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Ny Dato - Ny dato
Loppemarked i
Farup Forsamlingshus
Atter i år arrangerer Farup
Forsamlingshus loppemarked!

Lørdag 22. oktober 2005
fra kl.10-14

REDAKTIONENS SPALTE
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres 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 december januar udgaven er MANDAG den 7. november

Julefrokost
i Farup Forsamlingshus
musik Terpager Band

Hvad med at afslutte børenes efterårsferie med
en
tur til loppemarked?
Her er alt mellem himmel og jord til næsten ingen
penge. Møbler, masser af bøger, legetøj, sjove nipsting, smukke glas, gamle kaffestel osv. I Farup forsamlingshus finder du alt, hvad du behøver, når
du
skal flytte hjemmefra.
Loppemarkedet plejer at være godt besøgt og give
et pænt overskud til Huset, men vi kunne godt ønske
os at flere lokale kom forbi. Lopper kan afleveres
i
Farup Forsamlingshus fredag d. 21.okt. fra kl. 17
eller
hos Lene & Lauge, Farup Kirkevej 18 (hele året).
Evt. spørgsmål kan rettes til Ruth og Mogens
Tlf.75 42 41 45.

Lørdag den 3. december 2005
Kl. 19.00 – 02.00
Menu: 1 slags sild m /karrysalat
Fiskefilet m citron og remoulade
Røget hellefisk m/asparges
Hjemmelavet leverpostej m/bacon
og champignon
Hjemmelavet sylte m/rødbeder
Kålpølser m/stuvet hvidkål
Hjemmelavet frikadeller m/rødkål
Hjemmelavet julemedister m/sennep
Ribbenssteg m/rødkål
Ris a`la mande
2 slags ost
Brød og smør

Høstfest i
forsamlingshuset.
Husk igen i år vores høstfest
Lørdag den 8. oktober 2005
Kl. 19.00 - 02.00
Som tradition er det Alex og Mogens, der står for
musikken.
Menu:

Pris pr. person kr. 180,Tilmelding senest d. 26. november 2005
Tina Nielsen
tlf. 7541 0830 el.
Kim Jørgensen
tlf. 7541 1494
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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BBQ Ben
Svinefilet m/slusens secret sauce
Hotwings
BBQ marineret oksetyndsteg
Grøntsagstærte
Mixed salat m/dressing
Bagte kart. m/persille & hvidløgssmør
Dessert:
Isbombe jawanaise m/ananas sorbet

Pris pr. person kr. 160,Tilmelding – Tina Nielsen 75410830 el.
Kim Jørgensen 75411494
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Hjemme igen I Farup
Jeg er nu kommet tilbage her til Farup efter mit
lange ophold på Sardinien. Det har været en kæmpe
stor oplevelse og meget mærkeligt at komme hjem
igen. Jeg prøver stadig at forstå alt det jeg har lært
og alle de indtryk jeg har fået. Mange gange forstår
man først betydningen af det hele et par år efter.
Det er meget svært at skrive dette indslag, fordi jeg,
som mange andre, der har været udvekslingsstudenter, har utrolig svært ved at forklare andre, hvorfor
det er så stor en oplevelse. Det er noget man skal
prøve for at forstå alle de ting der sker med én og
alle de ting, man lærer. Jeg vil opfordre alle andre
til at rejse ud, sådan som jeg har gjort. Det er en
oplevelse for livet, en oplevelse intet andet kan
sammenlignes med og som man kun har chancen
for at opleve en gang i livet. Det giver en et meget
større indblik i forskellige kulturer, ikke kun den
man rejser til, men også mange andre, fordi man
møder og snakker med folk fra hele verden. Bagefter har jeg også snakket med andre danskere, der
har været udvekslingsstudenter og hørt om deres
oplevelser fra hele verden. På den måde får man
venner over hele verden og over hele Danmark med
baggrund i forskellige lande.

