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REDAKTIONENS SPALTE 
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail
(vbl@post.tele.dk), 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 april - maj
udgaven er MANDAG den 6. marts

Det er ikke nok at bage en kage..
..der skal mere til at få en for-
ening til at køre. Det kræver
nogle medlemmer – dem
har vi.
Medlemmerne og ofte
deres forældre forventer
kvalitet og færdige løsninger.
Man melder sig ind, kommer
til aftalt tid, hvis man har tid, - for der er ingen
grund til at melde afbud, vi har jo betalt, ellers gør
vi det i hvert fald, når det passer os.

Det er ikke godt nok! Der mangler engagement, så
det klodser. Vi mangler desperat voksne, der vil
tage ansvar i vores forening, ellers lukker den sim-
pelthen.
Det er specielt på de områder, hvor der er børn ind-
draget. Der mangler ledere til fodbold, håndbold og
gymnastik En del af de voksne ledere, vi har i dag,
har dobbeltroller. Foruden at lede børnene, har de
diverse tillidsposter.

Og når man tænker på hvor mange, der har "for-
stand på fodbold" er det S....! mærkeligt, at der ikke
er lidt flere, der melder sig.
Men man har i mange år været forkælet med hensyn
til ildsjæle i vores forening. Det har været godt,
men det har desværre den negative effekt, at resten
forbliver passive.

Så se at få fingeren ud og meld jer på "forenings-
banen". Vi har brug for jer.

Med mange håbefulde hilsner
Formanden fra F.S.B.G. 
Kent Rygaard

Det er ikke nok at deltage i vores aktiviteter som en
vare/nydelse som er blevet sat dem i udsigt.

Farup Ungdomsklub

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 8. februar 2006 kl. 19.30
Samlingssalen på Farup Skole

Tennae Villadsen fortæller om sit år som
udvekslingstudent i Italien

Kaffepause

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne

Venlig hilsen, bestyrelsen

Se også hjemmesiden www.farupsogn.dk

Generalforsamling

Hillerup beboerforening afholder 
den årlige generalforsamling 

torsdag den 9. marts 20 06 kl. 19.30 
hos Carl Blaaberg, Hillerupvej 60 b
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Vi har efter års benarbejde fået godkendelse til at
udstykke noget af vores jord til nyt boligområde her
i Farup.  Planerne, der kan ses til højre, er tidligere
blevet offentliggjort i både JydskeVestkysten og
Ribe Ugeavis og gennem EDC-mæglerne i Ribe.

Spørgsmålet er hvad området skal hedde. Skal det
være Farup Kirkevej 16 A, B, C osv. eller skal det
have et helt nyt navn???

Gode forslag modtages senest den 20. februar 2005
af bladets redaktion, ( vbl@post.tele.dk ) eller i Vil-
ly Lønnes postkasse, hvorefter de vil blive forelagt
en dommerkomite bestående af os og redaktionen. 

Hilsen

Lene og Lauge Nielsen
Farup Kirkevej 18

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv indkalder til offentligt møde!

Onsdag den 29. marts 2006 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

Styrelsens funktionsperiode er 4 år, - styrelsen blev valgt i 2005. I styrelsen sidder:

Erik Knudsen    formand
Ivan Jørgensen kasserer
Villy Lønne     arkivleder
Lise Pedersen

En plads i styrelsen er ledig, - derfor skal der vælges en person til styrelsen.
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. 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. 
Villy Lønne, Farup Kirke vej 14, mail: vbl@post.tele.dk

Udstykke af jord til nyt boligområde her i Farup
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Ny skoleinspektør til Valdemarskolen m.m.
Som det nok er de fleste bekendt har Bent Illum
Larsen valgt at gå på pension fra årsskiftet. Derfor
har vi i efteråret brugt meget tid i skolebestyrelsen
på at finde en ny person, der er kompetent til at
påtage sig opgaven som skoleinspektør og fællesle-
der for Valdemarskolen og Farup Skole. 
Skolebestyrelsen har været med til at udforme stil-
lingsopslaget. Vi har læst ansøgninger og udvalgt
ansøgere til samtale. Selvfølgelig har vi også delta-
get i samtalerne. 
Der var 8 ansøgere, hvoraf 3 blev indkaldt til sam-
tale. Desværre kunne vi ikke anbefale nogen af
ansøgerne til stillingen. Derfor er stillingen nu gen-
opslået med ansøgningsfrist i januar 2006. 

