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Akvareller

VIL DU VÆRE MED PÅ HOLDET  ??? 

LÆR AT MALE LETTE OG LYSE AKVAREL-
LER PÅ EN NY OG ANDERLEDES MÅDE OG
OPLEV EN KREATIV WEEKEND 

29. – 30. APRIL 2006 

HER KOMMER DU IND I EN VERDEN AF DEJ-
LIGE FARVER OG SPÆNDENDE TEKNIKKER. 

KOM OG FÅ EN GOD AKVARELOPLEVELSE. 

GALLERI   ÅBNINGSTIDER: 

1. april  - 30. september  tirsdag - fredag  kl. 11-17 

LØRD./SØN. efter aftale.

SE HER

PENSIONISTER OG / ELLER

ANDET GODTFOLK:

Mangler du noget at få tiden til at gå med? 
Bestyrelsen i Farup Forsamlingshus mangler
gevaldigt en mand / kvinde, der har lyst til at
holde udenoms arealet ved Farup Forsamlings-
hus. Det drejer sig om at: Feje fliser, holde
ukrudt væk, rive grus, om vinteren skrabe sne
væk og salte – alt sammen efter behov, så der
kan se pænt og indbydende ud ved Farup For-
samlingshus. 

Måske er I nogen stykker, der kan tænke jer at
slå jer sammen, så I kan skiftes eller hjælpes ad.
Håber at høre fra nogen, der har lyst til at yde et
stykke frivilligt arbejde for et godt formål.

Kontaktperson: Christina L. Johansson, 
TLF : 75 41 12 62 / 29 43 18 83
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Formandsberetning 2006
Hillerup beboerforening.

1. Det nye år startede sædvanen tro med årets peta-
nque turnering, det blev en god dag men med alt for
få deltagere desværre.

Vi bliver nød til at bakke mere op omkring vores
fælles plads petanque banen. Vi vil i år gribe det lidt
anderledes an, der vil blive lavet indhegning samt
gynge og sandkasse inden sæsonstart i år. Der vil
sommeren igennem blive spillet fast hver 2 torsdag
fra kl. 19.00, hvor der vil være mindst et bestyrelses
medlem på banen.
Det gør vi for at sikre banen altid er ok, og i håb om at
I kære beboere og medlemmer kommer op af sofaen
for at spille, ta` et par gode venner eller naboer med, vi
skal ha banen brugt noget mere så den ikke gror til for
os og dermed bliver uinteressant at benytte.

De faste spilaftener vil vi påbegynde torsdag d. 4.
maj, ligeledes har vi flyttet petanque turneringen fra
om lørdagen til fredag d. 9. juni kl.19.00, vi vil den-
ne aften tænde op i grillen og opfordre folk til at
tage aftensmaden med til banen hvor det kan tilbe-
redes og spises mens årets turnering gennemføres.
Dette gøres selvfølgelig også i håb om at vi får så
mange med som muligt.

2. Cykling fra torvet eksisterer stadig og starter i år
onsdag d. 3. maj kl. 19.00 fra torvet, så pak tæppet
og kaffen, og få cyklen kørt varm.

3. Sommerens rundbold turnering havde desværre
samme dato som mange andre udenbys aktiviteter,
så der var knap så mange deltagere til denne dag
som de tidligere år.
Årets rundbold turnering bliver igen i år afholdt hos
Birthe og Egon men rykket hen til søndag d. 27.
august kl.14.00, altså først efter sommerferien i år.

4. Årets skt. Hans blev med fin deltagelse afholdt
hos Palle og Tina, de fik indviet "gildesalen" og fik
brændt af efter endt ombygning, så flere fluer med

et smæk. Annette og Keld har meldt sig i år til at
afholde skt. Hans, så d. 23. juni foregår det på Sdr.
Skiftevej kl. 19.00

5. Uge 26 + 27 i 2005 blev der gennemført hele 2
fartmålinger igennem Hillerup, både med blinkende
lys og med "klatter" i vejen, jeg vil her kort komme
ind på et par af resultaterne.

I østlig retning blev der målt følgende:
1612 biler på 1 uge, modsat sidste års 1732
Gennemsnits hastighed 53 km/t mod sidste års gen-
nemsnit på 60 km/t
60 % overskred de tilladte 50 km/t hvor der var 82
% der overskred de tilladte 50 km/t sidste år
Maks. målt hastighed 2 stk. på 120 sidste år var der
de 2 højeste på 113 km/t. 85 % kørte i snit 64 km/t
hvor det tal sidste år 74 km/t i snit.