Selv efter, at jeg er kommet hjem, er det meget
spændende, for jeg kan mærke at oplevelsen slet
ikke er slut endnu, den fortsætter de næste mange
år. Det er en oplevelse, der aldrig slutter, fordi jeg
altid vil have mange gode minder, og fordi jeg altid
vil lære nye ting med baggrund i denne oplevelse.
Endnu en god ting er, at jeg har lært meget om mig
selv.
Jeg vil også gerne opfordre til at prøve at være
værtsfamilie for en udvekslingsstudent. Det er en
god måde at lære om en anden kultur, og få et andet
syn på vores eget liv. Det giver også en masse gode
oplevelser og sjove minder.
Jeg vil fortsat være med i foreningen og på denne
måde gang efter gang vende tilbage til situationen
omkring det at være udvekslingsstudent. Det er alt
sammen noget, jeg glæder mig til.
Jeg vil meget gerne fortælle mere om min oplevelse, så hvis der er noget I på et tidspunkt får lyst til at
høre om, må I endelig gerne komme og spørge mig
om det! I kan også kigge på hjemmesiden
www.afs.dk hvor man kan læse mere om organisationen og beretninger fra mange steder i verden.
Tennae Villadsen

Bestyrelsen i FARUP FORSAMLINGSHUS vil gerne sige tak til følgende sponsorer til vores tombola d. 13/8-o5 ved byfesten:
KLUNZ, MATAS, TIP TOP, LASBO, SPORT MASTER, SØREN O / OLINE, EXPERT, DEN GRØNNE
SKOBUTIK, PAPIRHUSET, KNÆK & BRÆK, RAAHAUGE, DEN LILLE RAVBUTIK, FRISØRGALLERIET, DEN GAMLE ARREST, LØNNE`S PØLSEVOGN, VIDEO KIOSKEN, MAREN SVENDSEN, BO
BENDIXEN, SALON HEINRICH, BLOMSTERHUSET, DANSKE BANK, RAV I RIBE, CAFÉ JACOBS,
JENS PEDERSEN, CHRISTIAN BRUHN, SKJERN BANK, KOP & KANDE, SYDBANK, HÅRSTUDIET, TELEBUTIKKEN, HOS PIGERNE, TØJBUTIKKEN, PIRCHERT, MAMA MIA, JYSK, KONTORCENTERET, LYNGTEK, FLÜGGER, JYSKE BANK, QUEDENS GÅRD, RIBE´S BØGER & GAVEIDEER, TEA SHOP, CARISMA, COCO, CALLESEN FARVER, ESTATE, CLAUDINE, DET LILLE ØLHUS,
INTERSPORT, HÅRTOTTEN, KONGEÅDAL BRUGS, ANDELSKASSEN, EL GIGANTEN, GREDSTEDBRO RIDEUDSTYR, REN SERVICE, KORN OG FODERSTOFFEN –GREDSTEDBRO, RUTHS
HJEMMESERVICE, APOTEKET, THEIA, KVICKLY, POSTHUSET, KÆRE BØRN, CAFE GRILLEN,
POMPEI, FRØSHERREDS SPAREKASSE, BG BANK, FREDE AASTED, RIBE GRYDEN, KAMMERSLUSEN, JYSK EL SERVICE, ANNE MARIE`S DINNER, JERNVED MEJERI, EDC MÆGLERNE,
HOME, LOGITRANS, FARUP SMED, GARTNERIET RIBELUND, RIBE`S BLOMSTER, FORSBERG`S
STENHUGGERI, IT CONSULT V/ HENRIK LAURIDSEN, IDEBO SYSTEM, NØRREMARKENS VVS,
ALEXANDERSENS MØBLER, JOHN BENNEDSEN, IVERSEN & ALSTED BYG APS, VOGNMAND
LETH, SB SPECIALBUTIKKEN, AM METAL, AP JØRGENSEN, KVIK SPAR V/ SUSANNE HØJ, PVH
FINER, ULLA & MICHAEL LASSEN, HANS TOBIASEN, TANDERUP MASKINSTATION V/ HANS
MICHAEL JENSEN, GARANT TÆPPER & GARDINER – RIBE, HELGE BRUUN & SØN, ANONYME
GIVERE.
FARUP SOGNEBLAD
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Fællesmøde mellem ældreforeningerne i Farup, Hunderup/Sejstrup, Vilslev og Jernved.
Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro inviterer til fællesmøde i Jernved Forsamlingshus torsdag d.
24. november kl. 14.00, hvor der er besøg af Birthe Wilke, Bevtoft.
Birthe Wilke synger ikke længere, men har en spændende livshistorie at fortælle. Hun var blandt de ulykkelige, der fik lægemidlet Thalidomid ordineret - før man havde undersøgt de fatale konsekvenser, det
kunne få.
Foredraget handler om Birthe Wilkes sangkarriere i 50´erne, og om deltagelse i flere Melodi Grand
Prix´er, både danske og internationele, - også om det (alt for) lange afskedskys med Gustav Winkler!
Entre: kr. 40
Tilmelding for Farup-borgeres vedkommende i pensionistforeningen eller Tirsdagsklubben, Esther Jørgensen, 75 42 26 63 senest 18. november

AKTIVITETSKALENDER
Oktober
8.
21.
22.
25.
29.

