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Hvert år samler konfirmanderne lys. I flere år har vi
desuden i konfirmandundervisningen haft besøg fra
et af de lande, hvor lyssalget er med til at gøre en
forskel. Næste gang bliver det Cambodja.

Der kan købes lys i konfirmandstuen og i missions-
huset. Ring evt. blot til mig, så er der åbent.
Har man lysestumper, der alligevel bare skal smides
ud, så sæt dem uden for konfirmandstuedøren, så
bringer jeg dem videre. EH 75 42 16 12

Salmesang i domkirken.
Farup skole stillede talrigt op, da der her i midten af
november var salmesang i Ribe domkirke. En fin
oplevelse for de medvirkende , var der vist enighed
om . Godt 10.000 børn og lærere – sang sig i løbet af
6 dage igennem salmer om LYSET – ledet af biskop-
pen m. flere.
Her et glimt fra premieren, hvor Farup skole var
blandt de første på pladserne.

H. C. Andersen og salmebogen.
D. 2. april bliver vores store eventyr-digter H. C.
Andersen som bekendt 200 år.
Det kommer ikke til at gå stille af – flere udenland-
ske ambassadører er for længst blevet udnævnt –
herhjemme planlægges adskillige store og små ar-
rangementer . Og juleaften – eller i juledagene – vil
i mange kirker uden tvivl blive sunget den julesang
af H. C. Andersen, som kom med i den nye salme-
bog fra 2003: Barn Jesus i en krybbe lå..med me-
lodi af N. W Gade. ( salmebogen nr.103)  Ud over
den lille fine salme til jul er eventyrdigteren også
repræsenteret med en anden salme, hvortil der er
blevet komponeret hele 2 nye melodier, nr. 502 :
”Jeg har en angst som aldrig før”

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, blev karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
halleluja, halleluja, barn Jesus !
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Fælles generalforsamling
den 31. januar kl. 19.00

Fastelavn den 6. februar

Juletræsfest den
12. december

kl. 14.30 - 16.30
Så er det igen tid for juletræsfest i Farup for-
samlingshus. Vi skal synge og danse omkring
juletræet. Er vi heldige kommer julemanden!
æbleskiver m.m. kan købes.
Alle er meget vel-
komne Entre:
voksne 25 kr. Børn
gratis. tilmelding
og bestilling af
godteposer hos
Ruth Hundebøll,
75 424145

Tirsdagsklub.
Ved Tirsdagsklubben i januar får vi besøg af Gunvor
Sandvad,  som var her i sognet som praktikant i ef-
teråret. Gunvor er nu færdig på Pastoralseminariet i
Århus og tilbage på Løgumkloster Refugium. Hun
vil fortælle om Løgumklosters grundlæggelse. ” Mun-
kenes vandring fra Herridsvad til Løgumkloster – hi-
storien om Løgumkloster” kalder hun sit foredrag.
Tirsdag d. 25. jan. kl. 14.30 - 16.30. Kaffe 10 kr.

INDRE MISSION
December
Torsdag d. 9. kl. 14.00 studiekredsmøde hos Ella
Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe ,IMT nr. 36

Torsdag d. 16. kl. 12.30 julefrokost i Farup
Missionshus. Derefter indlæg v. Elin Hjuler.

Alle er velkomne.
Tilmelding til Anders Nikolajsen
senest d. 13. dec. tlf. 75 421670.

Januar
I forb.m. Evangelisk Alliances Bedeuge den første
uge i januar holdes der møder :
mandag d. 3. hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken
98, Ribe
torsdag d. 6. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14
Begge dage kl. 14.00
Lørdag d. 22. Mandsstævne i Gørding Missionshus,
program følger
Torsdag d. 27. kl. 14.00 Studiekredsmøde hos Mary
Sørensen, Nr. Farupvej 9,  IMT nr. 40

DANMISSION
Kvindekredsen holder møder.
Torsdag d. 2. dec. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14
Torsdag d. 13. jan. hos Agnete Toft, Farup Kirkevej
29B. Begge dage kl. 14.30

MENIGHEDSRÅDSVALGET
Ved orienterings – og opstillingsmødet i august måned
i forsamlingshuset enedes forsamlingen om at opstille
en liste til menighedsrådsvalget 9. nov. Da der ikke
indkom andre lister inden tidsfristen udløb, var de
opstillede kandidater dermed valgt for den kommende
4 års periode.
To medlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejer sig
om Sonja Hansen, Hillerup, som har siddet de sidste
4 år og Kirsten Lassen, som har være medlem gen-
nem 8 år. De har gjort et rigtig godt arbejde i rådet i
den forløbne tid  med den daglige forretningsorden,
små og store forefaldende sager, praktiske ting og

hvad der alt sammen hører til et menighedsråds op-
gaver. Ikke sjældent hører man nye medlemmer ud-
tale, at de dog aldrig havde forestillet sig, et menig-
hedsråd har så meget og så forskellige ting – og så
spændende sager at beskæftige sig med, som tilfæl-
det er.
I den forløbe periode har rådet blandt meget andet
været med til at vælge ny biskop – sætte renoverin-
gen af kirken i gang – og indlede forhandlingerne
om køb af missionshuset. Den slags sker ikke i en-
hver menighedsrådsperiode.
En stor tak til begge ! …..og så skal Kirsten Lassens
indsats som kasserer særligt nævnes - det er et he-
stearbejde at være den daglige tovholder på økono-
mien i et menighedsråd. Vi har altid kunnet været
trygge ved, at der var orden i sagerne.

