var efter en perle af indlæg fra Bo Andersen, at Brian Jensen satte sejrsmålet ind i kampens
døende minutter. Ellers huskes kampen for Carsten
Johanssons noget alternative valg af rejserute til
Gørding.
26-5: Farup - Brørup 5-1. En ekspeditionssag, hvor
Rene Andersen scorede 3 af målene. Denne gang var
der tilskuere til kampen. Der blev talt 3 og en hund
ved kampstart.

Derudover har ripenseren Claus Fogtmann spillet med
i de fleste kampe, og ved et par lejligheder har vi
måttet indkalde assistance fra ripenserne Ramus Jensen, Brian Jensen og Christian ??? , Per Lubbert, Århus samt Børge Vejen fra Gram. Skulle jeg have glemt
nogen, beklager jeg. M.h.t. Christian så må jeg med
skam tilstå, at jeg ikke kender hans efternavn, til trods
for at jeg var hans tysklærer for få år siden.

2-6: Kalvslund - Farup 1-3. Farup var forholdsvis
overlegen i dette lokalopgør, som i 2. halvleg udviklede sig til en lidt barsk affære.

I det følgende vil læserne blive præsenteret for holdets resultater samt de mest mindeværdige incidenter fra de enkelte kampe. Hvis man skulle være interesseret i flere informationer, så kan man læse fyldige referater fra kampene på vores hjemmeside:
www.farupoldboys.dk.

16-6: FSUI - Farup 3-6. Der var dømt topkamp i
Føvling, og Farup sejrede efter en målrig affære.
Rene scorede 3 gange, men mere bemærkelsesværdigt var det, at Peter Wind kom på måltavlen.

9-6: Farup - Læborg 7-1. Farup var massivt overlegne denne aften, hvor Rene Andersen cementerede
sin position som holdets målæder, idet han nettede 4
gange.

Så var der dømt sommerpause.

28-4: Hovknud - Farup 3-3. Til sæsonens første kamp var Farup kun
11 mand på banen, og både Peter
Wind og Sv. Åge Terkelsen ankom
forsinket med friluftsomklædning
til følge. Vi fik dog et uafgjort resultat, og havde holdets målmand
(=undertegnede) ikke overvurderet
egne evner i slutfasen, så var vi
smuttet hjem med alle 3 points.
5-5: Farup-Gesten 1-3. Tdl. beboer
i “Aktivitetshuset” Kærbølvej 30,
Per Lubbert var kommet til byen i
anledning af den forestående
Tulipanfest, og han var derfor med
på holdet.. Det var ikke noget velFARUP SOGNEBLAD
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Til vores store fortrydelse kunne vi konstatere, da efterårssæsonen nærmede sig start, at den sportslige
succes havde givet bagslag. Vi var rykket en række
op, og vi skulle nu op mod sværere modstandere, ligesom vi skulle ud på længere køreture.
11-8: Grindsted OB - Farup 1-1. Denne kamp står
for mig som sæsonens hidtil bedste præstation. Farup
var oppe mod en spillemæssigt overlegen modstander, men i kraft af god organisation og fight lykkedes
det holdet at holde modstanderne fra de helt store
chancer, hvorimod vi selv fik skabt en del chancer.
Vi var kun 11 mand, og vi havde problemer med at
finde spillestedet med forsinket ankomst til følge
18-8: Farup - Sdr. Omme 0-3. Farup var igen oppe
mod en bedre modstander, og denne gang gik holdet
fuldt fortjent fra banen som tabere.
25-8: Filskov/Elkær - Farup 1-1. Denne onsdag gik
turen langt væk, og Farup var først klar med 11 mand
ca. et kvarter efter programsat kampstart. Farup fightede godt men spillede skidt, og igen var modstanderen os spillemæssigt overlegen. Noget ufortjent fik
vi det ene point med hjem.

