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går i luften 1. februar 2005
Vi er nogle der synes at der som tidligere bør være
en hjemmeside for Farup. Derfor kommer denne
nye hjemmeside.
Her vil løbende blive fortalt om alt hvad der sker og
skal ske i Farup.
Foreninger og lign der ønsker det, har hver deres
side, hvor der kan skrives hvad som helst, f.eks
bestyrelsesmedlemmer, program, vedtægter mm.
Alle foreninger opfordres til at komme med bidrag
så hjemmesiden bliver værd at bruge.
Vi vil samarbejde tæt med Marsk & Muld, bl.a. vil
bladet kunne ses på hjemmesiden.
Indlæg, ris og ros mm til nedennævnte.
Se også på hjemmesiden
Henrik Villadsen tlf 75424310,
Kim Jensen, John Lønborg

Farup
Ungdomsklub
Mandag d. 7. februar 2005 kl 19.30
på Farup skole.

HUSK - HUSK

Kasper Christiansen viser billeder
og fortæller om sin tur med
"Skoleskibet Danmark"
Kaffe mm.

FÆLLES GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Farup Forsamlingshus og FSBG holder
fælles generalforsamling

Venlig hilsen Bestyrelsen

MANDAG 31. JANUAR KL. 19.00
I FORSAMLINGSHUSET
Alle er meget velkomne
Der serveres smørrebrød m.m.
M.V.H.
De to bestyrelser
HUSK FASTELAVNSFEST I
FORSAMLINGSHUSET
D. 6.FEBRUAR KL. 10.30 – 12.00.
ARR. F.S.B.G
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Vi har efterhånden en del glemte sager, der er
fundet i hallen på kroket banen og ude på vejen.
De glemte sager kan afhentes hos Logitrans i
arbejdstiden 7.00 - 15.15. Henvendelse i receptionen.
FARUP SOGNEBLAD

Skolenyt
Tirsdag d. 30. november var der juleklippedag på Farup Skole. Som noget
nyt var forældre og bedsteforældre (og
oldefar) inviteret til at deltage i juleklippedagen. Det var en stor fornøjelse at være så
mange voksne og børn samlet omkring at
pynte skolen op – der blev lavet saltdejsnisser,
fantasinisser, flettet julehjerter og lavet flotte juledekorationer. Trængte man til at bevæge sig kunne man
tage en støvledans i gymnastiksalen. I hjemkundskabslokalet, hvor forældre og bedsteforældre havde
gang i æbleskivepanderne var der en herlig duft. Duften fulgte med da der i pausen blev serveret æbleskiver (dog ikke kun hjemmebagte) og kaffe/ saftevand.
Der var ægte julestemning på skolen og den varede
hele december måned. Stor tak til de forældre som

DGI Præstø Amt tilbyder
Familie – Natur – Sundhed – Aktivitet
DGI Præstø Amt har besluttet, at året 2005 skal
være året, hvor vores første tværfaglige familieferielejr skal skydes i gang.
Vi har lejet os ind på Avnø Naturskole, Vordingborg
(den smukkeste plet i området – udsigt til vand –
skov og store grønne marker).
På lejren vil der blive mulighed for mange former
for aktiviteter – udover de gængse idrætsaktiviteter
skal nævnes: snorkeldykning, rapelling, kano og
kajaksejlads, vandreture, cykling, badning, mange
forskellige former for naturoplevelser (også med
naturvejleder), stjernekiggeri, mad over bål, dans og
sang og meget meget mere.
Et færdigt program ligger ikke klar – vi har mange
ideer, og I der forhåndstilmelder allerede nu, har
endvidere mulighed for at være med i forberedelserne såfremt I er interesserede. Skriv også meget gerne, hvad I venter jer af en tværfaglig familieferielejr, så vi kan lave den så "kanon" som muligt.
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deltog, vi oplevede det som en stor hjælp og en
rigtig god måde at være sammen på. Succesen
gentages næste år.
I uge 6 er der på skolen H.C. Andersen emneuge og
traditionen tro er der torsdag d. 10. februar skolefest,
hvor 6. klasse opfører et teaterstykke.
Renoveringen af skolens gamle bibliotek – det store
lokale ved siden af SFOén - er begyndt, lokalet skal
bruges til billedkunstlokale. Vi glæder os meget til at
tage det nye lokale i brug og regner med, at det kan
lade sig gøre omkring påske.
Med ønsket om et godt nytår til alle!
Dorthe Kodal, Farup Skole

ALLE er velkomne, blot skal børn være ifølge med
min. 1 voksen.
Lejren varer fra mandag den 27. juni til lørdag den
2. juli – altså i uge 26, 2005.
Pris for lejren bliver max.
Voksen 1.500 kr. - 16-18 år 1.200 kr. 8-15 år 900 kr.
4-7 år 600 kr. 0-3 år GRATIS
I beløbet er indregnet overnatning på madrasser
samt fuld forplejning med alt livsnødvendigt (altså
ikke slik og rødvin!). Ønsker du at sove i eget telt er
prisen den samme.
Sidste tilmeldingsfrist er 1. juni 2005.
Vel mødt – yderligere oplysninger hos Amtskonsulent Jannett Sørensen, DGI Præstø Amt.
56 70 81 03 mobil 51 39 14 36
Tilmelding kan ske til:
DGI Præstø Amt
Drosselvej 1
4683 Rønnede
Tlf. 56 71 26 33
E-mail: praestoe@dgi.dk
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DILETTANT 2005