Høstfest
Jagtforeningen: Fællesjagt med morgenkaffe
Tilmelding til Hans M. Smidt tlf. 75 42 43 45
Loppemarked
Tirsdagsklub
Børnedag 1-6 klasse

November
8.
12.
21.
29.

Motion fællestræning
Aerobicdag i Billund Idrætscenter
Bankospil i Farup
Tirsdagsklub

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:

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

Billeder fra Farup Byfest 2005
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kl. 9.00
kl. 14.30

Forsamlingshuset
Tanderupgaard
Forsamlingshuset
Konfirmandstuen
Kongeåhallen
Bramming Efterskole

kl. 19.00
kl. 14.30

Forsamlingshus
Konfirmandstuen

Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Nyt fra Farup UngdomsKlub

Nyt fra Farup Skole

Så er en ny sæson igang, vi har
igen i år en masse spændende
arrangementer på programmet,
b.la. Marathonvideo, hyttetur,
skøjtehal, svømmehal osv.
Vi har i år valgt at satse på de
sikre ting, det vil sige ting, vi
har prøvet før, og hvor der har været god tilslutning.
Det er trods alt sjovere at være afsted med 25 unger
end med 10.
Der vil også i år være nogle specielle arrangementer
for dem der går i 7. klasse og opefter, vi arbejder
stadig lidt med programmet, men når I læser dette
skulle der gerne være delt en seddel ud med et ca.
program.
Klubben har åbent mandag og onsdag kl. 19.00 21.30 om mandagen er Jesper Tellund og Dorthe
Nissen Nielsen i klubben, og om onsdagen er det
Jesper og Lise Sørensen. Pigerne kan I læse lidt
mere om, et andet sted her i bladet og mig (Jesper)
kender I vel efterhånden, ellers er I, både forældre
og børn, velkommen til at komme over i klubben og
snakke med os.
Kontingentet er lidt anderledes i år, der betales kr.
60, som dækker indtil nytår og så betales der kr.
120,- som gælder for hele 2006 altså fra 1.1. 2006 31.12. 2006.

Det er nu godt 6 uger siden det
nye skoleår startede. Sommerferien er endnu engang gået med
at få nyt gulv – denne gang er
det hele overetagen, der har stået
for tur. Det har betydet en del
oprydning, men skolen ligner efterhånden sig selv.

Kære forældre
Hvis I har en aftale med jeres børn om, at I kommer
og henter dem f.eks. kl. 21.30 så er det vigtigt at i
kommer kl. 21.30, vi går ikke før børnene er hentet
og uanset om det er 5 min. eller en halv time, så er det
lidt træls at stå og vente både for børn og for ledere.

I den kommende tid er der skolernes motionsløb –
det kommer til at foregå fredag i uge 41 og i samarbejde med Valdemarskolen.

Med ønske om et rigtigt godt klubår
Jesper Tellund

Indledningsvis vil jeg give en kort beskrivelse af
mig selv, da jeg som bekendt er ny på stedet. Jeg
hedder Kim Nielsen Bondesen, er 33 år gammel og
bor sammen med min kæreste Ditte, og vore tre
sammenbragte børn i Egebæk. Jeg har været lærer
siden 1997. Først på Nørremarkskolen i Ribe, og de
seneste to år har jeg arbejdet på Jernved Skole.
Vi er på skolen allerede i gang med det første pædagogiske udviklingsarbejde, og det drejer sig om
børns sociale kompetencer. Vi har afholdt en pædagogisk weekend, hvor lærerne i grupper fandt frem
til de nøglekompetencer, vi gerne ser børnene har
lært, når de forlader Farup Skole efter 6. klasse. Det
var en livlig proces, hvor både store og små ting blev
diskuteret, analyseret, vendt og drejet. Arbejdet
fortsætter nu til efterårsferien, hvor der gerne skulle
komme et færdigt resultat ud af anstrengelserne, så vi
kan komme i gang med at bruge det i praksis.