1-9: Farup - Læborg 2-3. Læborg var også gode og
vandt fortjent 3-2. Kampen vil nok blive husket for,
at Læborg bragte sig foran 2-1 i umiddelbar forlængelse af opgiversparket til 2. halvleg. Hjemmeholdet i almindelighed og målmand Claus Fogtmann i
særdeleshed var ikke klare.
I skrivende stund mangler vi tre kampe og vigtigst
afslutningsfesten.
For den kommende sæson har vi på holdet flere ønsker. Nævnt i flæng, at der ikke lægges forældrearrangementer i skole- og børnehaveregi på onsdage
i sæsonen, et par nye målmandshandsker, lidt flere
tilskuere til hjemmekampene på Farup Arena, GPS
til vore biler og for visse spilleres vedkommende
shorts de kan være i.
Konkluderende må vi dog sige, at det har været en
god sæson på alle måder.
Kristian Kyndi
pr-afdelingen

LANDSBYFESTEN

LANDSKAMPEN
På Vegne af spillere, forældre og Borgerforeningen skal lyde en rigtig stor tak til Helle
og Per, Svend Åge, Lene og Peter for en rigtig
god fodboldlandskampweekend, hvor vi havde besøg af tyske fodboldspillere fra byen Egestorf. En
weekend alle havde glædet sig meget til og de store
forventninger blev fuldt ud indfriet. I har lagt meget
tid og mange kræfter i at få alt til at glide, med et flot
afvekslende program lige fra det sociale samvær til
fodboldkampene, som vi jo desværre tabte dog med
undtagelse af oldboysholdet, men det var jo kun for
sjov.
Desuden skal lyde en tak til PVH-Finer som
sponserede teltet og til Susanne Seem-Varming Nærkøb for rundstykker og wienerbrød både lørdag og
søndag.

Landsbyfesten 2004 er veloverstået selvom
der ikke var så mange, der kikkede forbi fredag aften eller var med til festen i teltet lørdag aften. Af samme grund var der heller ikke ret
stor overskud til deling mellem Forsamlingshuset og
Borgerforeningen. Vi har netop haft evalueringsmøde, hvor vi naturligvis brugte en stor del af tiden
til at diskutere, hvad kunne vi have gjort anderledes,
hvad skal vi gøre for at folk dukker op, for at vi kan
bevare sammenholdet i vores lille samfund. Vi vil
derfor gerne høre fra Jer - hvad skal vi gøre - for at I
dukker op.
Til sidst en stor tak til alle frivillige hjælpere, ingen
nævnt derfor ingen glemt, I gør et stort stykke arbejde for at få festen til at køre på skinner

Jytte

Forsamlingshuset og FSBG
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GYMNASTIK
Sæsonen Starter i uge 38
Gymnastiksæsonen 2004/05
Hold

dag

tid

ledere

Forældre/barn 1-3 år
Puslinge årg. 2001
Årg. 99 og BH:-kl.
1.-2. kl./spring sjov

tirsdag
tirsdag
onsdag
mandag

17.15-18.00
16.30-17.15
16.30-17.30
15.30-16.30

3.-4. kl./rytme
5.-8. kl./rytme piger
*3.-6. kl/bl. Spring

mandag
mandag
torsdag

16.30-17.30
17.30-19.00
16.00-18.00

Aerobic/step piger
Aerobic/step mænd
Damer
Damer
**6. kl. og op/blandet
juniorspring

torsdag
torsdag
tirsdag
tirsdag
mandag

18.30-19.30
19.45-20.45
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.30

Monica, Jytte, Maj, Lene
Jette, Inge, Mette, Lønne
Sanne, Monica, Jytte, Jacob
Kamilla, Rene, Rebekka,
Katrine og Line
Anne B, Anne H, Mette, Trine
Dorthe og Maria
Michael, Jeppe, Morten
Rene og Anna
Rikke
Rikke
Karen Marie
Karen Marie
Per, Jonas, Kristina

*springholdet træner både i Kongeåhallen og i Farup.
Første gang trænes i Farup og da holdet er et springhold – skal man springe.
**juniorspring i samarbejde med GGF og der trænes i Kongeåhallen. Dette hold starter i uge 36.
Kom og vær med !
Gymnastik er både sjov og sund.
Sæsonstart
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisning
Juniornat 12-18 år
Børnedag 1. – 6. kl.
Motionsfællestræning
Aerobicdag
Pigelejr BH. Kl.-6. kl.
Drengelejr 7 – 13 år
Kontingent for børn 220 kr.
Michael Nørby-Lassen 75423104

uge 38
uge 42
uge 52 og 53
uge 7
fredag den 11. marts i Nisaphallen
lørdag og søndag den 12. og 13. marts i Gørding
22. oktober i Blåvandshuk Idrætscenter
30. oktober i Ribe Fritidscenter
9. november på Bramming Efterskole
6, november i Blåvandshuk Idrætscenter
22.-23. januar i Vejen Idrætscenter
15. –16. januar i Helle Hallen
Du kan sagtens være med på 2 hold, det koster kun 60 kr. ekstra
at være med på det andet hold.
Jytte Knudsen 75431495
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Nyt fra ungdomsklubben.