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Lørdag d. 5.marts 2005 kl. 19.00 – 02.00 i Farup Forsamlingshus
Generalprøve samme dag kl. 10.00 entré kr. 20
I år opføres stykket
PLEJEHJEMMET (M)ÅSEN.
Vi er på et plejehjem, som nok ikke er et helt almindeligt plejehjem. Her er små glas på bordet, og der spilles
kort med slaw i. Ude i bryggerset syder hjemmebrænderiet. Et guldbryllup er under opsejling, selv om guldbruden mener, det kun er sølvbryllup. Kort sagt – hverdagslivet på hjemmet.
Medvirkende:

Kim Jensen, Laila Lauridsen, Karsten Nielsen, Anny Hansen, Ellen Nielsen,
Søren Lauritzen, Hanne Nielsen, Cathrine Frederiksen, Bo Nielsen, Kristian Kyndi.
Sufflør – Mai-Britt Frederiksen, Instruktør – Tina Nielsen

Entrè kr. 75 pr. person inkl. dans med Alex & Mogens
I år vil bestyrelsen selv stå for traktementet og der kan bestilles smørrebrød til kr. 20 pr. stk. el.
Pålægskagemand til 8 pers. til kr. 300,Det er tilladt at medbringe egen madkurv, - dog skal drikkevarer købes i huset!
Tilmelding senest søndag den 27. februar 2005 til Kim Jørgensen tlf. 75 41 14 94

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Ny udlejer
Fra 1. marts 2005 overtager Birte Kulmbach udlejningen af Farup Forsamlingshus. Birte har tlf.nr. 75 43 13
57 mobilnr. 28 12 95 57. Indtil 1.marts 2005 er det fortsat Ruth Hundebøll tlf. 75 42 41 45 man skal ringe til.
Generalforsamling:
Som omtalt andetsteds i bladet holder Farup Forsamlingshus generalforsamling mandag den 31.01.05. Siden
sidste generalforsamling er der sket ændringer i bestyrelsen. Mogens Hansen og Lotte Erri er begge flyttet fra
sognet og gået ud af bestyrelsen. De 2 suppleanter Michael Julius og Renè Grosmann er indtrådt. Ingen af de
to ønsker at fortsætte – Det har medført, at der i år er 5 på valg!
Ruth Hundebøll (ønsker ikke genvalg), Elka A. Thuesen (ønsker ikke genvalg)
Bo Schmidt (modtager genvalg, men kun for 1 år), Michael Julius (ønsker ikke genvalg)
Renè Grosmann (ønsker ikke genvalg)
Vi håber at mange vil møde op den 31. januar 2005 kl. 19.00
Julefrokost
Lørdag den 27. nov. 04 holdt forsamlingshuset julefrokost for første gang. Ca. 90 havde tilmeldt sig. Vi tror,
alle havde en hyggelig aften, og regner med at gentage "successen" til november igen.
Juletræsfesten
Søndag den 12. dec. 2004 forløb som altid godt, 45 børn og lidt flere voksne deltog. Julemanden kom og havde sin søde kone med.
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Rejsebrev fra Grønland
Af Hanne Nielsen
Så er det på tide med endnu et lille rejsebrev fra
mig. Jeg har tidligere skrevet til Marsk og Muld om
mine rejser til Australien. Denne gang er jeg taget i
den modsatte retning – nemlig til Nuuk i Grønland.
Jeg har nu boet i Nuussuaq (en forstad til Nuuk) og
arbejdet i Nuuk siden 1. april 2003.
Jeg er flyttet til Grønlands hovedstad sammen med
min kæreste Anders. Det er faktisk opfyldelsen af
en af hans drømme at bo og arbejde i Grønland.

Billede fra Godthåbsfjorden.

Vi havde begge job, inden vi tog springet. Anders
arbejder for TNT, som er en tegnestue, der arbejder
med både nybyggeri, drift og vedligehold samt
renovering.
Jeg arbejder i en børnehave, som er normeret til 34
børn fordelt på to stuer. Vi er en handicapintegreret
institution, så vi modtager børn med forskellige
handicap. Her midt i sommerperioden har vi lige
sagt farvel til det sidste af vores kommende skolebørn. Så nu skal vi have nye børn fra vuggestuerne
omkring os. Det er altid spændende at lære nye børn
og forældre at kende.
Jeg er meget glad for mit arbejde. Børnene er utrolig glade og livsbekræftende. En af pigerne kan finde på lige at give et knus, når hun går forbi. Bare
fordi hun lige har lyst til det. Det kan gøre en af de
trælse dage til en god dag! Jeg vil gerne fortælle om
en lille episode fra en gåtur med fire børn. Den tredje Harry Potter film er nået til biografen i Nuuk. En
af de store drenge fortalte, at den var lidt uhyggelig,
så jeg vidste ikke helt, om jeg turde se den. Men det
var ikke noget problem for en af pigerne. Jeg kunne
bare følges med hende og hendes mor. Så kunne jeg
sidde ved siden af hende! Det, må man da sige, er
betænksomt!
Vi bruger naturen omkring os så meget som muligt i
dagligdagen. Vi går ture i fjeldet eller ned til stran5