Legepladseftersyn.
Der har endnu engang været kontrol af skolens leg-
eplads. Ribe Kommune har tilmeldt sig en ordning
med årligt eftersyn af sikkerheden på offentlige leg-
epladser. 
Ved dette års eftersyn faldt det skarpe blik på det
flotte femkantede gyngestativ, der blev dømt for
farligt Der er risiko for, at børn der falder af gynger-
ne ind mod midten, kan falde oven på hinanden og
derved komme til skade. Skolen og dialogkredsen
vil nu se på, hvordan vi kan få etableret et andet
gyngestativ.

Trafiksikkerhed.
Skolebestyrelsen bad før sommerferien Ribe Kom-
mune om at lave en trafikmåling omkring skolen.
Denne måling blev gennemført i en uge i septem-
ber/oktober. 
Dialogkredsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal
bearbejde og offentliggøre resultaterne af trafik-
målingen. Nærmere oplysninger følger i det nye år.

Elevernes sociale kompetancer.
Farup Skoles lærere har arbejdet meget med at gøre
elevernes sociale kompetencer til en naturlig del af
hverdagen og undervisningen på skolen. De sociale
kompetencer er et udtryk for, hvordan eleverne
opfører sig og omgås hinanden. 
Emnet har også været behandlet på efterårets foræl-
dremøder i klasserne.
Lærerne har lavet et katalog der giver mange
eksempler på, hvordan de sociale kompetencer
kommer til udtryk og hvad man kan forvente, af

Skolebestyrelsen og dialogkredsen informerer.

eleverne på forskellige
alderstrin. Kataloget inde-
holder også et måleværk-
tøj, der kan anvendes,
når eleven/klassen i sam-
arbejde med læreren vil
måle, om der er sket ændrin-
ger i adfærden efter en aftalt
periode.
Både skolebestyrelsen og dialogkredsen synes, at
det er et spændende projekt og at kataloget er en fin
præsentation af det udviklingsarbejde lærerne har
udført.

På skolebestyrelsens  og dialogkredsens vegne  
Lillin Villadsen

Julefrokost. 
Forsamlingshuset holdt julefrokost lørdag d. 3/12-
05. Der var 74 tilmeldte og bestyrelsen synes det
gik rigtig godt og har også fået mange positive til-
bagemeldinger. Det var også rigtig dejligt at se nog-
le af vores ældre borgere i sognet. Alt i alt en hyg-
gelig aften med god musik fra Terpager Band.       

Juletræsfest. 
Den 12/12-05 var der juletræsfest for 76 glade børn
og voksne. Der blev danset og sunget om juletræet
og vi var heldige at julemanden og hans kone duk-
kede op med slikposer. - Tak for det julemand. Også
tak til vores sponsorer af boller. Bestyrelsen vil ger-
ne takke alle der har hjulpet på både den ene og
anden måde og sige tak for år 2005 og GODT
NYTÅR. Se fotos på bagsiden

Farup forsamlingshus har langt om længe fået et
meget stærkt ønske opfyldt. Vi har fået ny bar. 

En rigtig flot én endda, der er flytbar og dejlig ind-
rettet. Den er designet og sponseret af Alex Madsen
og tusind tak for det flotte arbejde. 

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73
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DILETTANT 2006

Lørdag d. 4. marts 2006 kl. 19.00 – 02.00 i Farup Forsamlingshus

Generalprøve samme dag kl. 10.00 entre`  kr. 20.-

Brødrene Østermans Huskors…

De tre brødre ønsker styr på hjemmet. De ansætter en husholderske,
Men er det nu så godt, at få sådan en kvindfolk i huset….