Så er ungdomsklubben igang igen. Vi har i år
fået nyt personale, SÅ VI SIGER VELKOMMEN TIL LISE OG LAILA. Lise vil være i klubben om onsdagen og Laila om mandagen. Klubben vil igen i år være åben mandag og onsdag
kl. 19.00 - 21.30. Kontingentet på kr. 120.- skal være
betalt senest d. 18. oktober.

KANOTUR.
Sidste weekend i august drog vi på kanotur, ca 25 unger og 10 voksne. Vi kørte fra Farup Skole kl. 9.00
lørdag morgen, alle var friske og veloplagte. Vi kom
til Karlsgårde sø og fik kanoerne i vandet og så var vi
på vej, det regnede en lille smule men ikke noget, der
kunne slå os ud af kurs. Vi roede en halv times tid og
ankom til vores lejrplads, fik slået telte op.
Det var så meningen, at børn og voksne så selv kunne
bestemme, hvor meget de ville ro, vi havde ikke nogen rute, der skulle følges, men kunne bare ligge og
plaske rundt ude på søen. Det passede alle meget godt
og kanoerne blev flittigt brugt. Imens roede Lars og
Per ud for at sætte poster op til et orienteringsløb i
kano. Så fik vi samling på alle mand, og ungerne blev
sendt afsted i hold. Alle kom tøre hjem og så var der
igen frit slag på vandet. Der blev roet og badet fra
kanoerne, alle hyggede sig. De voksne begyndte at forberede aftensmaden, som blev tilberedt over åben ild.

På togt med DANMARK
Blot en uge efter skoleferien lige var startet,
mønstrede omkring 80 frygtløse og
forventningsfulde, drenge og piger - alle klar til
udfordringerne på den gamle
skude - "Skoleskibet Danmark" - kan byde på.
Efter to ugers forberedelse,
hvor samtlige elever gennemgik kursus i røgdykning,
søsikkerhed og generelt
viden om sømandskab og
livet til søs med "Danmark",
var alle klar, nogle dog skif6

Efter aftensmaden var der hygge omkring bålet, med
snobrød og skumfiduser.
Ved 23-tiden tog Karsten, Laila, Lise, Trine Per, Thomas, Mette og jeg ud på en nattur i kano, det var en
helt speciel oplevelse, total stilhed og fuldmåne, tre
både der stille gled gennem vandet og oplevede naturen i mørke kun oplyst af månen, som næsten blændede i mørket. Lydene og skyggerne, facinerende og
uhyggeligt på samme tid.
Der efter blev der sagt godnat.
Næste morgen efter morgenmaden blev der igen sejlet lidt rundt på søen, indtil der kom Ol-finale i kvinde
håndbold. Den kamp blev fulgt med stor opmærksomhed fra bilradioen, kampens resutat kender alle jo, og

der var stor jubel da Henriette Mikkelsen satte det sidste straffe ind i kassen bag den koreanske målvogter.
Derefter gik turen atter hjemad, og vi var tilbage i Farup
ca. kl. 15.00 Alle havde en rigtig god tur, og vi ser
frem til en lignende tur næste år.
Det var alt fra klubben i denne omgang.
Venlig hilsen Jesper Tellund
tet ud med reserverne, hvilket de selv havde valgt.
Blandt disse 80 elever var jeg, lige så spændt som
resten, og lige så ukendt for resten, som resten for
hinanden. Foran ventede
små fire måneder med 79
nye kammerater, som jeg
uden tvivl vil komme til
at kende på grund af de
trange kår som nu engang
følger livet ombord på
skibet.
I denne stund har skibet
lige forladt Lissabon, hvor
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den, sammen med besætningen har været de
sidste fire dage. Lissabon var første checkpoint, siden Kalundborg, her skulle der provianteres - efter 15 dage
uden land i sigte, er det hårdt tiltrængt. Derudover
var det selvfølgelig
tilladt at komme i
land et par dage, det
foregår sådan, én
halvdel af os elever
er i land, samtidig
med den anden
halvdel passer skibet. Eleverne er altså delt op i to vagter, styrbordsvagt
og bagbordsvagt. Vagterne tilhører hver deres rum,
hvori de sover, spiser, modtager undervisning og
slapper af. Det er mange ting på samme sted, hvilket
betyder at alt virker meget praktisk. Hver morgen
piller vi hængekøjer ned således at det er muligt at
spise ved bordene lige nedenunder, som så senere
skal bruges til skolebænk. Ud over at eleverne er delt
i to, er hver
vagt delt i to
skifter, således
er der altså fire
skifter med 20
elever i hver.
Hvert skifte
skiftes til at
passe sejlene,
mens de andre, enten sover eller er i skole. Til sidst
er skifterne opdelt i bakker a ti personer, disse ti
personer fungerer som en lille familie, i bakkerne
spiser man sammen, og hjælper hinanden med at få
dagen til at fungere.
Men nu, hvor vi
er kommet på
søen igen, begynder vagterne
også igen, således det hele kører
på skinner, og
der altid er
nogle til de forskellige pligter på skibet. Sejlvagten er den vigtigste,
i hvert fald hvis skibet skal sejle, den er der et skifte
der står for ad gangen. Vagten indebærer et hold af:
en vagthavende elev på broen der hjælper styrmanden