den både om sommeren og om vinteren. Om vinteren kælker vi og om sommeren leger vi på fjeldet
og koger sæl, hval eller ørred over bål til frokost. Så
tømmer vi gryden ud på et stykke bart fjeld og spiser direkte af fjeldet. Det er den traditionelle grønlandske måde at spise på i naturen.
Nuuk ligger på et næs i udmundingen af Godthåbsfjorden, som er et kæmpe fjordsystem. Der er over
100 km ind til bunden. Helt inde i bunden af fjorden
ligger Isfjorden. Så om sommeren kommer der
isskosser (små isbjerge) flydende fordi byen. Det er
isbræen inde i bunden af Isfjorden, som har kælvet
skosser af flere millioner år gammel is. Det er ret
imponerende at tænke på. Isbræen er en udløber af
Indlandsisen.
Vi har været på en jagttur til Kapisigdlit, hvor vi gik
over til starten af Isfjorden. Det var en lidt drøj tur i
regnvejr, men da vi fik en whisky med indlandsis,
var det hele turen værd. Selvom det var en jagttur
fik vi desværre ikke ram på noget, men vi håber på
bedre jagtlykke i år. Rensdyrsæsonen startede den
1. august.
Kapisigdlit er en bygd næsten inde i bunden af
Godthåbsfjorden. Der bor omkring 100 mennesker.
Det er også lidt et sommerhusområde for folk fra
Nuuk. Der er flere hytter derinde, som bliver brugt
til sommerferie, weekendture og lignende. Ikke helt
så langt inde i fjorden ligger Qoornoq, som er en
forladt bygd. Det er udelukkende et sommerhusområde. Nogle bor der hele sommeren, mens andre
bruger det til at komme lidt væk fra byen i weekenderne. Jeg har været i Qoornoq en uge sidste år i
august. Børnehaven var på koloni med de største
børn. Det var en rigtig god oplevelse – selvom der
ikke er mange moderne faciliteter i en tidligere
bygd! Ingen rindende vand, ingen elektricitet og
toiletspande, som skal tømmes!

Nuuk set fra toppen af skiliften.
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Vi har været på flere ture ind i Godthåbsfjorden
samt en tur syd for Nuuk til Buksefjorden. Inde i
Buksefjorden ligger det vandværk, som forsyner

Årets første isskosse ved kolonihavnen i Påsken 2004

hele Nuuk med strøm. Vi besøgte værket på vores
tur derned i november sidste år. Der er cirka 50 km
fra værket til Nuuk, som forbindes med en lang højspændingsledning.
Det er vigtigt for os at komme lidt væk fra byen en
gang imellem. Det er lidt som at bo på en ø. Der er
tre måder at komme væk fra Nuuk på: Med fly, med
skib eller på gåben! Så vi er meget glade for, at et
par af vores venner er søde til at invitere os med
ombord på deres båd! For selvom tendensen her i
byen er at købe båd i stedet for bil, har vi ikke investeret i nogen af delene – endnu!

Naturen er meget
imponerende.
Lige nu kigger
jeg ud af stuevinduet på Store
Malene, som har
sne på toppen.
Det er kommet i
løbet af natten.
Og så er der alle
isskosserne
i
fjorden. Og fjeldene der skifter
farve alt efter
årstiderne.
Og
udsigten fra kystskibet hele vejen
langs den grønDer fiskes efter rødfisk!
landske kyst. Og
de kæmpe store isbjerge i Ilulissat Isfjord (som lige
er kommet på UNESCOS verdensarvsliste over
unikke naturområder). Og fornemmelsen af at hive
den ene rødfisk i land efter den næste. Ja faktisk
kunne vi ikke engang nå at få snøren helt ud igen,
inden der var bid! Og jeg kunne blive ved. Det er
meget svært at forklare, hvor stort det hele er. Det
skal opleves!
Mange hilsner
Hanne Nielsen

AKTIVITETSKALENDER
Januar
Mandag 31.

Generalforsamling mellem Forsamlingshusets bestyrelse
og bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Februar
Søndag 6.
Mandag 7.
Fredag 11.
Tirsdag 22.

Fastelavn
Generalforsamling
Tur til skøjtehal
Tirsdagsklub

Farup Forsamlingshus
Ungdomsklubben
Ungdomsklubben
14.30 - 16.30 Konfirmandstuen

Marts
Lørdag 5.
Fredag d. 11.
Lør./søn. 12.-13.
Tirsdag 29.
Tirsdag d. 29.

Forsamlingshuset har arrangeret dilitant.
Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisning
Tirsdagsklub
Offentligt møde

Farup Forsamlingshus
Nisaps hal
Farup og Gørding
14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
19.00
Lokalhistorisk Arkiv

April
Lør./søn 2.-3.
Tirsdag 26.