Medvirkende: Carsten Johansson, Rene Grossman, Karsten Nielsen
Anny Hansen, Christian Kyndi, Hanne Nielsen,
Laila Lauridsen, Bo Nielsen, Ellen Nielsen, 
Johannes Lauridsen, Carl Blaaberg, Christina Johansson
Sufflør: Tina Nielsen, Instruktør: Carl Johan Schnedler

Entre` kr. 75,-  pr. person inkl. dans med musik leveret af Per Lyst

Der kan bestilles smørrebrød til kr. 20,- pr. stk. eller 
Pålægskagemand til 8 pers. til kr. 300,- 
Det er også tilladt at medbringe egen madkurv – dog skal drikkevarer købes i huset!

Tilmelding senest Lørdag den 25. februar 2006 til    Tina Nielsen tlf. 75410830

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

NYT     NYT     NYT     NYT

FORÅRS HOBBY UDSTILLING i

FARUP FORSAMLINGSHUS

SØNDAG DEN 26. MARTS FRA KL. 10-16

Kom og se hvad de kreative udstillere har lavet. Der vil være noget at finde for en hver smag, ved de
mange forskellige boder. Feks. glas - blomster - keramik - bolsjer - smykker - Aloe vera designet tøj - filt
ting- dukketøj - malerier - strik en frisør der er klar med en frisk klipning borddækning til festlig lejlighed
fiskemand med friske påskefisk og meget andet. Så kig forbi og få et par hyggelige timer.
Der er mulighed for at købe kaffe med kage/sandwich til, som sponsoreres af Ribe Gryden.
Overskuddet går til forsamlingshuset.

PS. Der er stadig få ledige pladser, så skulle I/du sidde derhjemme og få lyst til at være med, så kontakt Tove A.
Vejrup Farup Kirkevej 5  på tlf: 75421298 for yderligere information og tilmelding inden den 1. MARTS 

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73
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Kirkesiden

GUDSTJENESTER

FEBRUAR
Søndag d. 5. – sidste s.e.h.3 k  kl. 10.00 

Kyndelmisse / konf. + minikonf. *
Søndag d. 12. – septuagesima  kl. 19.00
Søndag d. 19. – seksagesima  kl. 14.00 J. B. H.
Søndag d. 26. – fastelavn  kl. 10.00 

MARTS
Søndag d. 5. – 1.s.i fasten kl. 10.00
Søndag d. 12. – 2.s.i fasten kl. 19.00 

prædikant Anne Marie Moss Hansen **
Søndag d. 19. – 3.s.i fasten kl. 10.00
Søndag d. 26. – midfaste kl. 14.00 J. B. H.

KIRKEBIL

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

KOLLEKTER
Ved indsamlingen i nytåret til fordel for  Det danske
Bibelselskab, indkom der 612 kr.

* KYNDELMISSE – gudstjeneste

Den første søndag i februar, den 5. kl. 10.00 holder
vi kyndelmissegudstjeneste eller lys-gudstjeneste,
som det har heddet fra gammel tid. Minikonfirman-
der og konfirmander medvirker ved gudstjenesten,
som tilrettelægges som en familiegudstjeneste.

MINI – KONFIRMANDER

Så er et nyt hold mini-konfirmander begyndt om
onsdagen efter skoletid. Vi mødes i kirken og holder
en mini-gudstjeneste, hvorefter vi går over til
dagens emne. Det er i år 4. årgang, der danner hold.
De ses her den første gang efter jul. Bagerst : Mille,
Julie, Helena, Emma, Daniel og forrest: Louise,
Camilla, Josefine. 