med at ajourføre skibets position på kort og andre
vigtige opgaver, derudover er der en rorgænger, en
udkig, en maskinvagt, en ordonnans og til sidst de
sidste 15 til rådighed på dækket. De fem poster er
altid besat, hele døgnet rundt, idet vi jo sejler alle
døgnets 24 timer. De 15 elever som ikke er på post
under sejlvagten, kan blive sat til alt muligt forskelligt, lige fra
rengøring til rigarbejde.
Når
sejlene ikke skal
manøvreses er
der altså nok
andet at tage fat
på. Men ud over
at man kan være
på vagt, kan man også være i skole, eller være
dagmand. Der er 10 dagmænd af gangen, der er
dagmænd i maskinen, kabyssen, stikkeriet(koldt
køkken), messen (besætningens opholdsrum) og
agter(står for at rengøre
besæt-ningens værelser og
servere i salonen under
receptioner).
Et døgn ombord kan se
sådan ud, hvilket det har
gjort for mig indtil i dag.
07.00-08.00: skafning og fri
08.00: flaghejsning med trompet, og efterfølgende
fællessang.
Efterfølgende - 09.45: frivagt med mulighed for at
sove.
10.00 - 11.30: undervisning i maritimt engelsk
11.30 - 12.15: skafning og fri.
12.15 - 18.00: sejlvagt
18.00 - 03.00: skafning og fri og mulighed for at sove
03.00 - 07.00: sejlvagt.
Der er stor forskel på sejlvagten i dagtimerne og
nattetimerne. Om natten er der kun en kvartermester
på vagt, så der undervises der i knop og stik. Om
dagen er der
derimod masser
af officerer og
kvartermestre på
dækket til at
sætte vagterne i
gang med kedeligt arbejde, og
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specielt nu, hvor vi har lagt kursen mod Athen, hvor
vi skal være om 18 dage og fungere som dansk
ambassade er det vigtigt at skibet er “top shine”. Der
forventes besøg fra nogle af de danske OL-deltagere,
bl.a. håndboldpigerne. Derudover skulle
kongefamilien også dukke op, så det bliver rigtigt
spændende... måske det bliver mig der skal lave mad
til Mary.
Den 2.august 2004, Elev nr. 44 Kasper Christiansen

Lige nu ligger vi lige syd for Sicilien, med stævnen
lige mod Algesiras, som bliver sidste destination,
inden vi for alvor kan begynde på togtets sidste del,
og næste stop bliver Danmark.
Efterhånden er vi nogle erfarne sømænd, der er ikke
meget på skibet jeg ikke kender til, og ligeså med de
andre. Vi har gennemgået mange af de skoletimer vi
skal have under togtet, så resten af tiden skal nu bruges
til at finpudse os, så vi til sidst kan afmønstre, som
veluddannede professionelle søfolk.

er vigtigt når vi sejler ind mod havn, og når vi igen
sejler ud. Opholdet i Athen, var blevet reklameret
lang tid i forvejen, og ambassaden havde arbejdet i
mange måneder for at få skibet derned under OL.
Den tid vi lå i Athen var skibet faktisk underlagt
Ambassaden, og faktisk var det dem der tilrettelagde
dagen med hensyn til receptioner. Ambassadørerne
var også de første der kom ombord, allerede før vi
var kommet i havn. De fortalte hvor glade de var for
vores tilstedeværelse under OL, og hvor stor en
reklame det er for Danmark. Indsejlingen var derfor
vigtigt, og der ville være stor opmærksomhed, så vi
var alle klar over, at vi måtte yde vores bedste for at
der ikke skulle gå noget galt, og hele filmen skulle
knække.
Alle blev kaldt på dækket og kaldt til sejlrulle, i
grupper blev vi ordret op til vores sejl, for at gøre
det los. Indsejlingen blev rigtig flot, og blev senere
rost af overstyrmanden.
Værre var det med udsejlingen, den var tydeligt
mærket af at vi havde været i havn i flere dage, og at
tankerne ikke var koncentreret om sejlmanøvreringen. Næsten alt hvad der kunne gå galt gik galt,
flere sejsinger blev glemt, så sejlene ikke kunne
sættes. Derudover var der tovender, der sad klods
for i nogle blokke, så lad det bare stå klart, denne
optræden var ikke gangbar, hvilket også senere blev
kommenteret af overstyrmanden hmm....