NET/LAN PARTY, ungdomsklubben
Tirsdagsklub

14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
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Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
indkalder til offentligt møde!
Tirsdag den 29. marts 2005 kl. 19.00 afholder lokalarkivet offentligt møde i Forsamlingshusets lille
sal, - alle interesserede er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægten:
1. Beretning
2.

Fremlæggelse af revideret regnskab

3.

Valg af styrelse
På valg er:

Erik Knudsen,
Agnete Toft,
Villy Lønne,
Lise Pedersen
Ivan Jørgensen

formand
kasserer
arkivleder

Alle er villige til genvalg.
Der er ikke krav til valg af suppleanter
- men det er ønskeligt med suppleanter.
Lise Pedersen og Edith Rasmussen er
udpegede revisorer.
4. Eventuelt.

Arkivets faciliteter vil kunne besigtiges. Vi har
mindst 25 stole med adgang til endnu flere, - så
mød talrigt op, - der vil blive serveret kaffe / te på
mødet.
Er der nogen der har materiale, - som I mener kan
have arkivets interesse, - så tag det endelig med.

"Sogne Torvet"
Borger- og Gymnastikforeningens Bestyrelse har arbejdet
med forskønnelse af Farup.
Græsplænen på hjørnet mellem Kærbølvej og Farup
Kirkevej kunne blive en grøn
plet i landsbyen, hvor vi kunne mødes
en sommerdag, finde oplysninger på en infostander
om arrangementer, placere et juletræ eller hvad
synes du…. Vi har fået tilladelse af kommunen til at
bruge dette område. Endelig tilladelse kan selvfølgelig først gives, når vores forslag til dette hjørne af
byen foreligger.
Bestyrelsen vil derfor gerne udskrive en "Arkitektkonkurrence" for dette hjørne. Tidsfristen vil blive
1. april, hvor en dommerkommite vil vurdere de
indkomne forslag. Forslag afleveres til formand
Kent Rygård. Det bedste forslag vil blive belønnet
med en præmie. Projektet skal derefter gennemføres
i løbet af sommeren.
Krav til projektet
Oversigtsforholdene for trafikken må ikke
forringes væsentligt
Der skal være bænke eller lignende til sognets
beboere
Der skal være mulighed for at placere et
juletræ (strøm tilføres området af kommunen)
Der skal være en Infostander, som gerne skal
kunne aflæses fra vejene.
Fat blot pen og papir – vi ser frem til at høre fra jer.
Her er muligheden for at få et eftermæle i det lokale
– vi kan jo ikke alle lave et operahus!!
Farup Borger- og Gymnastikforening