Nyvalgt til menighedsrådet er: Henrik Sørensen og
Else Nikolajsen.
Sammen med de genvalgte tidligere medlemmer be-
står rådet derfor af følgende, valgt i nævnte række-
følge:

Susanne Møll, Bent Gantzel, Bodil Pedersen, Chri-
stian Nielsen, Henrik Sørensen, Else Nikolajsen.

Det nye råd har i skrivende stund endnu ikke konsti-
tueret sig. Det vil ske inden 1. søndag i advent, hvor
den nye menighedsrådsperiode begynder.

Menighedsrådets møder er fortsat offentlige.  De af-
holdes i konfirmandstuen – datoen offentliggøres dels
her på Kirkesiden, dels i kirken/ missionshuset, hvor
dagsorden for mødet fremlægges 4 dage før – og re-
ferat efterfølgende kan læses.

GENBRUG - LYS. GENBRUG LYS.
Hermed et lille reklamefremstød for genbrug og lys!
Jeg samler på lysestumper, som afleveres på
genbrugslysestøberiet i Ring v. Horsens. Lyse-
støberiet fremstiller lys af lysestumper – overskud-
det går til Danmissions arbejde i Afrika og Asien.
Når 10 kilo gamle lysestumper omsmeltes, får de en
værdi af 150 kr., fortæller de fra lysestøberiet. For
salget af 30 cm lys kan et barn i Bangladesh gå i
skole en hel dag. For salget af knap 3 m. lys, kan et
forældreløst barn i Tanzania få undervisning og op-
hold på en kostskole en hel dag. For godt 4 m. lys
kan en prædikant på Madagaskar få løn en hel dag.
Det er med andre ord noget, der gør en forskel – og
så handler det om lys, der ellers bare bliver kasseret.
Mindst 80 % af de nystøbte lys er genbrug.

Fælles generalforsamling

Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening
traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset.

Det er den 31. januar klokken 19:00 i Forsamlingshuset.

Først er det Forsamlingshusets generalforsamling.
Så en kort pause.

Til sidst er det Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling.

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

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

KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester og møder kan bestilles hos
Ribe Taxa tlf. 75 420088, gerne dagen før.

Gudstjeneste og kaffe.
Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en
eftermiddagsgudstjeneste med altergang.
Det er i år 3. s.i advent – d. 12. dec. kl. 14.00

GUDSTJENESTER

Gudstjenesterne  holdes fortsat i Farup Missionshus

November
Søndag d. 28. nov. - 1.s.i advent kl. 10.00
Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker.

December
Søndag d. 5. - 2.s.i advent kl. 10.00
Søndag d. 12. - 3.s.i advent kl. 14.00

altergang, kaffe
Søndag d. 19. - 4.s.i advent kl. 10,00 J. B. H.
Juleaften d. 24. - kl. 15.30 se omtale
Juledag d. 25. - kl. 10.00
2.juledag d. 26. - kl. 16.00

    Ellen de Place, Ballum
Januar
Nytårsdag d. 1. - kl. 16.00

indsamling til Bibelselskabet - NB til tidspkt.
Søndag d. 2. - Helligtrekongers søndag - ingen - men
onsdag d. 5. Helligtrekongers aften  - kl. 19.00

indsamling til Bibelselskabet
Søndag d. 9. – 1.s.e.h.3.k kl. 10,00
Søndag d. 16. – sidste s.e.h.3 k. kl. 14.00 J. B. H.

Søndag d. 23. – septuagesima – kl. 19.00
Søndag d. 30. – seksagesima – kl. 10.00

Kyndelmisse

Februar
Søndag d. 6. – fastelavns søndag kl. 10.00

Gudstjenesten afholdes i missionshuset, som fortsat
fungerer som gudstjenesterum. Derfor går vi efter
gudstjenesten i konfirmandstuen, hvor menigheds-
rådet vil give en kop kaffe og der vil være lidt
”advents-hygge”.
Og som altid gælder det jo, at de mennesker, som er
flyttet fra sognet – typisk til Ribe eller Gredstedbro
– er velkomne – og kan benytte kirkebil.

JULEAFTEN
Hvis vi er nogle i menighedsrådet , der har haft
en drøm om at kunne komme i kirken juleaften –
sådan bare med løse stole og levende lys og en
smule varme – så må vi nok konstatere, at drøm-
men her i skrivende stund ser ud til at smuldre.
Der arbejdes særdeles dygtigt  og stabilt på kir-
ken af de forskellige håndværkere. Der holdes
ugentlige byggemøder mellem menighedsråd,
håndværkere, arkitekt og ingeniør  – og økono-
mien holder nogenlunde det budgetterede  - men
dårligt træværk, mange lang kalk, nyopdukkede
kalkmalerier osv. osv. osv. forsinker processen. Så
det bliver næppe til jul i Farup Kirke !

Hvad gør vi så ?
Julegudstjeneste under åben himmel sådan en
frostklar 24. dec. – med stjerne – og snedrys over
os ville være smukt , smukt og blive en jul, vi sent
vil glemme. Men nok også en smule koldt!

