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KIK IND I GALLERI STUHR KÆRE
FARUPBOERE
Vi er nu færdige med udvidelsen af vores lille
“grisesti, stald, galleri” og har fået dobbelt så meget
plads til vores akvareller.

REDAKTIONENS SPALTE
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres som hidtil til Villy Lønne på
diskette eller med let læselig håndskrift.
Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård
Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til juni - juli
udgaven er MANDAG den 9. maj.

Vi synes selv vi har været heldige med sammensætningen af gammel stald og moderne tilbygning,
med højt til loft og masser af lys.
Men kom selv og se, vi har kaffe på kanden,
(og en sodavand til børnene).
Åbningstider:
tirsd.-fred. 1/4 - 30/9 kl. 13-17
fred.-lørd. 1/10 - 31/3 kl. 13-17

Villy Lønne har fået ny e-mail-adresse:
vbl@post.tele.dk
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Gymnastiksæsonen 04/05 sluttede
fredag den 11. marts med en meget
flot opvisning i Logitranshallen.
Illustrationen på gymnastikbluserne var i år inspireret af 200 året
for H.C. Andersen og at opleve de 10 hold
på gulvet var et sandt eventyr, takket være en flok
dygtige ledere og hjælpeledere, der har brugt meget
frivillig tid på både forberedelse og timerne i gymnastiksalen.
Foreningen tæller desuden en flok rigtig dygtige gymnaster der ydede deres bedste.Sidste hold på gulvet
var en flok linedansere der viste deres kunnen. Inden
udmarchen gav alle ledere en lille opvisning på airtracken. Airtracken blev også brugt flittigt af de forskellige hold.
Mens de voksne drak kaffe efter opvisningen, var børnene i fuld gang på airtracken.
Søndag den 13-3 var 4 hold i Gørding til område 5`s
foårsopvisning.
En stor tak skal lyde til alle ledere og hjælpeledere I
er guld værd for en lokalforening.
FSBG. Jytte.

"STAVGANG/Nordic Walking!
Vi mødes hver mandag og onsdag kl. 19.00 i skolegården og går samlet, eller i mindre grupper, en tur på ca. 1
times varighed.
Alle kan være med - gamle, unge, øvede og uøvede.
Første gang er onsdag den 30. marts 2005 kl. 18:30, hvor der vil være introduktion og hvor der vil være ekstra
stave, som man kan låne, hvis man gerne lige vil prøve, hvad stavgang er for noget, inden man selv køber disse
populære "pinde", som altså ikke har noget med skistave at gøre.
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DILETTANT 2005

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Dilettantaftenen forløb fremragende.
Dygtige skuespillere på scenen gjorde deres til, at
folk fik rørt lattermuskelen.
Det var også utroligt dejligt, at så mange borgere
mødte op for at se stykket "Plejehjemmet (M)Åsen".
Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Den nye bestyrelse er blevet konstitueret:
Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Indkøber
Alt mulig folk
Suppleanter

Tina Nielsen
Bo Schmidt
Alex Madsen
Christina L. Johansson
Kim Jørgensen
Else Pedersen
Keld Wollesen
Karen Mortensen
Arne Pedersen

Vi har til efteråret planer om, at stille et modeshow
på benene, som selvfølgelig skal være med lokale
mannequiner. Så meld jer endelig.
Høstfest og julefrokost kommer også på programmet
og skulle der være nogen som brænder med et foredrag eller noget andet hører vi gerne fra jer.
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen i forsamlingshuset.

4

FARUP SOGNEBLAD

Hej igen
allesammen hjemme i Farup.
Når I læser dette er det sikkert ved at blive forår
efter en lang vinter. Jeg har været så heldig eller
uheldig (jeg kan ikke rigtig bestemme mig) at opleve den hårdeste vinter, nogen her på Sadinien kan
huske. En mild vinter ville selvfølgelig have været
rart til afveksling fra den danske, men det har nu
også været sjovt at opleve, hvordan de reagerer helt
anderledes på sne end vi gør i Danmark. Sne er de
nemlig ikke vant til, jeg kan f. eks. fortælle om
hvordan det skabte nye tilstande og uorden i systemet, da det pludselig begyndte at sne: Den første
sne begyndte en fredag mens vi var i skole. For at
forhindre folk i at snige sig udenfor i skoletiden,
kan dørerne ikke åbnes udefra. Men pludselig gik
mange klasser ud midt i timen, bl. a. fordi også
nogen af lærerne blev revet med af den ellevilde
stemning sneen medførte. Dog er det ikke for alle at
sneen er noget særligt. Vejret er nemlig meget forskelligt fra landsby til landsby på grund af den store
højdeforskel der er mellem landsbyerne her i bjergene. Højdeforskelle er jo ikke noget vi har meget
af i Danmark, så det havde jeg aldrig tænkt over,
men det viste sig, da den første eufori havde lagt sig
og snakken begyndte. En havde aldrig før i sit liv
oplevet snevejr, en blev overvældet af minder fra
den gang i 4. klasse det sidst havde sneet i hendes
landsby. Endelig var det også nogen der bor i landsbyer højere end mange andre, hvor det er mere eller
mindre normalt med sne. Snevejret holdt dog hur-

Disse kostumer er traditionelle for Sardinien. De har forskellige i
hver landsby de her er fra Oristano som vist er nogen af de flotteste.
Alle dem jeg har set er nu meget flotte!
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tigt op, og der var ikke engang nok til at sneen lagde sig. Selvom en rigtig sneboldkamp mod alle dem
der aldrig havde prøvet det før, ville have moret
mig gevaldigt, var det nok godt det samme, for vi
kunne således alle komme sikkert hjem. Om aftenen
begyndte det derimod at sne så meget at det også
lagde sig. Min søster og jeg skulle have spillet fodboldkamp i Cagliari, men da det jo sneede ville