Derudover vil der i lighed med sidste år blive
afholdt en juleklippedag, når december nærmer sig,
og som sidste år er dagen også en forældredag, hvor
alle interesserede forældre kan komme og deltage.
Den nøjagtige dato kommer senere.
Fælles ledelse på SFO-området er nu vedtaget i skolebestyrelsen og det betyder at Bodil Olsen nu har titel
af afdelingsleder i Solsikken.
I kan følge med i hvad der sker på skolen via vores
hjemmeside. Den vil blive opdateret løbende. Den letteste vej til hjemmesiden er via www.farupsogn.dk,
og det link der er under Farup Skole.

Vi har fået ny medarbejder, nemlig Dorthe Nissen
Nielsen. Hun vil sammen med Jesper og Lise sørge
for, at vi har en god klub.
Se mere på www.farupsogn.dk - klik på Ungdomsklubben eller klubbens egen side www.f-u-k.net

Skoleåret er kommet godt i gang. Vi har alle røde
kinder, en smule sved på panden, men vigtigst af alt
er humøret højt.

Med venlig hilsen
Kim Nielsen Bondesen, Afdelingsleder Farup Skole
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KONFIRMANDER.
Så er det nye hold konfirmander begyndt - 16 dejlige unge mennesker, som her ses den første gang, vi
mødtes i præstegården.
Søndag d. 2. oktober kl. 19.00 er der gudstjeneste
og møde efterfølgende i konfirmandstuen for konfirmander og forældre.

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
OKTOBER
Søndag d. 2. - 19.s.e.trin.
kl. 19.00
( konfirmandgudstjeneste ) *
Tirsdag d. 4. - gudstjeneste
kl. 19.00
v. Karl Lund, Ansager
Søndag d. 9. - 20.s.e.trin.
kl. 10.00
Søndag d. 16. - 21. .
kl. 9.00 J. B. H.
Søndag d. 23. - 22.s.e.trin.
kl. 10.00
Søndag d. 30. - 23. s.e.trin.
kl. 10.00
NOVEMBER
Søndag d. 6. - Alle helgen –
Kirkekaffe
Søndag d. 13. - 25.s.e.trin.
Lørdag d. 19. småbørnsgudstjeneste **
Søndag d. 20. - sidste s. i kirkeåret
Søndag d. 27. - 1.s.i advent
Vi synger kirkeåret ind ***

kl. 10.00
kl. 14.00 J. B. H.
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 10.00

*

- gudstjenesten vil bære præg af, at konfirmander
og forældre er særligt inviteret og holder møde
efterfølgende.
** - se under småbørnsgudstjeneste
*** - Vi markerer, at det er kirkens nytårsdag.
Konfirmanderne medvirker.
SMÅBØRNSGUDSTJENESTE
Lørdag d. 19. nov. holdes der gudstjeneste kl. 11.00.
Det vil være en kort gudstjeneste for de yngste – for
børn på omkring. 3-5 år. Der vil forud blive sendt
en hilsen til børnene. Skulle det glippe for mig med
en hilsen til en og anden (det gjorde det, da vi havde
dåbstræf for et par år siden!) så hører jeg det gerne.
I øvrigt er enhver naturligvis velkommen. EH
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MINI – KONFIRMANDER
Der vil komme bud ud vedrørende kommende minikonfirmander her i efteråret. Vi begynder efter jul,
så vi kan være klar til første familiegudstjeneste
kyndelmisse-søndag d. 5. februar kl. 10.00
Tirsdagsklubben - ny sæson
Vi har taget fat på en ny sæson i Tirsdagsklubben.
Som sædvanlig mødes vi den sidste tirsdag i måneden
i konfirmandstuen kl. 14.30-16.30. Vi hører foredrag,
ser billeder, synger og meget mere Kaffen koster 10
kr. Der er stadig plads til flere - alle er velkomne.
Tirsdag d. 25. oktober får vi besøg af Danmarks
tredje gadepræst, Mette Præstegaard Friis, Esbjerg,
som vil fortælle om, hvad det vil sige at være præst
på gaden.
Tirsdag d. 29. november står der forfatteren Astrid
Lindgren på programmet. Det er den nyudnævnte
hjælpepræst i Sct. Catharinæ kirke, Anna-Lis Bock,
der fortæller.
Birthe Wilke til Fællesmøde
med naboforeningerne i Hunderup/Sejstrup, Vilslev
og Jernved.
Torsdag d. 24. november. Kl. 14.00 inviteres Tirsdagsklubben til møde i Jernved Forsamlingshus.
På programmet er Birthe Wilke, Bevtoft, som ikke
synger mere – men har en spændende livshistorie at
fortælle. Se omtalen på første sider af M&M
Entre incl. kaffe m.m. 40 kr.
Tilmelding og evt. kørsel til Esther Jørgensen, tlf. 75
422663, som melder samlet til i Jernved, senest 18.
november.