Vi har haft en føler ude vedr. forsamlingshuset –
den er ikke udlejet juleaften !– så der vil vi (nok)
indrette et fint  gudstjeneste-rum , hvor vi kan be-
gynde julen. Vi orienterer nærmere i Ugeavisen
m.fl. steder.

Hvornår kirken står færdig er uvist – det bliver i
foråret – inden konfirmationen ! – også inden på-
ske, siger arkitekten.  Men eet er ganske vist:  vi
kan glæde os – kirken vil komme til at fremstå i
sin gamle, monumentale, romanske form –blot
endnu mere karakterfuld.
Gå ind i kirken, når der arbejdes – den er et be-
søg værd  - også under renoveringen!

Nytårsdagsgudstjeneste – kl. 16.00
Nej! – der er ikke en fejl i gudstjenestelisten!
Da erfaringen siger (i hvert fald en del af os ), at det
er svært  at komme op nytårsmorgen og være frisk
til gudstjenesten kl. 10.00 – har menighedsrådet
besluttet, forsøgsvis, at flytte tidspunktet til kl. 16.00
Da skulle stemmerne være klaret, måske….

Hvad sker der i brugsen?

Efter opfordring fra et medlem af redaktionen fra
Marsk & Muld, skal jeg forsøge at præsentere de nye
beboere i Kærbølvej 52. Tobias 10 år og Natalie 12
år, som begge har valgt at fortsætte med skolegang
på Vittenbergskolen, forståelig nok af hensyn til
kammeratskabskredsen. Deres mor, Birgitte Andrea
Skov, er lærer på Ravsted Skole i Tinglev Kommune,
hvor hun på tolv’te år er glad for sit arbejde. Birgittes
2 seneste flytninger har øget afstanden rent geogra-
fisk til arbejdspladsen, 2 gange 3 kvarters kørsel hver
dag har naturligt øget interessen for et job nærmere
hjemmet. Men når man er glad for sit arbejde, skal
det jo være det helt rigtige man finder for at slippe
det gamle. Og så er der undertegnede, Allan Chri-
stensen, som fik den tanke, at Den Gamle Brugs i Nr.
Farup ville være perfekt til at huse min lille enmands-
virksomhed som orgelbygger. Jeg har de sidste 4 år
virket som selvstændig med hovedvægten lagt på
underleverancer til mine orgelbyggerkolleger, lige-
som jeg i sommerhalvåret suser land og rige rundt til
landets kirker for at servicere, vedligeholde og
stemme orglerne. Derudover har jeg via et mange-
årigt samarbejde med flere af landsdelens museer, haft
fornøjelsen af at bygge bl.a. udstillingsmontrer. Også
private forretningsdrivende har jeg bygget butiksin-
ventar til. Lokale restaureringsarkitekter henvender
sig også i ny og næ med opgaver indenfor restaure-
ring af kirkeinventar. Private henvendelser vedr.
møbelrestaurering forekommer jævnligt. Særlig én
opgave tænker jeg på med stor fornøjelse: En dame

var ved en arvesag i familien blevet forbigået
i forbindelsen med et rigtig flot antikt kakkel-
bord fra Fanø, men den heldige arving var stor-
sindet nok til at lade mig låne møblet, så jeg
kunne lave et nøjagtigt kopi til glæde for den
forbigåede.

Som det fremgår af ovenstående er det en blan-
det landhandel der drives i den gamle brugs,
men det er vel også helt i brugsens ånd, selv
om jeg skal være den første til at beklage de
små brugsers og andre småkøbmænds under-
gang. Ved skæbnens ironi er det nu den nye
Føtex i Ribe der er vores ”nærkøbmand”.

Selv om vi nu har boet i brugsen ca. et halvt
år, er mit værksted endnu ikke flyttet ind i det
gamle butikslokale. Det skyldes den opgave
som jeg er ved at færdiggøre i de hidtidige
lokaler i Gram. Flytningen forventes ca. 1.
december.

Hele vores sammenbragte ”moderne” familie
er vældigt glade for det nye hjem i marsken,
her er højt til loftet, et fantastisk fugleliv og
en blå himmel som ikke lader Skagen meget
tilbage at ønske, og ikke mindst vil vi takke
vores nye naboer for deres smukke velkomst.

Allan Christensen
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Dialogkredsen
informerer.

Dialogkredsen, der er den tidligere skole-
bestyrelse på Farup Skole   mødtes for før-
ste gang i september. Vores funktion er helt
ny og ikke konkret beskrevet i det udspil
kommunen har givet. Vi startede derfor
med at snakke om, hvordan vi forestiller
os, at dialogkredsen kan eller skal bruges.

Vi vil gerne være bindeled mellem skolens forældre
og den fælles skolebestyrelse. Det betyder, at vi kan
bringe idéer og emner, som I forældre synes er væ-
sentlige, videre til skolebestyrelsen og omvendt.

Vi vil også fortsat være med til at præge udviklingen
på skolen, det kan f.eks. være i forbindelse med den
pædagogiske udvikling eller med udformningen af
en sorg- og kriseplan.