I vestlig retning blev der målt følgende:
1938 biler på 1 uge, modsat sidste års 1624
Gennemsnits hastighed 47 km/t mod sidste års 53
km/t. 29 % overskred de tilladte 50 km/t hvor der
sidste år var 61 % der overskred de tilladte 50 km/t
Maks. hastighed blev der målt 3 stk. på 100 km/t
mod sidste års 17 stk. på 90 km/t 85 % kørte i snit
57 km/t hvor der sidste år blev kørt med et snit på
74 km/t

Så efter hvad tallene siger, er vi blevet mere
opmærksomme på vores fart og det er jo flot, om
det så er lokale eller udenbys biler der skal roses
lader jeg være op til Jer!

Yderligere tal eller kopier kan fås hos mig hvis det
skulle ha` interesse.

6. Efteråret bød på et lokalt arrangement som blev
en succes ud over det forventede, øl aften blev
afholdt den 30. september.
Torben Matthews foldede sig ud i Hillerups lokale
"ølhus" og festsal. Torben Matthews formåede at
fyre op under lige nøjagtig 80 deltagere i hele 4 sti-
ve timer, og kunne garanteret ha` blevet ved endnu
længere.
En super aften hvor alle blev bragt og hentet, og så
gør det jo heller ikke noget hvis der bliver lidt til
kassen efter sådan et arrangement, men det kommer
Ejnar lidt mere ind på.

Forslag til lignende arrangementer modtages gerne.

HillerupBeboerforening
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7. Efter sidste års generalforsamling gik vi i gang
med at få etableret vores flotte flagstang, og efter en
del skriveri og faktisk afslag fra kommunen, lykke-
des det at få tilladelsen til den nok så flotte place-
ring den har i dag. 
Flagstangen er som det er blevet lagt op til, til alles
glæde og brug, I har alle modtaget et husomdelt
regelsæt der beskriver hvordan man kan få flaget
hejst.

Der er dog en meget vigtig forudsætning for at der
flages på ens dag, vores flagmester Ellen skal være
bekendt med datoen, så giv hende besked og meget
gerne i god tid.
8. 24. februar fik vi afviklet årets spilaften, med
fælles kaffe og kage, der blev afviklet diverse
mesterskaber, og Carlos blev årets uofficielle ver-
densmester i dam, personligt er jeg overbevist om at
han snød sig til sejren.
En hyggelig aften hvor det er ønskeligt at der kom-
mer flere af huse, så der kan blive plads til et par
ordentlig slav kort osv.
Bestyrelsen håber og tror at Peter "spillehaj" Niel-
sen igen til næste år vil være med til at skabe en
god aften.

Med håb om et fortsat godt 2006 og god sommer til
Jer alle. 

æ formand, Michael Julius



Orientering fra 

Skolebestyrelsen

I januar kunne skolebesty-
relsen endelig pege på en
af ansøgerne til ny fællessko-
leinspektør for Valdemarsko-
len og Farup Skole. Valget
faldt på Henrik Haller, der kommer fra et job som
skoleinspektør på Tjæreborg Skole. Henrik Haller
startede 1. marts. Vi byder ham velkommen og ser
frem til et godt samarbejde.

I januar var der også opstillingsmøder til skolebe-
styrelsen for den næste 4 år. Her fra Farup blev gen-
valgt Lars Vase og Lillin Villadsen. Vi glæder os til
endnu 4 års spændende diskussioner og opgaver.

Årets skolefest var endnu en gang en fornøjelig
aften. 6. klasse stod traditionen tro for underhold-
ningen med et flot teaterstykke, der begejstrede
både store og små, unge og ældre. 

På skolebestyrelsens vegne  Lillin Villadsen.
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Efter endt generalforsamling i Hillerup Beboerfore-
ning, torsdag d. 9. marts ser bestyrelsen således ud.:

Birthe Kulmbach, Poul Hansen, Ejnar Nikolajsen
Palle O. Tækker, Michael Julius

Konstituering følger.