FARUP SOGNEBLAD

Få dine informationer på www. farupsogn.dk

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE

Vi holder Alle Helgens gudstjeneste søndag
d. 6. nov. kl. 10.00
Efter prædikenen mindes vi ved navns nævnelse de mennesker fra sognet, der er døde
i året, der er gået.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe nederst i kirken.
Indre mission
Oktober-møder
Tirsdag d. 4. Gudstjeneste i Farup kirke kl. 19.00
Karl Lund, Ansager. Efterfølgende møde i Missionshuset.
Onsdag d. 5. –Missionshuset kl. 19.30 Indre missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm
Onsdag d. 26. – Studiekreds hos Mary Sørensen kl.
14.30 IMT nr. 18
November
Vækkelsesmøder d. 14. – 19. nov. Program følger
Danmission
Kredsmøder:
Torsdag d. 13. oktober kl. 14.30 hos Else Nikolajsen
Torsdag d. 3. november kl. 14.30 hos Thilde Skov
NBNB: Møde for alle interesserede TORSDAG d.
1. december kl. 14.30 i Missionshuset.
Besøg af Gudrun Vest, tidl. Tanzania.
Ferie
Sognepræsten holder fri fra d.14.-19. oktober og
9.-13. november.
Embedet passes af J. Bork Hansen, Ribe.
Tlf. 75 420232

Du bedst min tarv og trang,
O Herre kender,
tilmed er lykkens gang i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i nogen måde,
du det tilforne ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde!
DDS 743 v. 7 Kingo 1674

FESTGUDSTJENESTE søndag d. 4. september
Med gudstjenesten søndag d. 4. september kl. 14.00
blev der sat endeligt punktum for renoveringen af
Farup kirke.
Biskop Elisabeth Dons Christensen prædikede,
mini-konfirmander og konfirmander, både sidste og
dette års, sang - og organist Ivan Jørgensen og
Steen Larsen på trompet musicerede. Det var en
dejlig gudstjeneste i en fyldt kirke - med salmesang,
der til fulde var det smukke, enkle kirkerum værdig.
Efter gudstjenesten fortalte arkitekten bag renoveringen, Jørgen Overby Gram, kort om arbejdet.
Efter gudstjenesten var der kaffe i forsamlingshuset.
Et ualmindeligt stort, flot og iderigt (sponsoreret )
kagebord stod dækket. Bodil Pedersen takkede alle,
der havde bidraget. Arkitekten takkede håndværkerne for et dygtigt arbejde - og menighedsrådet for
godt samarbejde. Provsten havde ligeledes ordet og
måtte indrømme, at pengene (de lånte) var givet
godt ud !
Tale i forsamlingshuset v. formand Susanne Møll.:
TING TAGER TID
siger man jo, og nogen ting tager lang tid.
Holger Nicolaisen, tidligere formand for menighedsrådet, har d. 12. maj 1995 skrevet en ønskeseddel til
provstiudvalget, hvor kirkens blytag nævnes. Nationalmuseet havde givet besked om, at taget burde
omlægges. Der var her tale om ønsker til langtidsbudgetlægning. Det var vist også det, man kan kalde
l-a-n-g tids planlægning eller langtidsplanlægning.
Men nu er vi altså nået til afslutningen af en lang tid
med både tagomlægning og en samtidig renovering
af kirkens indre. Det gav provstiudvalget lov til – og
det er vi meget taknemmelige for.
Jeg har lyttet mig til, at alle vist synes, at det er blevet meget flot i vores kirke. Et og andet har vi diskuteret – mere eller mindre heftigt undervejs. Men
sådan skal det være.
Jørgen Overby ( arkitekt) , du har været super-god –
og tålmodig til at lytte til alle vore forslag – og der
var rigtig mange i forløbet. Og du har sorteret i dem,
så de gode og mulige er blevet til virkelighed. Vi fornemmer, at også håndværkerne har været trygge ved
dig.
Restaureringen var jo tiltrængt. Ja, i Kristeligt Dagblad hed det i en overskrift sidste sommer : Middelalder-kirke rådner! Og så følger en omtale af råd og
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anstrengende indimellem med alt det, der skulle drøftes og tages stilling til. Og besluttes.