Vi drøftede bl.a. formen på forældredagen. I første
omgang inviteres forældrene til at være med til jule-
klippedagen, så vil vi efterfølgende i samarbejde med
lærerne finde andre måder, at tilgodese forældrenes
interesse i skoledagen. Udsmykning af skolen gange
og facader blev også drøftet. Det er også et emne,
som vil blive dyrket bl.a. i billedkunsttimerne.

Der er også en del praktiske opgaver, f.eks. at være
medarrangører af sommerfesten, som dialogkredsen
naturligvis vil gå aktivt ind i. I nær fremtid kan vi
også forvente, at der bliver opgaver med at vedlige-
holde legepladsen.

Hvis I har emner, som I gerne vil have, at dialog-
kredsen tager op, vil vi gerne høre fra jer.

Lillin Villadsen 75 42 43 10
Lars Vase Hansen 75 41 05 69
Mogens Sørensen 75 42 41 45
Mona Vejlgaard 75 42 44 41
Anne Mette Schmidt 75 41 11 63
Egon Kulmbach 75 43 13 57
Bodil Fredslund Otzen 75 42 37 02

Nyt fra den fælles skole-
bestyrelse.
På det konstituerende møde blev Mathias
Olesen, der var formand for Valde-
marskolens bestyrelse, valgt til formand.
Jeg blev valgt til næstformand.

Det er vores indtryk, at samarbejdet i
ledelsesteamet for Valdemarskolen og Farup Skole
fungerer godt. Der er også så småt ved at komme
gang i samarbejdet på lærerniveau. Og undervis-
ningssamarbejdet om 6. klassernes idrætstimer er en
udpræget succes.

Mødet i september blev holdt på Farup Skole, hvor
vi, på rundvisningen for de ikke lokalkendte, bl.a.
kunne glæde os over de nyindrettede omklædnings-
rum og de nye gulve i stueetagen. De nye gulve gav
anledning til lidt nytænkning, så biblioteket blev
flyttet op på 1. sal. Det tidligere bibliotek står nu og
venter på at blive indrettet til multirum til billedkunst
og håndarbejde. Det bliver spændende.

Det nye modeord i kommunal skolepolitik er
rummelighed. Begrebet dækker over, at der kan
være plads til at være anderledes i fysisk, mental eller
social forstand. Det princip kan som udgangspunkt
være meget positivt, men i denne sammenhæng
dækker det over, at antallet af børn i specialklasserne
er steget voldsomt. Udgifterne er selvfølgelig steget
tilsvarende og nu ser politikerne så muligheden for
at mange børn kan sendes tilbage i folkeskolen, hvis
rummeligheden bliver større.

Rummelighed har derfor været drøftet på et skole-
bestyrelsesmøde. Vi vil følge udviklingen, men vi
mener også, at der bør være grænser for rumme-
ligheden.

På vegne af  dialogkredsen og skolebestyrelsen

Lillin Villadsen

November 2004
Tirsdag 30. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

December 2004
Lør./søn. 11.-12. Maratonvideo i ungdomsklubben
Søndag 12. Juletræsfest Farup Forsamlingshus

Januar 2005
Tirsdag 25. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
Mandag 31. Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse

og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Februar 2005
Søndag 6. Fastelavn Farup Forsamlingshus
Mandag 7. Generalforsamling i ungdomsklubben.
Fredag 11. Tur til skøjtehal, ungdomsklubben
Tirsdag 22. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

Marts 2005
Lørdag 5. Forsamlingshuset har arrangeret dilitant. Farup Forsamlingshus
Lør./søn. 12.-13. Gymnastikopvisning Farup og Gørding
Tirsdag 29. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

April
Lør./søn 2.-3.NET/LAN PARTY, ungdomsklubben
Tirsdag 26. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

AKTIVITETSKALENDER

Erindring om Hans Severin-
sen i Hillerup i tiden fra 1943-
1952 af Johan Madsen

Når jeg fortæller om Hans ”Muldjord” som han i
daglig tale kaldtes, så er det ikke fordi han har ud-
ført store bedrifter, men fordi han kom i vores hjem
på Hillerup Mark i en årrække med den daglige avis
og det uanset vejret.
De første år gik han rundt, hentede avisen ved Ho-
vedvej 11 og så Hillerup by rundt i alt 6 km., senere
til en rund fødselsdag fik han foræret en cykel. Jeg
husker hans stolthed da Vestkysten forærede budene
en stor taske hvorpå der med store bogstaver hen ad
siden stod VESTKYSTEN.
Normal lagdes avisen ind på et møbel i gangen, den-
gang var der ikke postkasser. Men den dag han fik
tasken blev der banket på for vi skulle se herlighe-
den.

Hans var ungkarl og boede hos Anna og Peter Sør-
ensen i Hillerup i et lille værelse uden varme. Nogen
egentlig arbejde havde Hans ikke, men han kunne
lejes til at kalke huse om foråret og så hakke eller
grave kartofler op om efteråret, men ikke samle dem
op. Et spil kort til 1-2 eller 5 øre ville Hans gerne,
men tabte han mere end 10 øre på en aften kom det,
skal vi snart have kaffe og mundvigene fik en forkert
drejning, humøret var selvfølgelig modsat hvis han
vandt, det blev så fortalt vidt og bredt dagen efter.
Avisen kostede dengang 15 kr. i kvartalet+ en krone
til udbringeren og så kunne den bruges til at tænde
op med dagen efter, det kan den ikke i dag.
Hans var ikke slem til at drikke stærke sager, men
det er sket når lønnen for avisen blev udbetalt i Ribe,
at der blev smagt lidt på spiritusen og engang på
hjemvejen faldt Hans i grøften ved Hovedvej 11 og
der blev ringet til Carl Hansen i Hillerup, som så
hentede Hans med hestevogn med halm i, det syn
glemmer jeg aldrig.
Johan Madsen
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interesse i skoledagen. Udsmykning af skolen gange
og facader blev også drøftet. Det er også et emne,
som vil blive dyrket bl.a. i billedkunsttimerne.