Her er nogen af de ryttere der var med i optoget. Der var rigtig mange alle pyntede mere eller mere ens men med forskellige farver.

vores forældre ikke lade os tage afsted. Kort efter
ringede vores holdleder og sagde, at ingen turde
køre ud så kampen ikke ville blive spillet (selvom
halvvjs mod Cagliari stopede sneen). Efter min
mening var der ikke ret meget sne, men de er ikke
vant til at køre i sne, så al aktivitet blev indstillet,
og alle holdt sig indendøre.
Lørdagen efter skulle vi jo have været i skole, men
da der fredag aften lå 2-3 cm sne var der ingen, der
så meget som stillede vækkeuret for næste morgen.
Vi kunne jo ikke gå i skole når der var sne, så hverken lærere eller elever mødte op. Jeg skyndte mig
selvfølgelig ud for at lege i sne med min lillebror og
fætter, men andre foretrak at blive inde i varmen.
Solen kom desværre frem, og da den her varmer en
hel del selv om vinteren, var stort set al sneen smeltet igen allerede kort efter middag. Jeg fik ikke
engang taget et billede af vores snemand, fordi
solen fik den til at vælte mens jeg hentede mit
kamera.
Det var den sjove del af den hårde vinter, det mindre sjove var, at det også i marts har været rigtig
koldt, også omkring frysepunktet, uden sne men
med en masse regn. Min familie mener det er mig
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der har medbragt vejret og er ikke særligt tilfredse,
men da ingen andre kan styre vejret, kan jeg ikke
lade være med at være lidt stolt over mine tildelte
evner.
En stor begivenhed, jeg bliver nødt til at fortælle jer
om, er karnevallet. Sammen med alle udvekslingsstudenterne her på Sardinien var jeg på lejr i Oristano for at opleve den største af begivenhederne
omkring karnevallet, Sa Sartiglia! Det blev indledt
med et meget langt og flot optog: Først folk i middelaldertøj, derefter folk i traditionelt sardisk tøj og
sidst men ikke mindst ryttere på meget flot pyntede
heste. Efter optoget begyndte så den meget gamle
og tradtionsrige ringridning, eller rettere, det var
stjerner, rytterne fra optoget skulle prøve at få fat i.
Tilskuere var der i massevis og hver gang gang en
rytter fik fat i stjernen var der stor jubel. Dette
show, også med udklædte trompetspillere, der spillede inden hver rytter, varede det meste af en dag og
var utrolig flot.

Udklædningsfesten, som de fleste jo nok forbinder
karnevallet med, var jeg selvfølgelig også til. Det er
forskelligt fra by til by hvilken dag de holder den
store fest, så hvis man planlægger det rigtig kan
man komme til karneval en del gange. Hver by inddeler sig i 3-4-5 grupper og hver gruppe laver deres
kostumer ens. De har så hver en stor vogn med
musik, som de dansende følger rundt i gaderne.
Kostumerne er nye hvert år, meget flotte og kræver
en masse arbejde at lave, så der er jo selvfølgelig
nogen der klæder sig ud som de vil eller med den
fra året før. Det er en rigtig flot fest og vi havde det
selvfølgelig rigtig sjovt.
Jeg skrev dette på min halvårsdag her på Sardinien,
det er meget mærkeligt at tænke på at jeg har været
her så længe, for jeg har det så godt og oplever så
meget, at tiden bare flyver afsted!
Mange hilsner

Tennae Villadsen

AKTIVITETSKALENDER
April
Lør./søn 2.-3.
Tirsdag 26.
Søndag 7.

NET/LAN PARTY, ungdomsklubben
Tirsdagsklub
Store Badedag. Fælles afgang fra Farup skole

Maj
Torsdag19.
Torsdag 26.

Boldaften ved Farup skole
Boldaften ved Farup skole

Juli
Torsdag 14.

Sogneudflugt - menighedsrådet

August
Fre./lør 12.-13.

Landsbyfest

14.30 - 16.30 Konfirmandstuen
18.30
Rødding Svømmehal

Faste møder:
Marsk & Muld:

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

Lokalarkivet:

Lokalarkivet holder fast møde hver anden tirsdag.