Fodbold i Farup 2005
Dagene er langsomt, men sikkert, ved at blive længere og dermed er tiden til sæsonstart også på vej. Ligeså
arbejdet omkring fodbold i Farup. I år vil Borger- og Gymnastikforeningen nedsætte et fodboldudvalg, som
skal sørge for de mange – men ikke altid store – opgaver omkring fodboldarbejdet. Ideen er, at der skal findes
en forælder fra hvert børnehold og 2 spillere fra Oldboys. Arbejdet i gruppen skal effektivt fordeles, så de
praktiske forhold holdes i orden – det skal dermed ikke være en gruppe, der holder møder for mødernes
skyld! Nye tiltag omkring Fodboldarbejdet i Farup fordeles derved på flere skuldre. Tænk over om du/I kunne have interesse i at være med – der er kun os selv der kan hold hjulene i gang!
Henvendelse til Ole Rasmussen, FSBG
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Hej alle sammen hjemme i Farup
Jeg håber I alle har haft en glædelig jul og en god
begyndelse på det nye år! Denne jul har selvfølgelig
været noget anderledes for mig, og det har været
meget spændende og sjovt at opleve. Julen her er
ikke lige så festlig og heller ikke lige så lang, men
ligger meget mere vægt på det det egentlig handler
om; Jesu fødsel. Det meste af december lægger man
ikke mærke til at det er jul overhovedet. Et par
lyskæder bliver hængt op i gaderne, men butikkerne
begynder meget sent, set i forhold til i Danmark,
med julepyntningen. I hjemmene pynter man ikke
op til jul som vi gør, bl. a. skal man lede meget længe for at finde nisser, de er ikke synonym med jul
men nærmere med eventyr som elver og skovtrolde.
Juletræet derimod pynter de meget tidligere, og har
det til at stå i et hjørne som julepynt. Den eneste
anden julepynt, som de til gengæld gør meget ud af,
er deres krybbeopsætning. Alle har i stuen lavet en
julekrybbe, hvor der bliver brugt mos, planter og en
masse forskellige figurer. Tit sker det, at krybben
med Jesus er helt svær at finde, fordi der er lavet et
stort landskab udenom. Der er også lyskæder viklet
ind i opsætningerne, og de er alle sammen rigtig
flotte. I min lille landsbykirke lavede de en meget
stor krybbeopsætning som fyldte det meste af
våbenhuset, med figurer på omkring 30-40 cm og
en lille bæk med rislende vand i.
D. 24 december er ikke helligdag, og der er mange
der går på arbejde. Først om aftenen mærker man,
at det faktisk er
juleaften, da man
samles med venner og/eller familie og spiser julemiddag sammen.
Vi havde havde
ikke dækket op
med fint service,
men brugte til
min store overraskelse engangstallerkner. Da middagen bestod af
en masse forskellige småretter, og
nogen derfor skifHer kan man se den traditionelle julekrybbe som den så ud hjemme ved mig. Ovenover er vores "juletræ" i skikkelse af en olivengren. Det var min fars idè og det er da også meget dekorativt.
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tede tallerken fem gange, var det nok godt det samme. Julemiddagen havde jeg ventet spændt på og
her kommer menuen: Kogte blåmuslinger i stærkt
krydret tomatsovs, rå østers, orange sammenpressede fiskeæg, selvfølgelig en pastaret, en lille gris og
noget af et gedekid samt forskelligt tilbehør. Det var
noget specielt, og jeg havde ikke forestillet mig, at
den første gang jeg skulle spise østers ville være
juleaften.
Der var ikke noget med at gå om juletræet, da dette
jo også står i et hjørne. En venlig sjæl finder på et
tidspunkt gaverne frem til de utålmodige børn, men
det er ikke Julemanden, der er kommet forbi med
dem, nej det er Jesusbarnet! På gaverne står der så f.
eks: Til Alberto fra Jesusbarnet og faster Pia. Mens
børnene glæder sig over de dejlige gaver, er det jo
også blevet tid til de forskellige traditionelle julegodter. Omkring midnatstid går de fleste til julemessen i kirken. I juletiden er krusifikset dækket til
med hvidt klæde, i stedet er der placeret en dukkemodel af Jesusbarnet. Efter midnatsmessen tog
præsten dukken i hænderne, og inden folk forlod
kirken, var de henne og kysse Jesus.
De følgende juledage ligner de danske med besøg
og spisning hos familie og venner, bortset fra at her
aftaler man sjældent et besøg, man kommer bare
forbi.
Nytåret bliver fejret ganske hyggeligt med middag
med nogen venner, men fyrværkeri var der desværre ikke noget af. Jeg var sammen med en pige
fra Norge, som havde den samme idé om nytår som
mig. Vi gik os derfor en lille tur ved midnat for at se
på fyrværkeri og ønske godt nytår til folk på gaden,
men alt var øde! I storbyerne skulle der efter sigende være fyrværkeri, men her omkring var der ikke
noget.
Til gengæld var der også en slags fest den 6. januar
kaldet "La Befana". Det er officiel helligdag med
gudstjeneste fordi de Hellige Tre Konger ankommer
til Jesusbarnet, men for børnene her er det ikke det,
der tæller. "La Befana" er en gammel fe (af skikkelse mere en heks), som natten til den 6 kommer til
alle husene og bringer strømper fyldt med slik til de
søde børn og aske til de uartige. Mange børn får
mere end én strømpe, fordi "La Befana" kommer
forbi både derhjemme, hos bedsteforældrene og
måske også hos onklerne og tanterne.
Nu da julen og nytåret nu er vel overstået, ser jeg
frem til den næste store fest, karnevallet, der bliver
festet over det meste af en uge!
Mange hilsener til alle
Tennae Villadsen, Sardinien.
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Nyt fra menighedsrådet
Det ny menighedsråd, som tiltrådte 1. søndag i
advent og er valgt for de kommende 4 år, består af
følgende:
Susanne Møll, formand, Tanderup Digevej 16, tlf. 75421860
Bent Gantzel, næstformand, Farupvej 15, tlf. 75 421625
Bodil Pedersen, kirkeværge, Kærbølvej 29, tlf. 75 411147
Henrik Sørensen, kasserer, Nr. Farupvej 5, tlf.75 421704
Else Nicolaisen, Kærbøl Markvej 10, 75 421670
Christian Nielsen, Farup Sønderby 9, 75 421633

Kirkesiden

Ansatte ved kirken er som hidtil :

GUDSTJENESTER
februar
søndag d. 6. - fastelavns søndag
søndag d. 13. - 1.s.i fasten
søndag d. 20. - 2.s.i fasten
Søndag d. 27. - 3.s.i fasten

kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00 J. B. H.
kl. 19.00

marts
søndag d. 6. midfaste søndag
kl. 10.00
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp *
søndag d. 13. - Mariæ bebudelse kl. 14.00 J. B. H.
søndag d. 20. - palmesøndag
kl. 10.00
familiegudstjeneste **
Skærtorsdag d. 24. kl. 10.00 J. B. H.
Langfredag d. 25. kl. 14.00
liturgisk gudstjeneste
Påskedag d. 27. kl. 10.00
Indsamling KFUM og KFUK
2. påskedag d. 28. kl. 9.00
april
søndag d. 3. - 1.s.e.påske

kl. 9.00

Gudstjenesterne afholdes fortsat i Farup missionshus. Fra palmesøndag forventeligt i kirken.
Kirkebil
kan bestilles hos Ribe taxa tlf. 75 420088 – gerne
dagen før
* Indsamling
Søndag d. 6. marts sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp. Se andet steds….
**Familiegudstjeneste
Vi håber, kirken kan tages i brug til påske, så vi kan
holde familiegudstjeneste palmesøndag - som indledning til påsken og afslutning for årets minikonfirmander.
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Sognepræst Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612
Graver Kent Rygaard, Farup Kirkevej 46, tlf. 75 411515/
mobil: 24405826
Kirkesanger Lene Nielsen, Farup Kirkevej 18
Organister: Ivan Jørgensen, Kolint 10
samt Elsebeth Smidt, Tanderup Digevej 38