Der er også en del praktiske opgaver, f.eks. at være
medarrangører af sommerfesten, som dialogkredsen
naturligvis vil gå aktivt ind i. I nær fremtid kan vi
også forvente, at der bliver opgaver med at vedlige-
holde legepladsen.

Hvis I har emner, som I gerne vil have, at dialog-
kredsen tager op, vil vi gerne høre fra jer.

Lillin Villadsen 75 42 43 10
Lars Vase Hansen 75 41 05 69
Mogens Sørensen 75 42 41 45
Mona Vejlgaard 75 42 44 41
Anne Mette Schmidt 75 41 11 63
Egon Kulmbach 75 43 13 57
Bodil Fredslund Otzen 75 42 37 02

Nyt fra den fælles skole-
bestyrelse.
På det konstituerende møde blev Mathias
Olesen, der var formand for Valde-
marskolens bestyrelse, valgt til formand.
Jeg blev valgt til næstformand.

Det er vores indtryk, at samarbejdet i
ledelsesteamet for Valdemarskolen og Farup Skole
fungerer godt. Der er også så småt ved at komme
gang i samarbejdet på lærerniveau. Og undervis-
ningssamarbejdet om 6. klassernes idrætstimer er en
udpræget succes.

Mødet i september blev holdt på Farup Skole, hvor
vi, på rundvisningen for de ikke lokalkendte, bl.a.
kunne glæde os over de nyindrettede omklædnings-
rum og de nye gulve i stueetagen. De nye gulve gav
anledning til lidt nytænkning, så biblioteket blev
flyttet op på 1. sal. Det tidligere bibliotek står nu og
venter på at blive indrettet til multirum til billedkunst
og håndarbejde. Det bliver spændende.

Det nye modeord i kommunal skolepolitik er
rummelighed. Begrebet dækker over, at der kan
være plads til at være anderledes i fysisk, mental eller
social forstand. Det princip kan som udgangspunkt
være meget positivt, men i denne sammenhæng
dækker det over, at antallet af børn i specialklasserne
er steget voldsomt. Udgifterne er selvfølgelig steget
tilsvarende og nu ser politikerne så muligheden for
at mange børn kan sendes tilbage i folkeskolen, hvis
rummeligheden bliver større.

Rummelighed har derfor været drøftet på et skole-
bestyrelsesmøde. Vi vil følge udviklingen, men vi
mener også, at der bør være grænser for rumme-
ligheden.

På vegne af  dialogkredsen og skolebestyrelsen

Lillin Villadsen

November 2004
Tirsdag 30. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

December 2004
Lør./søn. 11.-12. Maratonvideo i ungdomsklubben
Søndag 12. Juletræsfest Farup Forsamlingshus

Januar 2005
Tirsdag 25. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
Mandag 31. Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse

og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Februar 2005
Søndag 6. Fastelavn Farup Forsamlingshus
Mandag 7. Generalforsamling i ungdomsklubben.
Fredag 11. Tur til skøjtehal, ungdomsklubben
Tirsdag 22. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

Marts 2005
Lørdag 5. Forsamlingshuset har arrangeret dilitant. Farup Forsamlingshus
Lør./søn. 12.-13. Gymnastikopvisning Farup og Gørding
Tirsdag 29. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

April
Lør./søn 2.-3.NET/LAN PARTY, ungdomsklubben
Tirsdag 26. Tirsdagsklub 14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

AKTIVITETSKALENDER

Erindring om Hans Severin-
sen i Hillerup i tiden fra 1943-
1952 af Johan Madsen

Når jeg fortæller om Hans ”Muldjord” som han i
daglig tale kaldtes, så er det ikke fordi han har ud-
ført store bedrifter, men fordi han kom i vores hjem
på Hillerup Mark i en årrække med den daglige avis
og det uanset vejret.
De første år gik han rundt, hentede avisen ved Ho-
vedvej 11 og så Hillerup by rundt i alt 6 km., senere
til en rund fødselsdag fik han foræret en cykel. Jeg
husker hans stolthed da Vestkysten forærede budene
en stor taske hvorpå der med store bogstaver hen ad
siden stod VESTKYSTEN.
Normal lagdes avisen ind på et møbel i gangen, den-
gang var der ikke postkasser. Men den dag han fik
tasken blev der banket på for vi skulle se herlighe-
den.