Lige nøjagtigt ordet “professionel” er noget der her
på det sidste er blevet lagt meget vægt på. Det er ikke
gangbart at gøre skibsarbejdet til noget man hygger
sig med, der skal bruges knofedt, og arbejdet skal
laves ordentligt, der er ikke noget der lige kan gå, er
det ikke lavet tilstrækkeligt, så er der ikke andet for,
end at gøre arbejdet om.
Denne sjagon gør togtet til noget andet end bare gode
kammerater, fis og ballade, hvilket man måske kunne
forestille sig, når så mange unge mennesker er
sammen, på så lidt plads.
Men det er fedt at vide det man laver er ordentligt, at
det skal bruges til noget, og hvis man ikke laver det
ordentligt, betyder det måske at en hel top(mast) ikke
kan bruges til sejladsen, i et kort stykke tid.
Samtidig med der er blevet strammet op om det
bådsarbejde der bliver lagt for dagen, er vi også blevet
rigtig gode til at manøvrere sejlene, det ser
efterhånden godt ud når et skifte entrer op i de tre
toppe og gør sejl los, og få sekunder efter de er fri af
ræerne, bliver der skoddet for, og sejlene står fyldte.
Lige nøjagtig at kunne manøvrer sejlene flot og fejlfri,

Opholdet i Athen var yderst spændende, og for en flok
sømænd som os, må det siges at Athen bød på alt det
vi kunne tænke os, efter lang tid på havet. Dejlige
strande, hyggelige og “tiltrækkende” barer, og så
selvfølgelig seværdighederne og ikke mindst OL.
Første dag vi kom i land, tog samtlige af alle eleverne
fluks til stranden og fik det meste af dagen til at gå
der, for derefter at udforske bylivet senere på aftenen
hvor luften var mere behagelig. De følgende dage
gik med at få set den gamle by, og opleve
OLstemingen. Den sidste dag kunne hele skibet, på
nær et skifte, nyde godt af at se OL-pigerne spille
sig i finalen, jeg var selv blandt de heldige, og må
sige det var noget af en oplevelse at bakke op om
pigerne og bidrage med god stemning sammen med
kadetterne fra Tetis(kongeskibets følgeskib) og
dannebrog.
Ud over alt det spændene på land var der også vores
egne receptioner, eller ambassadens, blandt mange
af de mødte var også Frederik og Mary, de måtte
godt nok forlade os hurtigt, da de skulle se håndbold,
men de var her...

Fortsættelse
Så nåede den gamle skude til Athen, togtets
destination, noget vi alle havde glædet os til. Athen
var det vi alle havde sat næsen op efter, ikke mindst
p.g.a. OL, den gamle bys historie og receptionerne,
men også fordi skibet så efterfølgende skulle begynde
rejsen hjemad.
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Ellers er hverdagen igen oprettet ombord, og rejsen
mod Algesiras er godt i gang. Den høje standard
ombord er igen normal kutyme, og alle eleverne
knokler ihærdigt for at få skibet til næste havn, og
klargøre den dertil.
Maersk, som jo står for store beløb til skibets togter,
skulle vente os i Algesiras, hvor den største afdeling
i Europa er. Der vil være mulighed for rundvisninger
på nogle af deres største containerskibe, hvilket vi jo
så gengælder med en reception.
Udover Maersks arrangementer er der arrangeret en
tur til Gibraltar, en Engelsk koloni ud til

Gibraltarstrædet, der siges at være nogle helt specielle
aber, som lever vildt, men alligevel er meget tamme,
det skulle være muligt at komme meget tæt på dem.
Efter Algesiras er det bare hjemad, hvilket jeg også
glæder mig rigtigt meget til, der er så mange ting
hjemme i Farup som vi ikke har her ombord, f.eks.
en god bred seng, hvor man rigtigt har lov at brede
sig uden at en sidemand brokker sig.
Tak for denne gang.
Den 5.september 2004
Elev nr. 44 Kasper Christiansen