Andet:
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDEREN PÅ www.farupsogn.dk og tilføj evt. selv foreningens aktiviteter
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Frisørsalon åbner i Hillerup.
Jeg er blevet spurgt om jeg ikke ville skrive lidt om mig selv og min familie og det vil jeg da gerne.
Jeg er opvokset på en gård med kvæg i Sejstrup, jeg har altid været glad for dyr, som barn boede jeg nærmest
i stalden, hvis jeg fik lov. Men i dag kan jeg godt se at tiden ikke helt slår til, til for mange dyr, vi nøjes med
hund og kat. "Min kære mand har jo næsten ikke mere tid tilovers" ups. Så skulle jeg til at finde ud af, hvad
jeg ville være og det var enten kok eller frisør. Maden endte så med at gå ud over min familie, så det blev frisør og det har jeg ikke fortrudt.
Jeg er udlært i Ribe, har derefter været et par år i Sønderborg, men vendte atter hjem til det kendte igen.
For 7 år siden mødte jeg så min mand Palle, han er en stille og rolig gemyt "siges det", det er måske godt
sammen med mit temperament. Palle stammer fra Høm og er udlært mekaniker i Ribe, men arbejder i dag på
Ribe Rensningsanlæg.
For 5 år siden flyttede vi til Hillerup, vi købte Agnethe og Hans Tofts ejendom og det har vi aldrig fortrudt, vi
har nogle gode naboer og vi har plads omkring os, så kan man jo ikke forlange mere.
For 3 år siden blev vi så gift i Farup Kirke og for 2 år siden fik vi sønnen Kristian, han var/er stadig dejlig let,
så vi fik hurtig en søn mere som hedder Magnos, han er så til gengæld god til at holde os vågne. Så vi er
pludselig blevet en stor familie. Men der ligger jo også et pres på os, da vi flyttede hertil, blev der sagt 3 børn
mindst eller ud af sognet, så vi har det hårdt ik’.
Efter at have arbejdet for andre i ca. 14 år, vil jeg nu til at være min egen "boss". Så lige nu knokler vi i stalden, den skal laves om til en frisørsalon og vi har lidt travlt, for min orlov er slut til maj, så der skal jeg jo til
at arbejde igen, det bliver vildt spændende.
Min salon kommer til at hedde Salon Hårtotten og mine åbningstider er måske lidt anderledes, for jeg vil
have tid til min familie. Så Jeg har åben:
Mandag-Tirsdag 9.00-17.00 - Onsdag lukket - Torsdag-Fredag 9.00-17.00 - Lørdag efter aftale - Søndag lukket.
Jeg vil gerne have åben om aftenen, ikke hver aften, men lidt efter behov. Hvis en flok piger/damer holder
venindeaften åbner jeg gerne med lidt mundgodt, det skal der til. Det samme gælder selvfølgelig for herrer,
eller for en familie som har lidt svært ved at komme ud af døren før kl. 19.00. Jeg har godt nok en mand som
har vagt en gang imellem på sit arbejde, så lige der kan det ikke lade sig gøre. Ellers tager vi det vist lidt som
det kommer, jeg skal jo lige i gang.
Hvis de ellers har lystret mig er der også rigelig plads til en kørestol, så jeg håber og tror vi har tænkt på
næsten alt. Man kan jo ikke tilfredsstille alle, men man kan da prøve ik’.
Når vi er færdige med salonen, skal selve stuehuset have en omgang. Så jeg tror min kære mand kommer til
at trænge til ferie når vi er færdige og det bliver man som sagt vist aldrig. Stakkels ham.
Tina Tækker, Hillerup Engvej 5

Farup Ungdomsklub
Generalforsamlingen blev i år afholdt 7. februar. Aftenen startede med et foredrag af Kasper Kristiansen om turen med skoleskibet Danmark. Et foredrag som
handlede om hverdagslivet på skoleskibet.
Referatet kan ses på hjemmesiden www.farupsogn.dk her vil vi blot konstatere at
bestyrelsen nu består af:Henrik Villadsen, Ulla Nielsen, Lars Vase Hansen, Gitte
Nielsen, Vera Tønder.
Sæsonen går på hæld, der er følgende arrangementer endnu i år:
2.-3. april
NET/Lan party
16. april
Paintball
22. -24. april Hyttetur
Disse arrangementer kan du læse meget mere om på www.farupsogn.dk og på
ungdomsklubbens egen hjemmeside www.f-u-k.net.
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Her er så Farups nye hjemmeside.
Hovedformålet med siden er at den skal være til brug for OS SELV her i Farup.
Her vil der være en masse relevante oplysninger, f.eks. fodbold- og håndboldkampe for vores børnehold.
Hvis man ikke lige kan finde sedlen om næste fodboldkamp kan man se her på hjemmesiden hvornår det er.
Man kan også se resultater af de kampe der er spillet, og meget andet.
På siden med Forsamlingshuset kan man se hvordan man kan leje huset, og hvad det koster.
Farup skole er også repræsenteret, det er planen at der her skal være det seneste nyt, bl.a. forældremøder mm.
Vi har også lavet en side OPSLAGSTAVLEN
- hvor alle kan annoncere
- komme med kommentarer
- eller hvad man ellers kan finde på.
OG hvis man ikke lige kan finde sidste nummer af Marsk& Muld - eller det der kom for et halvt år siden kan man også finde det her.
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Borgermøde.
Mandag den 7. marts inviterede Borgerforeningen til møde med kommunen.
Temaet var:
- Udbygningsforslag for området
- Kommuneplan revision
- Vejforhold, - plan for bump
- Udvidelse af primærveje
- Andre emner af interesse
Fra kommunen var mødt Jørgen Elsted
Hansen og Markus Jessen fra Teknik- og
Miljøudvalget og fra administrationen var
det Erling Sonne og Peter R. Nebeling
samt Hans Kjær der førte ordet.
Baggrunden var at Ribe Kommune i forbindelse med udarbejdelse af ny kommuneplan havde bedt Farup Borgerforening
om en udtalelse om de ansøgte udvidelsesforslag som var kommet til kommunen.
Borgerforeningen ønskede ikke at tage
selvstændig stilling i denne sag og havde
derfor bedt om et borgermøde.
- Forslag til udbygningsplaner:
Udvidelse af det allerede godkendte område hos
Lauge Nielsen.
Udstykning af storparceller hos Lauge Nielsen
(Nord for kirken).
Anvendelse af det nuværende ubebyggede areal tilhørende Jens J. Kargo og Viggo Lassen.
Udstykning af F. Matzen langs Farupvej.
Forslagene gav mange kommentarer, som i hovedtræk gik på, at det ville være positivt med flere
muligheder for byggeri. Landsbypræget skal kunne
bevares og der var flere tilkendegivelser på at man
fandt det meget negativt, hvis det ubebyggede areal
tilhørende Jens J. Kargo og Viggo Lassen blev
udlagt til bebyggelse.
Kommunen henstillede til, at lodsejerne prøvede på
at udarbejde nogle forslag, som ville gøre det
særligt attraktivt at flytte til landsbyen.
Jørgen Elsted Hansen tilkendegav, at kommunen
ville være behjælpelig med at udarbejde forslag.
Lauge Nielsen efterlyste efterfølgende gode ideer
til, hvordan hans udstykning kan udformes på en
spændende måde. Hvis der er nogen, der har ideer,
er de meget velkomne til at henvende sig til Lauge.
Der var tilsagn fra Erling Sonne om at private kunne få link fra Ribe Kommunes hjemmeside til hjemmeside med grunde til salg.
9