Hans var ungkarl og boede hos Anna og Peter Sør-
ensen i Hillerup i et lille værelse uden varme. Nogen
egentlig arbejde havde Hans ikke, men han kunne
lejes til at kalke huse om foråret og så hakke eller
grave kartofler op om efteråret, men ikke samle dem
op. Et spil kort til 1-2 eller 5 øre ville Hans gerne,
men tabte han mere end 10 øre på en aften kom det,
skal vi snart have kaffe og mundvigene fik en forkert
drejning, humøret var selvfølgelig modsat hvis han
vandt, det blev så fortalt vidt og bredt dagen efter.
Avisen kostede dengang 15 kr. i kvartalet+ en krone
til udbringeren og så kunne den bruges til at tænde
op med dagen efter, det kan den ikke i dag.
Hans var ikke slem til at drikke stærke sager, men
det er sket når lønnen for avisen blev udbetalt i Ribe,
at der blev smagt lidt på spiritusen og engang på
hjemvejen faldt Hans i grøften ved Hovedvej 11 og
der blev ringet til Carl Hansen i Hillerup, som så
hentede Hans med hestevogn med halm i, det syn
glemmer jeg aldrig.
Johan Madsen
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Kirkesiden

KIRKEBIL
Kørsel til gudstjenester og møder kan bestilles hos
Ribe Taxa tlf. 75 420088, gerne dagen før.

Gudstjeneste og kaffe.
Traditionen tro holder vi i adventsmåneden en
eftermiddagsgudstjeneste med altergang.
Det er i år 3. s.i advent – d. 12. dec. kl. 14.00

GUDSTJENESTER

Gudstjenesterne  holdes fortsat i Farup Missionshus

November
Søndag d. 28. nov. - 1.s.i advent kl. 10.00
Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker.

December
Søndag d. 5. - 2.s.i advent kl. 10.00
Søndag d. 12. - 3.s.i advent kl. 14.00

altergang, kaffe
Søndag d. 19. - 4.s.i advent kl. 10,00 J. B. H.
Juleaften d. 24. - kl. 15.30 se omtale
Juledag d. 25. - kl. 10.00
2.juledag d. 26. - kl. 16.00

    Ellen de Place, Ballum
Januar
Nytårsdag d. 1. - kl. 16.00

indsamling til Bibelselskabet - NB til tidspkt.
Søndag d. 2. - Helligtrekongers søndag - ingen - men
onsdag d. 5. Helligtrekongers aften  - kl. 19.00

indsamling til Bibelselskabet
Søndag d. 9. – 1.s.e.h.3.k kl. 10,00
Søndag d. 16. – sidste s.e.h.3 k. kl. 14.00 J. B. H.

Søndag d. 23. – septuagesima – kl. 19.00
Søndag d. 30. – seksagesima – kl. 10.00

Kyndelmisse

Februar
Søndag d. 6. – fastelavns søndag kl. 10.00

Gudstjenesten afholdes i missionshuset, som fortsat
fungerer som gudstjenesterum. Derfor går vi efter
gudstjenesten i konfirmandstuen, hvor menigheds-
rådet vil give en kop kaffe og der vil være lidt
”advents-hygge”.
Og som altid gælder det jo, at de mennesker, som er
flyttet fra sognet – typisk til Ribe eller Gredstedbro
– er velkomne – og kan benytte kirkebil.

JULEAFTEN
Hvis vi er nogle i menighedsrådet , der har haft
en drøm om at kunne komme i kirken juleaften –
sådan bare med løse stole og levende lys og en
smule varme – så må vi nok konstatere, at drøm-
men her i skrivende stund ser ud til at smuldre.
Der arbejdes særdeles dygtigt  og stabilt på kir-
ken af de forskellige håndværkere. Der holdes
ugentlige byggemøder mellem menighedsråd,
håndværkere, arkitekt og ingeniør  – og økono-
mien holder nogenlunde det budgetterede  - men
dårligt træværk, mange lang kalk, nyopdukkede
kalkmalerier osv. osv. osv. forsinker processen. Så
det bliver næppe til jul i Farup Kirke !

Hvad gør vi så ?
Julegudstjeneste under åben himmel sådan en
frostklar 24. dec. – med stjerne – og snedrys over
os ville være smukt , smukt og blive en jul, vi sent
vil glemme. Men nok også en smule koldt!

Vi har haft en føler ude vedr. forsamlingshuset –
den er ikke udlejet juleaften !– så der vil vi (nok)
indrette et fint  gudstjeneste-rum , hvor vi kan be-
gynde julen. Vi orienterer nærmere i Ugeavisen
m.fl. steder.

Hvornår kirken står færdig er uvist – det bliver i
foråret – inden konfirmationen ! – også inden på-
ske, siger arkitekten.  Men eet er ganske vist:  vi
kan glæde os – kirken vil komme til at fremstå i
sin gamle, monumentale, romanske form –blot
endnu mere karakterfuld.
Gå ind i kirken, når der arbejdes – den er et be-
søg værd  - også under renoveringen!

Nytårsdagsgudstjeneste – kl. 16.00
Nej! – der er ikke en fejl i gudstjenestelisten!
Da erfaringen siger (i hvert fald en del af os ), at det
er svært  at komme op nytårsmorgen og være frisk
til gudstjenesten kl. 10.00 – har menighedsrådet
besluttet, forsøgsvis, at flytte tidspunktet til kl. 16.00
Da skulle stemmerne være klaret, måske….

Hvad sker der i brugsen?