KIRKEMUSICAL …

Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 opføres en kirkemusi-
cal i Sct. Catharinæ kirke: David.  Tekst og musik
er skrevet af Kis og Hans Holm, som er kendt i sko-
le og kirkekredse for deres fine tekster og dejlige
musik. "David " handler om hyrdedrengen David,
der som stor dreng salves til Israels konge – om
magtkampe og venskab. Konfirmanderne i Farup
synger med, sammen med deres kammerater i Sct.
Catharinæ sogn, Ribe skolers kor og musikere
under Musikskolen. Det er en flot oplevelse.
Der er gratis adgang. 

PRAKTIKANT …

Her i foråret får jeg en studerende i praktik som
præst: Anne Marie Moss Hansen, Ribe. Vi skal
sammen organisere et praktikforløb i to omgange i
marts og april måned, hvori bl.a. indgår deltagelse i
konfirmationsforberedelse og gudstjenester. Anne
Marie Moss Hansen vil præsentere sig selv her på
siden. EH

MENIGHEDSRÅDET 

Menighedsrådet holder sit næste ordinære møde
mandag d. 13. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden er fremlagt i kirkens våbenhus 4 dage
før, hvor også referat kan læses efterfølgende. 

Tirsdagsklubben
Vi fortsætter i konfirmandstuen den sidste tirsdag i
måneden kl. 14.30-16.30 med sang, oplæsning,
foredrag osv. Kaffe 10 kr.
Tirsdag d. 31. januar kommer Naturvejleder Klaus
Melbye, Vadehavscenteret og fortæller om "Naturen
omkring os "
Tirsdag d. 28. februar. skal vi høre om erfaringer
med at bo i en landsby. Det er Ole Lindholdt, Ribe,
tidl. Bevtoft, der kalder sit foredrag : "Ældre i land-
distrikterne " 
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Tirsdag d. 28. marts kommer sognepræst i Bram-
ming, Elise Balslev og søn, Halfdan, og fortæller
om "En konfirmationsrejse med den transibiriske
jernbane."

Indre mission
Februar
Onsdag d. 8. Studiekreds hos Ruth Lønne.
Imt. nr. 31, kl. 14.30
Onsdag d. 22. Studiekreds hos Else og Anders
Nikolajsen, imt. nr. 36, kl. 14.30

Marts
Lørdag d. 11. Kvindestævne i Farup, prg. følger.
Onsdag d. 15. - Missionær Annelise Back, Bram-
ming taler. Generalforsamling, kl. 19.30
Onsdag d. 22. Missionær Henrik Dideriksen,
Esbjerg. Fællesmøde i Gredstedbro Missionhus kl.
19.30 Onsdag d. 29. Studiekreds hos Karen Nikola-
jsen, imt. nr. 40 kl. 14.30

Danmission-ydre mission
Møde i kvindekredsen:
torsdag d.23. 2. hos Esther Jørgensen, Kolint 10
Torsdag d. 16. 3. hos Karen Nicolaisen, Farup Kir-
kevej 22. Begge dage kl. 14.30-17.00 

FERIE.

Sognepræsten holder vinterferie i dagene 15.- 21.
februar, embedet passes af sognepræst Jørgen Bork
Hansen, Ribe, tlf. 75 421612.

** Præsentation af praktikant

Jeg hedder Anne-Marie Moss
Hansen og er cand. teol. fra Aar-
hus Universitet.
I forårssemesteret 2006 følger jeg
undervisningen på Pastoralsemi-
nariet i Århus med henblik på at
søge embede som præst i Den
Danske Folkekirke. I forbindelse

med undervisningen skal jeg på to gange 14 dages
praktikophold hos en selvvalgt præst. Elin Hjuler
har venligst sagt ja til at have mig som føl i praktik-
perioderne.
Jeg bor i Ribe, er gift og er mor til to børn på 8 og 5 år.
Sideløbende med studiet har jeg været kordegnevik-
ar ved Ribe Domkirke. 
Jeg ser frem til samarbejdet med Elin Hjuler,
menigheden, samt ansatte og menighedsråd ved de
respektive kirker.