- Vejbump er planlagt udført på Hillerupvej ved
Farup Kirkeby og på Kærbølvej i 2006. Placeringen
blev diskuteret og kommunen tilkendegav, at man
var åben for en dialog om, hvor den bedste placering vil være. Politiet skal dog også høres i den sag.
Der vil komme henvendelse fra kommunen, når
man går igang med planlægningen. Ønsket om at
bumpen på Kærbølvej skulle placeres ved bebyggelsens begyndelse, blev noteret, men ikke lovet.
- Der er sket en udvidelse af Kærbølvej. Primærvejene er Kærbølvej, Farupvej og Hillerupvej. Disse
ofres størst opmærksomhed når midler til vedligeholdelse skal fordeles.
- Problemet med at cykelstien ikke er ført til hverken skole eller helt til krydset blev fremlagt. Der er
tilsyneladende enighed om problemet, men det
koster 1 million kroner pr. kilometer cykelsti, og der
er ønsker om investeringer over hele kommunen på
15 millioner. Dette er langt over, hvad der er sat
penge af til. Der var ingen tilkendegivelse af, hvor
Farup er i prioritetslisten.
- Manglen på gadelys blev diskuteret. Kommunens
politik er, at den betaler for driften, men det er husejerne der må betale etableringen.
- Jørgen Elsted Hansen gav tilsagn om at kommunen villle bekoste skilt til forsamlingshuset.
Erling Pedersen
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Dialogkredsen informerer.

Nyt fra den fælles skolebestyrelse.

Vi kan ikke komme uden om, at det første
halve skoleår desværre har været noget
turbulent på lærersiden. Helens lange
sygemelding, hvor det ikke var muligt
at ansætte en læreruddannet vikar før
januar, har givet anledning til en forståelig
bekymring blandt forældrene til de berørte
elever.
Christine har valgt at søge nye udfordringer, som
leder på Læborg Skole ved Vejen, så hun fratrådte
midt i februar. Helen valgte at stoppe som lærer, pr.
1. marts, pga. sin sygdom. Senest har Dorthe, vores
nye afdelingsleder valgt at sige op. I sin opsigelse
siger hun det på denne måde: "Det har selvfølgelig
været en svær beslutning for mig, idet jeg fik mit
ønskejob, da jeg tiltrådte min stilling 1. august. Det
er imidlertid en nødvendighed, da jeg jo siden januar har været sygemeldt på grund af stress. En ting er
hvad man gerne vil, en anden er hvad man kan klare."
Vi har drøftet forløbet på vores møde i januar. Bl.a.
fremhævede vi, at åbenhed og information fra skolens side er meget vigtig i en sådan situation for at
bevare forældrenes tillid til skolen.
Vi mener, at resten af skolens personale fortjener
vores anerkendelse af den store indsats, som de har
gjort for at få enderne til at nå sammen og give alle
børnene en god undervisning.
Der er nu fundet gode faste vikarer, som børnene er
glade for, så vi kan forvente et roligt forløb frem til
sommerferien. Vi har tillid til, at skolens ledelse
arbejder på at fastholde de gode lærerkræfter på
skolen.

I efteråret er alle skolernes legepladser blevet
kontrolleret af en uddannet legepladskontrollant. De rapporter, der kom ud af kontrolbesøget gav anledning til en del kritik og frustration. Og i avisen kunne man læse om skoler, der valgte at lukke legepladsen.
Valdemarskolen og Farup Skole valgte at bede
om en uddybende gennemgang af legepladsen
med kontrollanten. Ved gennemgangen deltog skolens ledelse og pedellerne. På Farup Skoles legeplads, var der nogle småting, som vi godt vi vidste
var lidt uheldige, og som var planlagt ændret ved
passende lejlighed.
Mere synlige ændringer bliver, at redskabshuset
med hul i taget, som var tænkt repareret til legehus,
desværre må opgives. Skurets størrelse og udformning kan ikke bringes til at overholde sikkerhedsreglerne for legehuse. Rutchebanerøret kan desværre heller ikke lovliggøres efter de nugældende
regler. Og almindelige vipper må ikke være på en
legeplads. Alle ændringer og reparationer vil efterhånden blive udført af pedellerne.
I februar havde Valdemarskolen arrangeret en hel
dag med Frede Braüner, der fortalte om sammenhængen mellem kosten og indlæringsevnen. Om
formiddagen fortalte han de store elever fra Valdemarskolen og Nørremarksskolen, at man bliver dum
og grim af kun at spise burgere, slik og drikke cola.
Med eksempler fra sit arbejde på en specialskole for
adfærdsvanskelige/utilpassede børn og unge fortalte
han om den positive udvikling de unge gennemgik
på skolen, når slik blev forbudt og sund kost blev en
del af hverdagen. Desværre havde vores 6. klasse
for travlt med skolekomedien til at kunne deltage på
Valdemarskolen.
Om eftermiddagen og om aftenen var det henholdsvis personalet og forældrene ved de 3 skoler, der
blev oplyst om, hvordan sukker virker som en gift i
kroppen og gør det svært for børn og unge at holde
sig i ro og koncentrere sig. Manglen på vitaminer
og mineraler kommer til udtryk på forskellig måde,
bl.a. også på adfærd og indlæring. Et meget spændende og tankevækkende foredrag, der allerede har
haft indflydelse på Solsikkens valg af madvarer til
morgen- og eftermiddagsmad til børnene. Kostpolitik vil blive drøftet igen i skolebestyrelsen.
På vegne af dialogkredsen og skolebestyrelsen
Lillin Villadsen