Følgende datoer er fastsat til aktiviteter i Hillerup:
Faste spilaftener på petanquebanen hver 2 uge star-
ter torsdag d. 4. maj kl. 19.00.
Petanque turnering med mulighed for tilberedning
af mad på grill fredag d. 9. Juni kl. 19.00.
Cykling fra torvet med kaffekurven starter onsdag
d. 3. maj kl. 19.00 og herefter hver onsdag.
Skt. Hans fest hos Anette og Keld på Sdr. skiftevej
d. 23. juni kl. 19.00.
Rundbold turnering hos Birthe og Egon Kulmbach,
søndag d. 27. august kl. 14.00. 

HillerupBeboerforening

Nyt fra Ungdomsklubben

Så har vi taget hul på sidste halvdel af sæsonen, vi
har afholdt en del arrangementer og været på ture,
bla. har vi været i københavn med de store (7. kl. og
op) vi var med tog frem og tilbage på strøgtur og i
Tivoli hvor alle forlystelser var åbne. Så alt i alt
havde vi en god dag på Djævleøen tur/retur.

Vi har haft marathon video hvor vi så DVDer i 24
timer, 7 unger holdt sig vågen i alle 24 timer. Så har
vi været på vores årlige "familietur" til skøjtehallen
i Esbjerg, hvor både forældre og søskende er invite-
ret med. Plus en masse andre arrangementer.

Det næste der er på programmet er en tur ind i klat-
re-hallen i Ribe den 19/3. Vi mødes på skolen kl.
11,00 og cykler derind.

Den. 28.-30. april skal vi på hyttetur. I år skal vi til
Stavninghus ved Kliplev/Aabenraa, Stavninghus er
et stort spejdercenter, hvor der både er dyr og vikin-
ger, der er også en sø hvor der er mulighed for at

fiske. Der er afgang med bus fra skolen fredag efter-
middag og vi er hjemme igen søndag eftermiddag.

Hytteturen er sæsonens sidste tur derefter går vi på
sommerferie.

Jesper Tellund
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Dilettant lørdag den 3. marts 2006
"Brødrene Østermann`s huskors" var stykket der
blev opført i år. Det er ca. 21 år siden den første
gang blev opført her i Farup forsamlingshus. Dilet-
tantholdet havde gjort et kæmpe stykke arbejde for,
at få det hele stablet på benene. Calle var flink at
ligge lokaler til så vi kunne øve med midlertidig
scene. Sammen med nogle andre blev scenen deko-
reret og lidt nemmere at flytte rundt med. Tak for
det….
Generalprøven lørdag formiddag forløb godt ca. 40
børn og voksne kikkede på. Om aftenen deltog 95
deriblandt dilettanter til forestillingen og festen.
Desværre blev vores musiker syg ( Per Lyst), men
han skaffede "Train" i stedet som i hvert fald sørge-
de for, at dansegulvet var fyldt op. Alt i alt en rigtig
hyggelig aften.
Tak til dilettantholdet, servering, musik, Susanne,
Torben Nissen og de folk som deltog både formid-
dag og aften. Og ikke mindst en tak til dem der
hjalp til også  med oprydningen lørdag nat.

På gensyn til næste år…….

Forsamlingshusets bestyrelse   

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

i Farup

Selvom foråret lader vente
på sig, var der allige-
vel tid til den årlige gymnastik-
opvisning i Farup fredag den 10.
marts, igen i år en god oplevelse for publikum med
meget flot gymnatik med 175 gymnaster i alle
aldre, den yngste på gulvet var 14mdr. og den æld-
ste var over 60 år  og der var både piger og drenge.
Desværre var aerobicholdet ikke med til opvisnin-
gen, men de har svedt hver torsdag aften i gym-
nastiksalen. Springholdet blev desværre ikke til
noget i år pga. for få gymnaster, men de der gerne
ville springe kom med på andre hold, og dermed
var der 5 drenge med på juniorspringholdet, som vi
har i samarbejde med Gredstedbro. Aftenen sluttede
af med en opvisning af ungdomsmixholdet, der er
startet op i denne sæson sammen med Ribe, Hvi-
ding, Kvik 70 og Farup, et flot hold på 40 gym-
naster, et hold som vi forventer skal bestå i mange
år og er for alle mellem 16-25 år, som gerne vil gå
til gymnastik. 
Endnu engang en stor tak til alle vore frivillige,
dygtige og engagerede ledere, I gør et flot stykke
arbejde og med stor gejst og energi, gir I jeres gym-
naster en god oplevelse vinteren igennem.

Husk skal du med til landsstævne i Haderslev fra
den 28. juni-2. juli, så er sidste tilmelding 7. april.
Vi ses til en ny gymnastiksæson til efteråret.
Jytte Knudsen
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Udstykningen på Farup Kirkevej.