Ungdoms lejr på Venø 2004 mit livs oplevelse
Det er sjældent, at man får lov til, at få et møde med
så mange forskellige kulturer, religioner og mennesker, som jeg har fået lov til. For jeg var så heldig,
hvis dette ikke er en underdrivelse, at blive inviteret
med på en Lions ungdomslejr. Hvor jeg som eneste
dansker skulle stå ansigt til ansigt med repræsentanter for ungdommen i verden, og hvis det ikke var
nok, kunne jeg heller ikke udfolde mig på mit modersprog, for al kommunikation skulle foregå på engelsk, sådan at alle var stillet lige.
Så lørdag den 17. juli drog jeg med kufferten fyldt med alverdens pakkenelikker
og store forventninger mod en lille ø i
Limfjorden, Venø, som skulle være mit
hjem i de næste fjorten dage. For hver kilometer Jeg + følge kom tættere på målet,
kunne jeg mærke at sommerfuglene i maven blev flere, og da vi endelig nåede vores endestation, Venø efterskole, var det
mildest talt uudholdeligt. Men alle disse sommerfugle
var ganske unødvendige, for det eneste der mødte
mig, var varme og glade smil. Her skulle jeg sammen med 29 andre unge fra 21 forskellige lande, f.eks.
USA, Frankrig, Italien, Finland, Estland, Hong Kong,
Korea, Tyrkiet(bare for at nævne nogle), spendere 2
uger.
Vi fik alle tildelt et værelse, som vi skulle dele sammen med nogle af de andre unge. Jeg kom til at bo
sammen med to dejlige piger, Frances fra
Montgomery, Alabama(USA) og Yuliya fra Donetsk
i Ukraine. Men det var ikke kun den rene afslappelsesferie, for lejren havde også et tema, som hed "Wind
and sea" (vind og hav) og med det som udgangspunkt, var det meningen, at vi skulle få en større forståelse og bedre viden for, hvordan disse to faktorer
spiller sammen. Dette gjorde vi blandet andet ved at

besøge det sted, hvor vindmøllen blev opfundet, et
sted som i dag er et museum for alternativ energi.
Og som udledning herfra besøgte vi også noget, som
hedder en Wavedragon, dette er et verdensomspændende projekt, hvor det gælder for forskere
at finde den bedst mulige løsning på, hvordan man
omdanner bøgleenergi til strøm. Og nu hvor vi snakker om strøm, kan man vist ikke undlade at fortælle
om, hvad vi danskere er så kendte for ude i den store
verden, nemlig vindmølleenergi. Og hvilken bedre måde, at forklare unge mennesker dette på, end at sende dem en hel dag
ud på Vestas. Foruden disse ting fik vi også
set en masse museer, var ude at sejle og
opleve den danske natur på godt og ondt,
for ikke at glemme en anden fabrik, som
vi danskere er så stolte af, Bang og Olufsen. Her var der mulighed for at vise "resten af verdenen" hvad vi danskere kan,
når det gælder kunst og teknologi.
Disse fjorten dage var forbi i et split af ét sekund,
men vil altid være i mit hjerte og min sjæl, for aldrig
har jeg oplevet sådan en fantastisk og helt vidunderlig ting, som det er, når man skaber venskaber og
finder fælles standpunkter med mennesker fra hele
verden. Og det er hvad denne lejr har som formål at
gøre, og det er lykkes fuldt ud. For jeg sidder nu
tilbage i Danmark med viden om, at jeg, hvor end
jeg tager hen i verden, ved, at en vens dør altid står
på klem. For uden alle disse venskaber, har jeg også
fået en bedre forståelse for den verden, som jeg lever i, og snart skal være med til at bestemme slagets
gang i. Til sidst vil jeg gerne have lov til at takke
Lions Club og Lauge mange gange, for at de gav
mig denne chance, for at opleve noget så ekstraordinært og specielt som dette.
Dorthe Nissen Nielsen
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fører kirkebog og meget mere. Man skal også i praktik
hos en sognepræst. Derfor vil I komme til at møde
mig i følgeskab med Elin Hjuler, som jeg skal være
praktikant hos. Ind imellem vil jeg også medvirke
ved gudstjenesterne og konfirmandundervisningen.
Jeg glæder mig til at møde mange af jer, som bor i
Farup sogn.
Gunvor Sandvad