Status over kirkerenoveringen
I skrivende stund er murerne ved at reparere murværket og gøre klar til kalkning af kirken ( den skal have
7 gange !) I slutningen af januar måned får vi besøg
fra Nationalmuseet til besigtigelse af de fremkomne
kalkmalerier. Dernæst vil konservatoren sætte farveprøver på kirkebænkene – og så håber vi, det tager
fart – med kalkning og maling, reetablering af
elføring, opsætning af lysekroner osv. osv, så vi forhåbentlig kan tage kirken i brug til påske. Der vil stadig være en del restarbejder at udføre – det må komme hen ad vejen – som tid og økonomi tillader det.
Tirsdagsklub
Tirsdagsklubben i februar byder på et besøg af Kurt
Juul, Ribe ( tidl. lærer på Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, gift med Inge Juul, som vi havde besøg af for
et par år siden) Vi skal høre om forfatteren Knut
Becker, hans liv og "særheder" og der vil blive
oplæsning fra romanen: Det daglige brød. Det er
som sædvanlig den sidste tirsdag i måneden, tirsdag
d. 22.
Og i marts er det tirsdag d. 29. det foregår. Da kommer tidl. mejeribestyrer Svend Erik Skov, Nordenskov. Han kalder sit foredrag: Fra mælkedreng til
mejeribestyrer.
Altså tirsdag d. 22. febr. og tirsdag d. 29. marts,
begge dage kl. 14.30-16.30 i konfirmandstuen, Kaffe 10 kr.
Fællesmøde i Vilslev forsamlingshus.
Og så er Tirsdagsklubben igen inviteret til Vilslev
Forsamlingshus til et fællesmøde. Det er tirsdag d.
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8. marts kl. 14.00 hvor Richard Østerballe kommer
med et filmforedrag: Bag kulisserne i Givskud.
Richard Østerballe vil være kendt af mange fra TV.
Samkørsel kan evt. aftales på mødet i februar.
Indre mission
Februar
Onsdag d. 9. Missionær Peter Christensen, Gram,
Missionshuset kl. 19.30
Torsdag d. 24. Studiekredsmøde hos Børge Christensen, Skyttevej 66, Ribe, kl. 14.00 IMT nr. 45
Marts
Onsdag d. 9. Missionær Karl Aage Jensen, Tønder,
Generalforsamling, Missionshuset kl. 19.30
Lørdag d. 12. Kvindestævne i Ribe, Program følger

på et par timer.
Folkekirkens
Nødhjælp vil bruge pengene til projekter for at
bekæmpe den stille
sult over hele verden,
men især i Malawi i
det sydlige Afrika. "
Menighedsrådet
vil
gerne, at alle i Farup sogn får besøg af en indsamler
d. 6. marts. Hvis nogen har lyst at melde sig som
indsamler, hører vi gerne fra jer. Interesserede kan
henvende sig til Susanne Møll, tlf. 75 421860.
Menighedsrådet
Fiskens symbol

Danmission
Kvindekredsens møder:
onsdag d. 2. febr. kl. 14.30 hos Esther Jørgensen,
Kolint 10
torsdag d. 10. marts hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej
4, Ribe begge dage kl. 14.30
Distriktets forårsmøde med generalforsamling holdes i år i Farup Missionshus.
Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00
Missionær Grethe Koch fortæller om sit arbejde i
Mongoliet.
Stiftsårsmøde lørdag d. 2. april i Kvaglund Kirkecenter
Sogneindsamling 2005
Under overskriften: Den stille sult
– samler Folkekirkens Nødhjælp i
år ind til nogle af verdens fattigste mennesker. Ligesom mange
andre sogne landet over, har Farup menighedsråd valgt at deltage i sogneindsamlingen, der foregår søndag d. 6. marts.
I 2005 stiller Folkekirkens Nødhjælp skarpt på sulten. Ikke på den sult, vi ser billeder fra i tv eller i
aviserne, men på den stille, daglige sult. "800 millioner mennesker må leve med sulten. Hver dag.
Hvert sjette sekund dør et barn af den stille sult.
Det sker i en verden hvor vi for første gang har ressourcerne til at stoppe vanviddet. Og hvor verdens
rige lande har lovet at halvere antallet af sultende i
år 2015. Men indtil nu har de ikke holdt deres løfter. Og da slet ikke i Afrika, hvor 200 millioner
mennesker aldrig får nok at spise.
I snit skaffer en indsamler 900 kr. ved at gå en tur
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Fisken (på græsk: ichtys, på latin:
piscis). Hvis man skriver begyndelsesbogstaverne for J(esus) K(ristus)
G(uds) S(øn) F/relseren) på græsk,
altså: I(esoús) CH(ristós) TH(eoú)
(h) Y(iós) S(otér) får man I-CHTH-Y-S, hvilket danner det græske
ord, som betyder “fisk”.