Det nye multirum til billedkunst og håndarbejde er i
skrivende stund ved at være færdigt. Indretningen
har måttet vente til der igen var penge på anlægskontoen. SFO-Solsikken bidrager også økonomisk
til indretningen og forventer at få megen glæde af,
at børnene kan få bedre muligheder for at udfolde
sig kreativt, mens de er i Solsikken.
Da det har været svært for skolen at finde en person
til at vedligeholde skolens hjemmeside, har jeg tilbudt at være webmaster. Jeg håber, at hjemmesiden
bliver up to date i løbet af marts måned. Følg med
på:
www.minskole.dk/Ribeamt/Ribe/Grundskoler/FarupSkole. Lillin Villadsen
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Rejsebreve fra forskellige steder på
den sydlige halvkugle.
Skrevet af Heidi Eskelund Knudsen, som er datter
af Lisbet og Jens-Peter Knudsen på Farup Kirkevej
23. Heidi bor til daglig i Odense, hvor hun sidste
sommer blev bachelor i historie og nu mangler 2 år
af sin cand. pæd. uddannelse. Hun rejser sammen
med sin kæreste Lars Fabrin fra Odense. Lars er
nyuddannet tømrer og skal til september påbegynde
videreuddannelse til ingeniør.
Rejsebrev fra Tanzania.
I kølvandet på den nyligt overståede indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp, passer det vel fint med et
rejsebrev fra et af de steder i verden, hvor der kunne
være brug for pengene fra indsamlingen.
Vi undersøgte forskellige muligheder for at komme
ud og endte med at komme i kontakt med nogle
mennesker fra Tommerup, som havde forbindelser
til en teknisk skole i det Nordvestlige Tanzania, i en
by ved navn Kayanga.
Den 19. januar rejste vi fra Danmark via Bruxelles
til Uganda og herfra med en dags forsinkelse, videre
til Tanzania. Ved grænsen blev vi hentet af lederen
af den tekniske skole, hvor vi skulle arbejde. Hans
navn er Paschal. Han, Loduvick og Sabby er tre
mænd som vil blive nævnt ofte. De er personer der
har gjort oplevelsen og hverdagen til en fornøjelse
for os da de med deres store overskud og gæstfrihed
altid er klar til at give en hjælpende hånd.
21. januar 2005 – første mail.
"Vi er ankommet til Kayanga, til den tekniske skole
(KDVTC) hvor vi har fået tildelt et hus. Vi skal selv
stå for de daglige pligter ligesom derhjemme. Om et
øjeblik skal vi have noget aftensmad på et hotel her
i Kayanga. Paschal hjælper os i dag, for vi har ikke
mulighed for at veksle penge og handle før i morgen.
Forholdene er meget spartanske men folk er meget
venlige, nysgerrige og hjælpsomme. De siger en
masse på swahili, som vi ikke forstår, men Paschal
mener vi skal låne nogle bøger og få lært nogle gloser. Ellers er der arbejde på skolen til Lars med at
lave nye værelser til eleverne. Heidi skal undervise i
engelsk og IT."
"Og ja, her er sommer, røde veje, cikader om aftenen og små lækre negerunger"
30. januar 2005
"Vi ville have ringet hjem, men vi bor så langt ude
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på landet at det er svært at finde en telefon. De
lokale render alle sammen rundt med mobiltelefoner, alle mulige dyre telefoner, så selvom det på
overfladen ser slidt, gammelt og fattigt ud, skal man
ikke tage fejl. Mange har skam både dyre telefoner
og TV.
I dag er det lørdag, hvilket betyder markedsdag. Vi
handler ofte for vi har ikke noget køleskab, og
maden holder ikke så længe i 32 graders varme.
Markedet er et stort virvar af høns og geder, råbende folk, afrikanere der kigger meget på os (mon det
ændrer sig når vi får lidt mere sol?) og en masse
mad. Vi kender de fleste af de ting man kan få –
kartofler, bananer, ris, mango, ananas, gulerødder
etc. Så er der masser af gode ting, som vi kan lave
mad af. Det eneste man ikke rigtigt bruger hernede
er brød, så det er lidt svært at få fat på. Det har
lærerne på skolen fundet ud af. Derfor kom én af
dem i går med et stort brød til os. Han hedder Ludovick og underviser elektrikereleverne. Han er virkelig flink ved os og har lovet, at vi skal hjem at
besøge hans familie snart.
Vores hus ligger på skolens grund (midt i en majsmark). Vores naboer er lærerne på skolen. Den ene
har en masse små børn, som elsker at komme rendende ind til os. De forstår ikke, hvad vi siger, og vi
forstår ikke hvad de siger, men de er nogle små bøller. Når vi ser fjernsyn, står de og trykker næserne
flade mod vores vindue for at kigge med. Og de kan
få en hel dag til at gå med at rende rundt efter et bildæk, som de triller foran sig. Nej, her har man ikke
computer. Når de så ser os råber de "mzungu" efter
os. Det betyder hvid mand. De har garanteret aldrig
set nogle som os før.
Vi håber på at få god tid til at se området vi bor i.
Det er et meget frodigt sted, hvilket også er grunden
til, vi kan få de mange forskellige slags frugt og
grønt."
6. februar 2005
"Vi oplever mange nye og uvante ting hele tiden og
er konstant genstand for stor interesse. Nogle af
børnene kan få engelske ord og råber "good morning father" til Lars, også selvom klokken er fire om
eftermiddagen.
Det meste af tiden går med arbejde – med alt hvad
det indebærer af udfordringer. Heidis engelsktimer
varer halvanden time, der sidder mellem 40 og 50
elever og de har ingen bøger. Desuden er aldersforskellene til at føle på: 15 – 25 år. Lars slås mest med
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en tømrerlærer, der konstant er på tværs. Derudover
noget elendigt værktøj og en masse elever, der bare
står og kigger på, at han arbejder. De maskiner, der
er til rådighed, er oftest i stykker. Man er ikke gode
til at passe på sine ting. Oftest skal man først reparere dem, før man kan gå i gang. Der bliver ikke
undervist ret meget andet end når Lars er der og de
elever som er der ved ikke ret meget om tømrerarbejdet i det hele taget. Det er klart, at vi selvfølgelig
må se det som en oplevelse, at mange af de besværligheder vi oplever, er en del af hverdagen hernede, men vi rejser heller ikke herfra uden først at
have talt elevernes sag – så godt vi nu kan. De betaler trods alt for deres uddannelse og flere af dem går
med store drømme om at blive ingeniører etc. Vi
ved godt, at konkurrencen i uddannelsessystemet
hernede er stor. Landet har rent økonomisk en større
fordel af de udenlandske organisationer, der sender
bunker af veluddannede mennesker ned for at arbejde, frem for at uddanne dets egne unge. Godt nok er
det faglige niveau et andet for tanzanianere, men
det bliver nok ikke bedre af, at man lukker dem ude
af systemet. Længe leve vores muligheder for
uddannelse derhjemme.
Nød lærer nøgen kvinde at spinde, lyder et gammelt
ordsprog. Således også os. I mangel af bedre bager
vi brød i en gryde på vores eneste elektriske kogeplade. Vi var lidt på den her i weekenden, da Uganda lukkede for strømmen i Tanzania. Ved Victoriasøen er der et vandfald i nærheden af det sted, hvor
Nilen udspringer. Der ligger et elværk, som forsyner den nordlige del af Tanzania med strøm. En