Samtidig med at vi satte grundene til salg omkring
nytår, blev vi kontaktet af Antikvarisk Samling i
Ribe. Vi fik at vide, at der skulle undersøges for
fortidsminder, inden vi kunne komme videre med
projektet. Det havde vi ikke lige haft med i vores
overvejelser, heller ikke at vi fik den ekstra udgift
som en forundersøgelse ville udløse. 

Men gravemaskinen ankom, gravede en masse "ril-
ler" hen over markerne og arkæologen fik julelys i
øjnene….. Der viste sig nemlig adskillige aftegnin-
ger af stolpehuller og enkelte potteskår. Efter at
have gransket sandbunden kom lederen af udgrav-
ningen Claus Feveile frem til, at der har været
beboelser på stedet fra 2 forskellige tidsaldre. 

Så var det ikke nok med en forundersøgelse – nu
skulle der yderligere undersøgelser til, så et nyt
budget blev fremsendt til Kulturarvsstyrelsen. 

Pludselig kunne vi se vores projekt yderligere for-
sinket og "fordyret" – for der er nemlig kun en part
til at dække udgifterne ved sådanne undersøgelser,
nemlig ejeren. 

Ikke kun vi, men også de mange interesserede for-
bipasserende, synes at lovens påbud om at private
skal afholde omkostningerne, er forkert– men den
er nu en gang trådt i kraft i 2002. 

Men et nyt budget er blevet godkendt, så ca. 1/3 af
arealet skal udgraves og registreres til arkiverne.
Der er sat en startdato, men vejret bestemmer jo en
del, så det er spændende, hvornår maskinerne kan
komme i gang. 

Vi har aftalt med Claus Feveile, at han gerne vil for-
tælle om udgravningerne en eftermiddag når man er
kommet i gang. Der er mange, der har vist interesse
for stedet og spurgt til det, så vi vil forsøge at få
jungletrommerne sat i gang, så snart det bliver aktu-
elt, så man kan blive orienteret om enkelthederne
og resultaterne. 

Hilsen Lene og Lauge

Hvad skal "barnet" hedde ??? 

Vi vil gerne sig tak for de mange indkomne forslag
til vores konkurrence om at navngive vores udstyk-
ning ved Farup Kirkevej. 

Der kom 25 forslag, som redaktionen og vi gen-
nemgik på sidste redaktionsmøde. 

En del startede med Kirke…. eller Præste….., og
der var mange forskellige gode forslag. 

Hvad vi valgte, vil blive præsenteret forhåbentlig i
næste nummer af Marsk og Muld, når NAVNET har
været forelagt Ribe Kommune til godkendelse. 

Spændingen om hvem der løber med præmien på
rødvinen vil derfor også først blive udløst på det
tidspunkt. 

Foreløbig tak for hjælpen - Lene og Lauge Nielsen 
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Referat fra generalforsamling

mandag d. 23/1.-06 kl. 19.00

Referent. Christina L. Johansson.

Kent bød velkommen til de 2 sammenslåede gene-
ralforsamlinger og overlod ordet til Tina.

Velkomst ved formand Tina Nielsen.

1. Valg af dirigent:  Carsten Johansson blev fores-
lået. Ingen indvendinger. Han takkede for valget. 

2. Formandens beretning: Se Bilag. Susannne Møll
spurgte, hvorfor pengene fra brugsen ikke er kom-
met endnu. Alex fortalte at der er nogle papirer der
er blevet væk i Ribe amt og derfor kan sagen ikke
afsluttes. Advokaten vil evt. overføre et beløb til
forsamlingshuset, så den har lidt at gøre med.
Susanne synes, det er synd, der ikke snart sker
noget, så sagen kan afsluttes. Beretning godkendt.

3. Regnskab fremlagt af Alex: Der er underskud
pga. investeringer. Også el skulle laves, så det blev
lovligt og kunne godkendes. Huset kan regne med
CA. 100.000 kr. fra brugsforeningen ( ingen har det
nøjagtige beløb på nær advokaten og bestyrelsen )
til dækning af lån i banken. Der var ingen bemærk-
ninger og regnskabet blev godkendt.