Venlig hilsen og på gensyn Anne-Marie Moss Hansen

Lilleprinsens dåbssalme

er det ikke… men kendt er den pludselig blevet,
den lille fine dåbssalme, som kom ind i den ny sal-
mebog i 2003: Fyldt af glæde over livets under. ( til
evt. orientering blev den brugt, da prins Christian
Valdemar Henri John blev døbt i Christiansborg
slotskirke d. 21. januar ) 
Salmen er skrevet af nordmanden Svein Ellingsen
1971, oversat til dansk af Jens Kristian Krarup og
tilføjet et vers af Jens Lyster. Vi har brugt den allerede
i flere år i Farup kirke – næste gang søndag d. 5. febr.,
hvor vi har dåb ved kyndelmissegudstjenesten.

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven over ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tager imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde.!

Der var små, fine engle, flotte vismænd, hyrder
,stolte forældre og et yndigt barn i krybben, da Far-
up skole holdt julekrybbe i kirken sidste dag før jul.



Januar
31. Tirsdagklub  kl. 14.30 Konfirmandstuen

Februar 
3. Vildtaften i Farup forsamlingshus - tilmelding  Jagtforeningen 
8. Generalforsamling på Farup Ungdomsklub kl. 19.30 Farup skole

26. Fastelavnsfest  Forsamlingshuset
28. Tirsdagsklub kl. 14.30 Konfirmandstuen
Marts
4. Dilettant i Farup forsamlingshus
9. Hillerup beboerforening afholder generalforsamling kl. 19.30 Hillerupvej 60 b

10. Gymnastikopvisning Logitrans´ hal
11. og 12. Gymnastikopvisning  – område 5 Ribe Fritidscenter
28. Tirsdagsklub kl. 14.30 Konfirmandstuen
29. Lokalarkivet: Offentligt møde  kl. 19.00 Forsamlingshuset

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

AKTIVITETSKALENDER

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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Program.
Faneindmarch.
Opvisning af de lokale hold.
Opvisning af gæste hold.
Faneudmarch.

Medbring kaffe og kage til hyggelig samvær i kan-
tinen efter opvisningen.
Is, slik, sodavand og øl kan købes i boden.
Kom og se hvad gymnasterne har lært.!!

Den private legestue er startet op igen, vi mødes
hver mandag mellem 9.30 – 11.30 i konfirmandstu-
en i Farup ( Farup Kirkevej 6).

Alle kan være med (børn fra 0 måneder til 6 år og
deres forældre). 

Har du lyst så mød op.

Evt. spørgsmål ring til Jytte Knudsen på nr. 75 43 14 95

Gymnastikopvisning i Farup fredag den 10. marts 2006

I Logitranshallen kl. 19.00.

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening siger
TAK til følgende sponsorer til vort årlige jules-
ponsorbanko:
Åsted VVS, Helge Bruun og Søn, Farup Smed. Logitrans,
Hans Tobiasen, PVH-Finer, Tanderup Maskinstation. NP.
Køreskole, AnneMaries Diner, Marsk Music, Alsted og
Iversen Byg, Ulla og Michael Lassen, Salon Hårtotten, Ribe
Gryden, Hundebixen, Kammerslusen, Kongeådal Brugs,
ASH Frugt, Ejnar Smed Vilslev, Gredstedbro Dyrlægerne,
Andelskassen, Gredstedbro El, TV- Huset, Autohjørnet,
Kvik Spar Varming, Ribe Dyreklinik, Vesterbyg Murefirma,
Vera Nielsen, Vognmand Leth, Sigma Farvehandel, Nørre-
markens Elservice, Alexandersen, Jysk, Super Best, AP.
Jørgensen, Frøs Herreds Sparekasse, Expert, Ribes Blom-
ster, Jens Pedersen El, Blomsterhuset, Tip-Top, Tøjbutik-
ken, Callesen, Matas, Ønskebørn, Lasbo, Smykkehuset,
Imerco, Papirhuset,Knæk og Bræk, Jyske Bank, Skjern
Bank, Carima.