gang om måneden er der et serviceeftersyn på værket og derfor lukker man for strømmen – generatorer findes, men hvorfor bruge dem? Alt dette vidste
vi bare ikke. Så da strømmen gik lørdag morgen,
tænkte vi "okay nu igen" – det er sket før og så er
den kommet tilbage efter et par timer. Men da klokken blev 18, og der stadig ikke var noget strøm, var
det knapt så morsomt. Især Heidi blev lidt panisk –
Lars er nemlig ikke i særlig godt humør, når han er
sulten… Nå, men vi spiste franskbrødsmadder i
mørke og gik ud for at kigge på stjerner – det er
MØRKT i Afrika om aftenen, og så gik vi i seng
klokken otte. Vi stod op søndag og sad lidt og kiggede på hinanden, indtil strømmen kom igen klokken syv om aftenen.
Vi har mødt nogle hollandske NGO’er (folk som
har uddannet sig indenfor nødhjælpsområdet), som
arbejder for en organisation ved navn VSO. Vi blev
inviteret til middag hos en af dem i sidste uge og
det var rigtigt hyggeligt. Ikke mindst at høre om
deres spændende arbejde og blive bekræftet i, at de
tanker vi gør os om opholdet her, ikke står alene.
Vi savner ikke specielt meget jeres kulde og travle
liv. Vi er konstant beskidte, svedige og har fedtet
hår. Vores soveposer "stinker for vildt af sure tæer",
så den kakerlak, der i sidste uge kravlede ned i Heidis sovepose, mens hun lå og sov sødt, begår ikke
den fejltagelse en gang til. Det er efterhånden med
livet som indsats.
Forsættes ....

Nyt fra Farup Oldboys
Ifølge kalenderen er det nu forår, og dermed er det
også ved at nærme sig den tid, hvor Farups fodboldstolthed – oldboys-holdet – igen skal ud og trille med
bolden.

Holdet har i år fået ny spilledragt, og der foregår i øjeblikket seriøse forhandlinger om et sponsorat.

Vi starter træningen 2. påskedag kl. 16.00 ved skolen,
og derefter vil der være træning om mandagen kl.
19.00

Selvom holdet gjorde det godt i sidste sæson, og
næsten var fuldtallige i samtlige 70 minutter i alle
kampe, så kan der altid bruges nye spillere, så skulle
man have lyst til at være med, så kan man bare møde
op til en træningsaften.