Efter opfordring fra et medlem af redaktionen fra
Marsk & Muld, skal jeg forsøge at præsentere de nye
beboere i Kærbølvej 52. Tobias 10 år og Natalie 12
år, som begge har valgt at fortsætte med skolegang
på Vittenbergskolen, forståelig nok af hensyn til
kammeratskabskredsen. Deres mor, Birgitte Andrea
Skov, er lærer på Ravsted Skole i Tinglev Kommune,
hvor hun på tolv’te år er glad for sit arbejde. Birgittes
2 seneste flytninger har øget afstanden rent geogra-
fisk til arbejdspladsen, 2 gange 3 kvarters kørsel hver
dag har naturligt øget interessen for et job nærmere
hjemmet. Men når man er glad for sit arbejde, skal
det jo være det helt rigtige man finder for at slippe
det gamle. Og så er der undertegnede, Allan Chri-
stensen, som fik den tanke, at Den Gamle Brugs i Nr.
Farup ville være perfekt til at huse min lille enmands-
virksomhed som orgelbygger. Jeg har de sidste 4 år
virket som selvstændig med hovedvægten lagt på
underleverancer til mine orgelbyggerkolleger, lige-
som jeg i sommerhalvåret suser land og rige rundt til
landets kirker for at servicere, vedligeholde og
stemme orglerne. Derudover har jeg via et mange-
årigt samarbejde med flere af landsdelens museer, haft
fornøjelsen af at bygge bl.a. udstillingsmontrer. Også
private forretningsdrivende har jeg bygget butiksin-
ventar til. Lokale restaureringsarkitekter henvender
sig også i ny og næ med opgaver indenfor restaure-
ring af kirkeinventar. Private henvendelser vedr.
møbelrestaurering forekommer jævnligt. Særlig én
opgave tænker jeg på med stor fornøjelse: En dame

var ved en arvesag i familien blevet forbigået
i forbindelsen med et rigtig flot antikt kakkel-
bord fra Fanø, men den heldige arving var stor-
sindet nok til at lade mig låne møblet, så jeg
kunne lave et nøjagtigt kopi til glæde for den
forbigåede.

Som det fremgår af ovenstående er det en blan-
det landhandel der drives i den gamle brugs,
men det er vel også helt i brugsens ånd, selv
om jeg skal være den første til at beklage de
små brugsers og andre småkøbmænds under-
gang. Ved skæbnens ironi er det nu den nye
Føtex i Ribe der er vores ”nærkøbmand”.

Selv om vi nu har boet i brugsen ca. et halvt
år, er mit værksted endnu ikke flyttet ind i det
gamle butikslokale. Det skyldes den opgave
som jeg er ved at færdiggøre i de hidtidige
lokaler i Gram. Flytningen forventes ca. 1.
december.

Hele vores sammenbragte ”moderne” familie
er vældigt glade for det nye hjem i marsken,
her er højt til loftet, et fantastisk fugleliv og
en blå himmel som ikke lader Skagen meget
tilbage at ønske, og ikke mindst vil vi takke
vores nye naboer for deres smukke velkomst.

Allan Christensen
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Fælles generalforsamling
den 31. januar kl. 19.00

Fastelavn den 6. februar

Juletræsfest den
12. december

kl. 14.30 - 16.30
Så er det igen tid for juletræsfest i Farup for-
samlingshus. Vi skal synge og danse omkring
juletræet. Er vi heldige kommer julemanden!
æbleskiver m.m. kan købes.
Alle er meget vel-
komne Entre:
voksne 25 kr. Børn
gratis. tilmelding
og bestilling af
godteposer hos
Ruth Hundebøll,
75 424145

Tirsdagsklub.
Ved Tirsdagsklubben i januar får vi besøg af Gunvor
Sandvad,  som var her i sognet som praktikant i ef-
teråret. Gunvor er nu færdig på Pastoralseminariet i
Århus og tilbage på Løgumkloster Refugium. Hun
vil fortælle om Løgumklosters grundlæggelse. ” Mun-
kenes vandring fra Herridsvad til Løgumkloster – hi-
storien om Løgumkloster” kalder hun sit foredrag.
Tirsdag d. 25. jan. kl. 14.30 - 16.30. Kaffe 10 kr.

INDRE MISSION
December
Torsdag d. 9. kl. 14.00 studiekredsmøde hos Ella
Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe ,IMT nr. 36

Torsdag d. 16. kl. 12.30 julefrokost i Farup
Missionshus. Derefter indlæg v. Elin Hjuler.

Alle er velkomne.
Tilmelding til Anders Nikolajsen
senest d. 13. dec. tlf. 75 421670.

Januar
I forb.m. Evangelisk Alliances Bedeuge den første
uge i januar holdes der møder :
mandag d. 3. hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken
98, Ribe
torsdag d. 6. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14
Begge dage kl. 14.00
Lørdag d. 22. Mandsstævne i Gørding Missionshus,
program følger
Torsdag d. 27. kl. 14.00 Studiekredsmøde hos Mary
Sørensen, Nr. Farupvej 9,  IMT nr. 40

DANMISSION
Kvindekredsen holder møder.
Torsdag d. 2. dec. hos Thilde Skov, Tanderupvej 14
Torsdag d. 13. jan. hos Agnete Toft, Farup Kirkevej
29B. Begge dage kl. 14.30