Og hvorfor er det nu lige, Folkekirkens Nød-hjælp
har fisken som sit symbol ?
Jo – Jesus levede sit voksne liv hovedsagelig
omkring søen Genezaret i det nordlige Israel, hvor
fiskeri var hovederhvervet – mange af hans disciple
var fiskere. Derfor indgår der også fisk og fiskeri i
mange af de nytestamentlige beretninger, i Jesu fortællinger og undere.
I de første århundreder af kirkens historie var kristendommen en forbudt religion og de kristnes vigtigste og mest almindelig symbol, korset, var derfor farligt at bruge. Derfor brugte de kristne andre
symboler, især fisken, fordi det græske ord for fisk :
IKTHYS – også kan opfattes som en forkortelse af
Jesus Kristus, Guds søn, Frelseren. Når de kristne
under forfølgelserne ofte skjulte sig i katakomberne
– de underjordiske gange og gravkamre omkring de
større romerske byer – brugte de fisken som kendetegn og bekendelse. Endnu i dag kan man i Roms
katakombre se fisken som udtryk for de første kristnes bekendelse til Jesus Kristus som Guds søn.
Ferie
Sognepræsten holder vinterferie fra d. 14. – 20.
februar. Embedet passes af sognepræst J. Bork Hansen, Ribe, tlf. 75 420232.
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Tal med Gud!
sådan hedder et program, der har kørt på TV. Et
program, hvor lytterne har kunnet ringe ind og stille
spørgsmål om Gud og tro til et panel bestående af 4
repræsentanter for forskellige religioner eller religiøse samfund. Gennemgående i panelet har været
overrabbineren for det jødiske trossamfund i Danmark – en imam, altså en muslimsk præst - en præst
fra folkekirken og endelig en person fra et for danske forhold lille religiøst mindretal – en buddhist,
hinduist, en aften var den nye asatro repræsenteret –
eller der har siddet endnu en præst med fra folkekirken, så man har fået to meget forskellige synspunkter på luthersk kristendom.
Det har været ganske spændende tv: er der en straffende Gud, er der et liv efter døden – findes
der en yderste dom – spørgsmålene har
været mange og naturligvis kan man
diskutere, hvor godt de forskellige er
sluppet fra at svare – det er ikke enhver
beskåret at have tv-tække eller kunne
udtrykke sig både kortfattet og fornuftigt.
Det in mente, så efterlod udsendelserne et
bestemt helhedsindtryk for mig at se, nemlig
det, at repræsentanterne for jødedom og islam
stod stærke i synspunkterne. Det var der, man havde
svar på rede hånd, korte og klare svar – imamen
først og fremmest – dernæst overrabbineren .. og et
eller andet sted derefter kom folkekirkepræsten med
sin udredning, som gerne krævede nogle omveje –
og i hvert fald flere ord. Undertiden var der som
nævnt andre folkekirkepræster inde, som var ligeså
kortfattede og sikre som muslimen og jøden – men
ellers var det kendetegnende, at jøder og muslimer
kan forholde sig rimelig kontant til bibelen, som
jøde læser man den som lovbog og lærebog – som
muslim finder man i Koranen svar på alle tilværelsens spørgsmål – fra daglig livsførelse til hvordan
der er i evigheden. Der faldt præsten ubehjælpeligt
igennem – ikke fordi hun svarede dårligt for sig
men fordi en teologisk og etisk lære ikke sådan
lader sig aflæse af den kristne tro – og slet ikke
lader sig udmønte i bestemte regler og forskrifter
Som kristne må vi selv tænke med, vi kan ikke
nøjes med at henholde os til en bog, vi må selv ind
på banen. Udsendelserne var på den måde temmelig
tankevækkende – de afslørede det vilkår vi som
kristne altid befinder os i når vi forholder os til Gud
og troen, det som på en gang er styrken og svagheden.
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Til påske bliver det krystalklart.
Jøderne har loven som deres fundament , med de 10
bud hugget i stentavler. Muslimerne har koranen og
de 5 søjler. Hvad har vi kristne? Vi har en tom grav.
Vi har nogle forfærdede kvinder - og et overnaturligt væsen, der står og siger : "Han er ikke her, han
er opstanden" Det er vores fundament – det vi forholder os til.
Opstandelsestroen er den inderste kerne i kristendommen. Uden opstandelsestroen ingen kristendom. Hvis vi ikke havde troen på, at livet, som Gud
vil det er stærkere end døden – også vores død – så
kunne vi lige så godt lukke kirkerne " Hvis der ikke
er nogen opstandelse fra de døde, så er heller ikke
Kristus opstået, Men er Kristus ikke opstået, så er
vort budskab tomt, og jeres tro også tom" –
Paulus´ ord til korintherne for snart 2000
år siden siger det stadigvæk så tydeligt
som det kan siges.
Desto mere ejendommeligt virker det derfor,
at beretningerne om opstandelsen fylder så
lidt i evangelierne som tilfældet er – og at den
smule der står, ikke virker specielt overbevisende
på den, der måske er skeptisk anlagt. Det havde
været fint, hvis vi havde haft en udførlig skildring
af, hvad der skete den nat mellem lørdag og søndag
– men det har vi altså ikke. Vi har fire forskellige –
på visse punkter endda temmelig forskellige beretninger om opstandelsen – med een undtagelse: de
fortæller alle om en tom grav.
Det er det, der for en umiddelbar betragtning er den
store svaghed i kristendommen – men i virkeligheden er styrken. Opstandelsen kan ikke betragtes
som noget isoleret – den kan ikke undersøges og
granskes – den lever – den er kernen i det hele. Vi
tror ikke på en bog og dens udredninger eller mangel på udredninger af f. eks. opstandelsen. Lidt flot
sagt måske, men alligevel – hvad skulle vi også
bruge det til, at en død blev levende for 2000 år
siden – hvilken forskel skulle det gøre for os. Derimod er det ikke ligegyldigt, om der er en levende
Gud midt i vores liv som vi lever det her og nu.
" Nu har jeg sagt jer det, " siger englen til kvinderne, "
Kristus er opstanden – han er ikke her – kom og se
stedet, hvor han lå – han går forud for jer til Galilæa –
der skal I se ham." Kvinderne må have stået der med
indvendinger i kø – hvordan og hvorledes – og så fejes
det hele af med ordene: "Nu har jeg sagt jer det!."
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Og de gik – det er det forunderlige – de gik og fortalte det videre – de vovede at sige det højt, enhver
ville kalde for det rene sludder. Fordi de oplevede,
at det, der mødte dem her var i overensstemmelse
med det, de allerede havde erfaret i deres liv. De havde set mennesker rette sig op ved Jesu ord – havde
set dem få ny identitet – nyt livsmod i hans nærhed –
de havde set livet få overhånd over døden i alle den
mange skikkelser, dengang de havde fulgt ham.
Så de gik og fortalte videre om den tomme grav og
den levende Kristus, fordi de forstod, at opstandelsen ikke er et budskab der skal forstås med hovedet,
med intellektet – men det skal gribes med hjertet.
Det skal leves – det vil ikke nøjes med mindre.
Derfor nytter beviser ingenting – beviser er golde,
der er ikke liv i dem – men kun pukken på ens ret.
Men opstandelsen er liv på liv – det er håb imod
håb – det er livsmod når virkeligheden er ond – det
er muligheder, hvor man er trængt op i en krop.
Nej, vi tror ikke på bogstaver, love og regler, vi tror
på den Gud, der kommer os levende i møde.
I sin store genfortælling af Bibelen, skriver Ingrid
Schrøder Hansen til sidst om apostelen, den gamle
Johannes, der har siddet natten igennem sammen
med fangerne på øen Patmos og fortalt dem om sine
store syner, det vi nu har samlet i det skrift, vi kalder Johannes Åbenbaring, som blev til i forfølgelsestiden til opmuntring og trøst for de kristne.
Johannes har fortalt om Kristus den opstandne, som
nu sidder på sin trone og siger: "Se, jeg har åbnet en
dør for jer, som ingen kan lukke. "
De havde lyttet – de havde sunget - den ene sang
havde afløst den anden. De havde talt om Det store
Håb, der var tændt. Om Kristus og alt hans, natten
igennem. Ingen havde lyst til at
sove. Da gryede det ad morgen.