Turneringen, hvor vi i år er med i B-rækken, starter
onsdag d. 20-4-2005 med en udebanekamp i Sdr.
Omme, og derefter vil der være kamp de fleste onsdage frem til skolernes sommerferie.

Er man interesseret i at høre nærmere om holdet,
inden man kommer til træning, så kan man kontakte
undertegnede på tlf. 51215242 eller Carsten Johansson, tlf. 29910991.

I foråret har Farup 3 hjemmekampe, som finder sted d.
27-4, 18-5 og 8-6. Af de 3 hjemmekampe er de to
lokalopgør, idet modstanderne er henholdsvis JernvedGredstedbro og Kalvslund IF. Kampstart er klokken
19.00, og vi håber, at mange vil komme og kigge på.

Slutteligt skal jeg gøre opmærksom på, at man altid
kan læse om holdet og holdets kampe på www.farupoldboys.dk.
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Indre mission
April
11.-16. vækkelsesmøder.
D. 11. og 12. i Farup missionshus v. rejsesekr. Jens
Mortensen, Fredericia. Program følger
Onsdag d. 27. studiekredsmøde hos Ruth Lønne,
Chr. Kuskvej 2. IMT nr.49

Kirkesiden

Maj
Onsdag d. 11. Studiekredsmøde hos Anders Nicolaisen, Kærbøl Markvej 10. IMT nr. 1
Torsdag d. 19. kl. 19.30. Farup missionshus v. Elin
Hjuler: Mission set fra mit vindue.
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne kl. 19.30

GUDSTJENESTER
APRIL
søndag d. 3. – 1.s.e.påske
søndag d. 10. – 2.s.e.påske
søndag d. 17. – 3.s.e.påske
st. bededag d. 22. –
søndag d. 24. – 4.s.e.påske

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 9.00 J. B. H.
kl. 10.00
kl. 9.00

MAJ
søndag d. 1. – ingen – men
onsdag d. 4. gudstjeneste i kirken kl. 19.00
kirkekaffe, indsamling Folkekirkens mission
Kristi himmelfarts dag d. 5.
ingen gudstjeneste
søndag d. 8. – 6.s.e.påske
kl. 10.00
konfirmation
pinsedag d. 15. –
kl. 10.00
2. pinsedag d. 16. –
kl. 9.00
søndag d. 22. – trinitatis søndag kl. 10.00
søndag d. 29. – 1.s.e.trin.
kl. 9.00 J. B. H.
JUNI
søndag d. 5. – 2.s.e.trin.

kl. 9.00

Danmission
April
Torsdag d. 14. kl. 14.30 kredsmøde hos Mary
Sørensen, Nr. Farup
Maj
12. maj distriktsudflugt til Hellerup og Mødestedet
på Vesterbro.
Møde i missionshuset torsdag d. 19. kl. 19.30
v. Elin Hjuler: Mission set fra mit vindue.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
næste møde i menighedsrådet afholdes onsdag
d. 13. april kl 19.00 i konfirmandstuen.
KURSUS OG FRI
I forbindelse med kursus og fridage d. 4.-8. april og
19.-21. april passes embedet af sognepræst Jørgen
Bork Hansen, Ribe. Tlf. 75 420232.

Gudstjenesterne afholdes i april måned
fortsat i Farup missionshus.
Vedr. kirkens genåbning se nærmere
andet steds ….
Tirsdagsklub
Den sidste eftermiddag i Tirsdagsklubben i denne sæson er tirsdag d. 26.
april, hvor projektleder for Børns Voksenvenner her i området, Else Frøjk,
Egebæk, vil fortælle om denne vinkel
på arbejdet med børn og unge. Mødet
afholdes som sædvanlig i konfirmandstuen kl. 14.30- 16.30. Kaffe 10. kr.
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KONFIRMATION 2006
Det kommende års konfirmander – 17 i alt – konfirmeres traditionen tro den anden søndag i maj - dvs.
søndag d. 14. maj 2006.
KONFIRMATION 2005
Der er konfirmation i Farup kirke søndag d. 8. maj.
Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til konfirmanderne
søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i missionshuset, hvor
der vil være åbent fra kl. 9.15 – 10.30.
Eventuelle roser til konfirmanderne
bedes afleveret personligt.

været lukket siden august 2004. Det er betydeligt
længere end vi havde forestillet os i menighedsrådet
– til gengæld er der så også sket en næsten totalrenovering af kirken – og ikke blot omlægning af
taget.
Kirkens mure har fået en tiltrængt kalkning. Loftet
har fået et løft så de gamle egetræsbjælker fremstår
utrolig smukke og karakterfulde. Frescomaleriet i
apsis er blevet overmalet, så hvælvet nu fremstår
lysende hvidt og giver perspektiv til de gamle kalkmalerier og den øvrige alterudsmykning. Under kalkning af korbuen, viste det sig, at muren kun blev