MENIGHEDSRÅDSVALGET
Ved orienterings – og opstillingsmødet i august måned
i forsamlingshuset enedes forsamlingen om at opstille
en liste til menighedsrådsvalget 9. nov. Da der ikke
indkom andre lister inden tidsfristen udløb, var de
opstillede kandidater dermed valgt for den kommende
4 års periode.
To medlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejer sig
om Sonja Hansen, Hillerup, som har siddet de sidste
4 år og Kirsten Lassen, som har være medlem gen-
nem 8 år. De har gjort et rigtig godt arbejde i rådet i
den forløbne tid  med den daglige forretningsorden,
små og store forefaldende sager, praktiske ting og

hvad der alt sammen hører til et menighedsråds op-
gaver. Ikke sjældent hører man nye medlemmer ud-
tale, at de dog aldrig havde forestillet sig, et menig-
hedsråd har så meget og så forskellige ting – og så
spændende sager at beskæftige sig med, som tilfæl-
det er.
I den forløbe periode har rådet blandt meget andet
været med til at vælge ny biskop – sætte renoverin-
gen af kirken i gang – og indlede forhandlingerne
om køb af missionshuset. Den slags sker ikke i en-
hver menighedsrådsperiode.
En stor tak til begge ! …..og så skal Kirsten Lassens
indsats som kasserer særligt nævnes - det er et he-
stearbejde at være den daglige tovholder på økono-
mien i et menighedsråd. Vi har altid kunnet været
trygge ved, at der var orden i sagerne.

Nyvalgt til menighedsrådet er: Henrik Sørensen og
Else Nikolajsen.
Sammen med de genvalgte tidligere medlemmer be-
står rådet derfor af følgende, valgt i nævnte række-
følge:

Susanne Møll, Bent Gantzel, Bodil Pedersen, Chri-
stian Nielsen, Henrik Sørensen, Else Nikolajsen.

Det nye råd har i skrivende stund endnu ikke konsti-
tueret sig. Det vil ske inden 1. søndag i advent, hvor
den nye menighedsrådsperiode begynder.

Menighedsrådets møder er fortsat offentlige.  De af-
holdes i konfirmandstuen – datoen offentliggøres dels
her på Kirkesiden, dels i kirken/ missionshuset, hvor
dagsorden for mødet fremlægges 4 dage før – og re-
ferat efterfølgende kan læses.

GENBRUG - LYS. GENBRUG LYS.
Hermed et lille reklamefremstød for genbrug og lys!
Jeg samler på lysestumper, som afleveres på
genbrugslysestøberiet i Ring v. Horsens. Lyse-
støberiet fremstiller lys af lysestumper – overskud-
det går til Danmissions arbejde i Afrika og Asien.
Når 10 kilo gamle lysestumper omsmeltes, får de en
værdi af 150 kr., fortæller de fra lysestøberiet. For
salget af 30 cm lys kan et barn i Bangladesh gå i
skole en hel dag. For salget af knap 3 m. lys, kan et
forældreløst barn i Tanzania få undervisning og op-
hold på en kostskole en hel dag. For godt 4 m. lys
kan en prædikant på Madagaskar få løn en hel dag.
Det er med andre ord noget, der gør en forskel – og
så handler det om lys, der ellers bare bliver kasseret.
Mindst 80 % af de nystøbte lys er genbrug.

Fælles generalforsamling

Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening
traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset.

Det er den 31. januar klokken 19:00 i Forsamlingshuset.

Først er det Forsamlingshusets generalforsamling.
Så en kort pause.

Til sidst er det Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling.

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

Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G.s bestyrelser.
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Hvert år samler konfirmanderne lys. I flere år har vi
desuden i konfirmandundervisningen haft besøg fra
et af de lande, hvor lyssalget er med til at gøre en
forskel. Næste gang bliver det Cambodja.

Der kan købes lys i konfirmandstuen og i missions-
huset. Ring evt. blot til mig, så er der åbent.
Har man lysestumper, der alligevel bare skal smides
ud, så sæt dem uden for konfirmandstuedøren, så
bringer jeg dem videre. EH 75 42 16 12

Salmesang i domkirken.
Farup skole stillede talrigt op, da der her i midten af
november var salmesang i Ribe domkirke. En fin
oplevelse for de medvirkende , var der vist enighed
om . Godt 10.000 børn og lærere – sang sig i løbet af
6 dage igennem salmer om LYSET – ledet af biskop-
pen m. flere.
Her et glimt fra premieren, hvor Farup skole var
blandt de første på pladserne.

H. C. Andersen og salmebogen.
D. 2. april bliver vores store eventyr-digter H. C.
Andersen som bekendt 200 år.
Det kommer ikke til at gå stille af – flere udenland-
ske ambassadører er for længst blevet udnævnt –
herhjemme planlægges adskillige store og små ar-
rangementer . Og juleaften – eller i juledagene – vil
i mange kirker uden tvivl blive sunget den julesang
af H. C. Andersen, som kom med i den nye salme-
bog fra 2003: Barn Jesus i en krybbe lå..med me-
lodi af N. W Gade. ( salmebogen nr.103)  Ud over
den lille fine salme til jul er eventyrdigteren også
repræsenteret med en anden salme, hvortil der er
blevet komponeret hele 2 nye melodier, nr. 502 :
”Jeg har en angst som aldrig før”

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, blev karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
halleluja, halleluja, barn Jesus !