Vi er med i en historie, som ender godt – Guds
historie om livets under og dødens overvindelse.
Det kan godt være, vi har svært ved at forholde os
til det. Det kan være, vi famler med ordene, når vi
skal forklare os. Det kan også være, det ikke ser ud
af så meget imod al verdens ondskab. Vi ved, det
gør en verden til forskel – at det gør verden ny og
vort liv nyt: døden og alt hvad der hører døden til er
modsagt. Vi er med i en historie, der ender godt.
Glædelig påske.
Jesu opstandelse

Matt.28,1-7

Efter sabbatten, da det gryede ad den første
dag i ugen, kom Maria Magdalene og den
anden Maria for at se til graven. Og se, der
kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel
steg ned fra himlen og trådte hen og væltede
stenen fra og satte sig på den. Hans udseende
var som lynild og hans klæder hvide som sne.
De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham
og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er
opstået, som han har sagt. Kom og se stedet,
hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans
disciple, at han er opstået fra de døde. Og se,
han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I
se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

Påskegudstjeneste søndag d. 27. marts kl. 10.00
Konfirmander 2005/06
Der er indskrivning til konfirmationsforberedelsen
for det kommende skoleår
torsdag d. 3. marts kl. 16.30-18 i præstegården.
Medbring venligst dåbsattest.

"Lavt mod øst begyndte himlen at
gløde. De gik udenfor og så lyset
stige og brede sig som vinger i
violette, røde, gyldne, ja, i himmelske farver…" Da den rungende jernplade kort efter flængede
gennem det skønne syn og kaldte
dem ned til arbejdet i stenbruddet, vendte de sig og gik ned mod
endnu en dags lidelser. Men deres
øjne lignede ikke længere trælles.
De gemte på en stor ro. Som
mennesker, der ved, at de er med
Årets minikonfirmander i kirken: fv.bagerst Helene, Louise, Annette, Bente, Søren
i en historie, som ender godt. "
og nederst Ida, Camilla, Stine, Natasia, Niels Christian, Jacob.
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