Konfirmanderne er følgende:
Henriette Gravesen Jakobsen, Haderslevvej 71
Steffen Jensen, Kileagervej 8
Kristian Sixhøj Pedersen, Kærbølvej 26
Lønne Hundebøll Højgaard Sørensen, Farup Kirkevej 4
Charlotte Ager Vejrup, Farup Kirkevej 5
Sidsel Villadsen, Nr. Farupvej 19
Andreas Wind, Kammerslusevej 5
FARUP KIRKE GENÅBNES
I skrivende stund regner vi med at tage kirken i
brug igen i begyndelsen af maj måned. Så har den

holdt løseligt oppe af adskillige kiler. Det har mureren nu udbedret. Der arbejdes fortsat på de to
romanske kalkmalerier, som menighedsrådet har
valgt at fritlægge, det ene på korbuevæggen mod
nord - det andet i korets nordside. Korbuekrucifixet
vil blive opsat på sin oprindelige plads over korbuen og efter påske begynder malingen af kirkens
bænke, opsætning af lysekroner, retablering af varme, eftersyn af orgel m.m. Der venter en meget
anderledes og meget smuk kirke, når renoveringen
er endelig overstået.
Hvornår alt vil være på plads, ved vi endnu ikke –
men at vi kan holde konfirmation i kirken, er der
ingen tvivl om.
Vi regner med at tage kirken i brug onsdagen før,
onsdag d. 4. maj – 60 års dagen for befrielsen hvor vi holder gudstjeneste m. kirkekaffe kl. 19.00.
Først når vi er helt færdige med renoveringen, vil vi
holde en særlig festgudstjeneste.

14

FARUP SOGNEBLAD

MINI-KONFIRMANDERNE
Årets mini-konfirmander sluttede med en gudstjeneste palmesøndag. De havde selv skrevet bønner
og illustreret de fire store dage i påsken: palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. Tegningerne har dannet altertavle i missionshuset påsken
over.

PINSE
Vist er det ikke kirkebygningen, der gør det - det
har vi erfaret, mens vi har holdt gudstjenester i missionshuset. Vist er det ikke kalk og mursten, der gør
kirke, men det er Guds ord og hans hellige ånd.
Men kirkebygningen er det synlige tegn på, at Gud
vil bo og bygge hos os. Her kommer vi - til hverdag og fest – i den største lykke og den dybeste
sorg. Kirken er et helle midt i tidens jag og larm –
kærlighedens sted – som rækker os mening og håb
at leve af.
En stor, ny kirkesalme er kommet i den ny salmebog, skrevet af Lars Busk Sørensen. Den var topscorer ved Rams´ første salmesangsprojekt for skolebørn Ribe domkirke.

Pinsegudstjeneste i kirken
søndag d. 15. maj kl. 10.00
Salmebogen nr. 331
Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav.
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind,
så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind,
men da hænder søndag morgen det forunderlige, at
Kristus hilser os i døren: "Dine synder er forladt"
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
15
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Igennem mit arbejde fået fat i nogle tekster (små
historier), som omhandler "Livet på landet" skrevet
af Torben Worsøe. Disse tekster er udgivet i en bog
der hedder "Livet på landet", men jeg har fået lov
til at bruge dem i "marsk og muld".
Jesper Tellund

Blip, båt og ih…..
- Ih hvor har jeg mange venner.
Bemærkningen er en af dem, der falder rigtigt tit i
vores familie. Den kommer gerne lige efter de elektroniske blip lyde, der jævnligt forkynder, at en ny
SMS er indløbet på en af ungernes mobiltelefoner.
For fem år siden overbeviste vi voksne jævnligt
hinanden om, at mobiltelefoner havde fanden skabt
og vi skulle i hvert fald ingen have.
I dag har vi fem til husets fire medlemmer. Den ene
ligger dog pakket ned, fordi ungerne ikke finder den
smart nok. Vi andre låner vores telefoner af arbejdsgiveren.
Selv husets yngste på 12 betragter mobiltelefonen
som en lige så selvfølgelig del af hverdagen, som
jeg betragtede mine Britains legetøjstraktorer, da
jeg var på hans alder.
Så vores hverdag genlyder af en blippen og en båtten dagen lang.
- Han har givet mig sit mobilnummer – er han ikke
sød? – var en af de bemærkninger, jeg forleden hørte fra en af nabopigerne, lige trådt ind i teenagernes
rækker.
Det siger sig selv, at i den verden er der ikke plads
til legetøj. Så jeg så vemodigt til, da junior sidste
weekend pakkede Lego, samlesæt, soldater og riddere ned i plastickasser med besked om, at de skulle
på loftet.
For en måned siden var fætter på besøg og de to
brugte timer på at konstruere indviklede Legoracere
med luftindtag til indsugningen og halefinner. Selv
kunne jeg heller ikke lade være at lege med. Men
nu er Lego bare yt – selvom jeg har set, at netop
den racer er parkeret på hylden med de flotteste bilmodeller som tilsyneladende får lov at leve lidt endnu – side om side med colaudstillingen og de specielle herredufte.
Jeg lod Legokasserne stå en uges tid i håb om at
knægten skulle falde over de fristende klodser. Men
nej, det var kun med til at forøge den i forvejen
betragtelige mængde rod, som en af vores utallige
ombygninger medfører.
Sagen er nok, at jeg må affinde mig med, at vi er
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trådt ind i et nyt afsnit af vores liv. For mens pigen
på 15 var til halbal, holdt knægten cola og chips
party med vennerne – heraf flere piger!
Da jeg var på hans alder, turde vi knapt tale til det
smukke køn – og da slet ikke feste og sove sammen
med dem.
Nu kunne man tro, at ungernes intensive brug af
mobiltelefoner betød, at de er lettere at få fat i.
Men nej – sådan forholder det sig slet ikke. Man
kan ringe og ringe og aldrig få andet end de mobilsvar, som de med stor kunstfærdighed har forsynet
telefonerne med.
Og sende en SMS til dem, er jeg desværre afskåret
fra. Ikke fordi min telefon er for dårlig, men fordi
jeg helt enkelt ikke endnu har fundet ud af, hvordan
man gør.
Jeg har nok ikke den rette alder!
Torben Worsøe
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