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
Gudstjenesterne holdes fortsat i Farup Missionshus
Oktober
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 3. - 17. s.e.trin.
d. 10. - 18. s.e.trin.
d. 17. - 19. s.e.trin.
d. 24. - 20. s.e.trin.
d. 31. - 21. s.e.trin.

kl. 10.00
kl. 9.00 GS/EH x
kl. 10.00 J. B. H.
kl. 9.00
kl. 10.00

November
Søndag d. 7. - Alle Helgens dag kl. 10.00
navneoplæsning/kirkekaffe
Søndag d. 14. - 22. s.e. trin.
kl. 19.00 GS/EH x
Søndag d. 21. - s. s. i kirkeåret kl. 10.00 J.B.H.
Søndag d. 28. – 1. s.i advent
kl. 10.00
evt. fam.gudstj
x Præstepraktikant Gunvor Sandvad prædiker, se
omtale andetsteds.
KIRKEBIL
Kirkebil til gudstjenester og møder i konfirmandstuen
kan altid bestilles hos Ribe Taxa, gerne dagen før, tlf.
75 420088
PRÆSTEPRAKTIKANT I FARUP SOGN
Jeg hedder Gunvor Sandvad og arbejder på Løgumkloster Refugium som vært for refugiets gæster. Men
her i efteråret har jeg orlov for at følge undervisningen på Pastoralseminariet i
Århus.
Pastoralseminariet er den
sidste del af uddannelsen til
præst. Her lærer man alt det
praktiske i en præsts arbejde:
hvordan man skriver en
prædiken, holder et bryllup,
underviser konfirmander,
10

INDRE MISSION
Oktober
5.-6. oktobermøde i Gørding Missionshus
Onsdag d. 20. - Møde m. Gideonitterne , Missionshuset kl. 19.30
November
Torsdag d. 4.Studiekredsmøde k. 14.00 hos Karen
Nikolajsen, IMT nr. 31
Torsdag d. 11. – Brorsons Minde, Ribe, kl. 19.30 Sven
Erik Sørensen, Vejle
Vækkelsesmøder d. 15. – 20. Farup missionshus fredag d. 19. – og lørdag d. 20. m. Bent Jørgensen, Vejle.
Program følger
DANMISSION
Oktober
Kredsmøde torsdag d. 7. kl. 14.30 hos Else Nikolajsen
November
Efterårsmøde i KONFIRMANDSTUEN tirsdag d.
23. kl. 14.30
Missionær Susanne Tjagvad Madsen fortæller fra sit
sted, Tandlægefakultetet i Phnom Penh, Cambodja.
ALLE HELGEN I FARUP SOGN
Vi holder Alle Helgens gudstjeneste søndag d. 7. nov.
kl. 10.00
Efter prædikenen mindes vi ved navns nævnelse de
mennesker, der er døde i sognet og begravet siden
sidste Alle Helgen.
Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet afholdes MANDAG
d. 4. okt. kl. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN. Dagsorden kan rekvireres 4 dage før v. henv. til Susanne
Møll/ Elin Hjuler, hvor også referat vil kunne fås. Så
snart kirken åbner igen, vil opslag som hidtil ske i
våbenhuset og være tilgængelig i kirkens åbningstid
fra 8.00-17.00
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FERIE
Sognepræsten holder ferie fra d.11.-17. okt. Embedet
passes af Jørgen Bork Hansen, Ribe. tlf. 75 42 0232
TIRSDAGSKLUB
TIRSDAG d. 26. oktober vil Elly Lorenzen, Ribe,
fortælle og læse fra Ole Juul: En kilde
Tirsdag d. 30. november kommer tidl. sognepræst i
Ballum Jeppe Aalstrup-Poulsen og fortæller om at
være præst i Brorsons fødesogn.
Tirsdagsklubben holder til i konfirmandstuen fra kl.
14.30 – 16.30. Kaffe koster 10 kr.
Alle er velkomne
SALMESANG I DOMKIRKEN
Igen her i efteråret vil
Ribe domkirke genlyde af
et sus af stemmer, når
RAMS indbyder 3.6.klasser fra Ribe amt til at mødes i kirken og synge
sammen.
Det var sidste år RAMS ( Ribe amts menighedsråds
skoletjeneste ) første gang inviterede skolerne i amtet til et salmesangsprojekt. Det kom der et flot arrangement ud af, forlød det rundt omkring fra børn
og voksne.