svamp i Farup kirke, og priser, der ikke holdt stik.
For meget dukkede trods grundigt forarbejde op i
krogene, meget der skulle fornys og repareres.
Farup kirke var også omtalt i Vestkysten et par gange, og man er jo altid lidt nervøs for unøjagtigheder .
Og mest nervøs blev jeg nok, da der stod, at gulvet
var brækket op og fjernet. Nu kommer Nationalmuseet efter os, tænkte jeg, og det har vi jo respekt for.
Men de læser nok ikke Vestkysten så langt mod øst.
Sagen var jo bare den, at der var lagt et lag sand på
gulvet for at skåne det!
Men for at vende tilbage til, at vi er glade og tilfredse
med resultatet, så skylder vi jer alle, som har arbejdet
på sagen en stor tak.
Tak til Stiftet, som giver os lån. Tak til provstiet, som
gav os lov, for vi belaster jo budgettet. Tak til alle
håndværkerne for fint og professionelt arbejde. Der
er blytækkerfirmaet Michaelsen, tømrerfirmaet Helge Bruun & Søn, murerfirmaet Viggo Jepsen & Søn,
malerfirmaet Frode Beyer, installatør Mogens
Kiholm, for blot at nævne dem, der nok har haft de
største opgaver. En stor tak til alle håndværkerne.
Tak til arkitekt Jørgen Overby, ingeniør Peter Riisø
og konservator Jens Johansen. Peter Riisø, du arbejdede jo lidt i det stille, eller også hænger det sammen
med, at det du tager dig af, ikke er til at tage stilling
til for vi almindelige mennesker. Du, Jens Johansen,
satte anderledes gang i os med det farvevalg du foreslog, og du fik også din vilje – næsten.
Tak skal I have alle tre.

En tak til Vera Hansen, der var formand, da forsikringerne blev lagt sammen under eet i Folkekirken. Du
var vågen og fik synet kirken, og selskabet accepterede at forsikre mod svamp. Derigennem modtog vi
1/2 mil.. kroner til restaureringen.
En tak til vore præster Elin Hjuler og Jørgen Bork
Hansen, til graver Kent Rygaard, organisterne Elsebeth Smidt og Ivan Jørgensen, kirkesanger Lene
Nielsen og alle afløserne. Alle har måttet trække et
ekstra læs og omstille sig fra kirke til Missionshus og
tilbage igen. Vi har været vel hjulpne ved at kunne
låne Missionshuset til gudstjenesterne og Sct. Catharinæ kirke til begravelser. Vi har alle vegne mødt velvilje og fleksibilitet.
Og til slut en tak til alle, der har medvirket til at festligholde dagen. En tak til vores biskop Elisabeth
Dons Christensen. Det var dejligt, at du kunne komme til trods for et stramt program. Tak til de unge
mennesker for deres medvirken og en tak til Steen
Larsen for trompetspil. Tak for pyntning og kagebord.
Jeg håber, at jeg ikke har glemt nogen ??
Allerede for længe siden drømte man om en renovering af kirken, har jeg forstået. Man havde mange
ting i tankerne, og man spurgte også Carlo Berntsen
til råds, du er jo her fra Farup, og du havde medvirket ved farvevalget til orglet.
Ting tager tid, må vi konstatere, men nu er arbejdet
afsluttet, og vi har fået et smukt og roligt kirkerum.
Helt personligt synes jeg så godt om, at vi har kunnet
klare os med den udsmykning, som fandtes i kirken i
forvejen. Tak.

I den forbindelse takker vi også for gaven til kirken,
nemlig at vi har fået malet og ordnet våbenhuset og
fået ny belysning dér.
Tak også til det gamle og det nuværende menighedsråd, som mødte op til de mange byggemøder. Det
blev til 32 i alt i tidsrummet 22. april til 5. juli 2005.
Og selv om vi under mødet fik vor kaffe, så var det
Leo Hansen ( H.Bruun&S) skyhøj!
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