Elisabeth Dons Christensen. Hun vil senere på ugen
blive afløst af provst Mogens Jensen, Grindsted og
sognepræst Arne Mårup, Hjerting kirke, Esbjerg.
Forældre, bedsteforældre m.fl. er velkomne til at være
med i domkirken.
I forbindelse med salmesangsprojektet er der udgivet en cd med salmerne, indsunget af Domkirkens
børne- og ungdomskor, som efterhånden tæller flere
børn og unge fra Farup!.
EH
KIRKENS RENOVERING
Arbejdet med omlægningen af blytaget på kirkens
skib nærmer sig sin afslutning. I kor og apsis skal
træværket efterses og repareres, inden blypladerne
kan lægges op.
Den megen regn i den sidste tid har naturligvis irriteret en del, men vi kan alligevel se, at nu skrider
arbejdet fremad, og det er en fornøjelse at komme
op på kirkeloftet og se, hvor godt det nu ser ud der.
I forbindelse med reparationerne af de store loftsbjælker, hvor nyt friskt træ er sat ind i bjælkeenderne
og et stykke ind over kirkerummet, opstår spørgsmålet, om vi skal have loftet malet, nu hvor alt inventar alligevel er ude, eller bare repareret og strøget over med den nuværende form for bejdse.

I år er temaet : LYSET og følgende salmer er på programmet :
Lovet være du, Herre Krist., Lysets engel går med
glans. Tunge, mørke natteskyer. Se, nu stiger solen
af havets skød, Betesdasøjlernes buegange. Du som
har tændt millioner af stjerner.
Som det ses, spænder repertoiret over såvel gamle
som nye salmer. De hører ikke netop til blandt de
nemmeste – men det ser sikkert anderledes ud, når
man mødes i den store domkirke og skal synge sammen med flere hundrede andre stemmer. Mit gæt på
en favorit-salme i år må blive : ”Du som har tændt ”–
men vi får se !
Der er i år tilmeldt ikke mindre end 10.000 (!) elever
til salmesangsprojektet.
Også Farup skole har tilmeldt sig. De vil komme en
dag i kirken ( missionshuset) og synge salmerne, før
de mandag d. 15. nov. kl. 9 - ca. 10 vil møde op i
domkirken til dette års premiere! De vil desuden få
fornøjelsen af at blive ledet gennem sangen af biskop
FARUP SOGNEBLAD
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Ved en maling af loftet og bænkene kunne
der skabes en bedre
sammenhæng i rummet, hvis bænke og
loft kunne stemmes af
efter hinanden i farverne.

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed- fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Som afslutning skal
kirkens murværk repareres indvendig og udvendig og kalkes. Kalkmaleriet ved alteret er både
medtaget og noget sværtet af osen fra stearinlysene,
så vi har overvejet, om man skulle søge om lov til at
kalke det over. Dette kunne gøres på en måde, så
man kan fremdrage det igen - hvis man engang skulle
få lyst til det. Kalkmaleriet er fra 1954.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellerm modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

For at få disse problemer belyst, har vi haft besøg af
konservator Jens Johansen fra Fyn. Vi regner med at
holde et menighedsmøde, hvor vi håber på, at mange
vil komme og lytte til ham og give deres besyv med.
Jens Johansen vil vise lysbilleder fra restaureringer,
han har arbejdet med, og fortælle om, hvilke tanker
en konservator gør sig i forbindelse med sit arbejde.

Lars Busk Sørensen
Salmebogen nr. 731

Vi har overvejet, om det var en ide at flytte krucifikset og de to sidefigurer – Maria og Johannes – tilbage til den plads, de engang har haft, nemlig til korbuen, hvor de også har hængt under den første tid af
renoveringen.
Til 1. advent vil kirken formentlig endnu ikke kunne
tages i brug. Det regnede vi nok med engang, men
måske kan vi flytte tilbage, selv om noget vil være
lidt interimistisk, ikke helt færdigt og på plads.

Et glimt fra missionshuset, som nu er indrettet til gudstjenesterum

AKTIVITETSKALENDER
Oktober 2004
lørdag 2.
tirdag 26.
fredag 29.

Forsamlingshuset har arrangeret høstfest
Tirsdagsklub
Jagtforeningen har arrangeret fællesjagt

14.30-16.30

Konfirmandstuen

November 2004
Onsdag 3.
Fællesspisning

kl.18.30

Forsamlingshuset

Mandag 22.
Lørdag 27.
Tirsdag 30.

Farup Forsamlingshus.
18.30-02.30 Farup Forsamlingshus.
14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
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Bankospil
Julefrokost
Tirsdagsklub
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