4. Vedtægtsændringer § 4 og § 9: § 4: Tina fortæller
om hvorfor vi gerne vil lave antallet af  bestyrelses-
medlemmer om fra 7 til 5. Kent advarer om at få
færre ind og spørger om det er ordentlig gennem-
tænkt. Det bliver diskuteret mellem Kent, Kristian
Kyndi og Claus Fogh. Tina påpeger at udlejningen
foreståes af en uden for bestyrelsen og det er jo
næsten det halve arbejde. Forslaget bliver sat til
afstemning og vedtages med èn i mod og resten for.
§ 4 i vedtægter godkendt. § 9:  Hvis Forsamlingshu-
set bliver lukket, skal pengene gå til Farup Sogn og
det skal vedtages på en generalforsamling, hvad /
hvor det nøjagtig er. Henrik Villadsen påpeger det
skal være en ekstra ordinær generalforsamling, der
beslutter om huset lukkes og til hvad pengene bru-
ges. Forslaget blev enstemnigt vedtaget. § 9 i ved-
tægter godkendt.

5. Valg af bestyrelse: Tina Nielsen - ej på valg,
Christina L. Johansson - ej på valg, Keld Wollesen
-  ej på valg , Alex Madsen – på valg / ønskede ikke

genvalg, Kim Jørgensen – på valg / ønskede ikke
genvalg, Bo Schmidt – på valg / ønskede ikke gen-
valg, Else Pedersen – på valg / ønskede ikke gen-
valg. Claus Fogh og Laila Lauridtsen blev foreslået.
Der var ingen modkandidater og de blev valgt. 

6. Valg af suppleant: Karen Mortensen og Arne
Pedersen ønskede ikke genvalg. Birthe Bank blev
foreslået og valgt.

7. Valg af revisorer: Hans Marten Schmidt og Jan
Mortensen blev genvalgt.

8. Evt.: Alex foreslog muligheden for at oprette en
støtteforening / gruppe til huset, som Øster Vedsted
har det. Den skal have til formål kun at samle penge
ind til husets vedligeholdelse og ikke have noget
som helst med driften at gøre. Diverse andre emner
til anskaffelse af penge til huset blev drøftet. Susan-
ne Møll spurgte, om hun kunne ødelægge noget ved
at ringe til advokaten og høre hvor pengene blev af. 

Carsten takkede for god ro og orden under mødet.

Tina takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og
byder de nye velkommen.
Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger :

Formand :         Tina Nielsen
Næstformand : Christina L. Johansson
Kasserer:            Klaus Fog
Sekretær:         Laila Lauridsen

Keld Wollesen
Suppleant :      Birthe B. Jacobsen

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

GUDSTJENESTER

APRIL
Søndag d. 2. - Mariæ bebudelses dag kl.   9.00
Søndag d. 9. - palmesøndag kl. 10.00 

Familiegudstjeneste
Skærtorsdag d. 13. - kl. 10.00
Langfredag d. 14. - kl. 14.00 J. B. H.
Påskedag d. 16. - kl. 10.00 

Trompet/indsamling KFUM&K
2.påskedag d. 17. - kl.   9.00 
Prædikant Anne-Marie Moss Hansen/liturg Elin Hjuler
Søndag d. 23. - 1.s.e.påske kl.   9.00 J. B. H.
Søndag d. 30 - 2.s.e.påske kl. 10.00

MAJ
Søndag d. 7. – 3.s.e.påske kl. 10.00
St. Bededags aften torsdag d. 11. kl.19.00 

varme hveder i præstegården 
St. Bededag – ingen gudstjeneste
Søndag d. 14. – 4.s.e.påske kl. 10.00 

konfirmation
Søndag d. 21. – 5.s.e.påske kl. 10.00
Kristi himmelfartsdag torsdag d. 25. kl.   9.00 J. B. H.
Søndag d. 28. – 6.s.e.påske kl. 10.00

KIRKEBIL

Kan bestilles til gudstjenester og møder i konfir-
mandstuen. Så vidt muligt dagen før hos Ribe Taxa,
tlf. 75420088

Familiegudstjeneste/palmesøndag

Palmesøndag d. 9. april slutter minikonfirmanderne
deres forløb i konfirmandstuen/kirken. 
De medvirker sammen med konfirmanderne ved
familiegudstjenesten og er derefter inviteret i kon-
firmandstuen til en lille afslutning sammen med
deres familie. 

Påske og blæsermusik ... 

hører traditionelt sammen. Igen i år  får vi påskedag
trompetledsagelse til orgelmusikken og salmesange
v.  Sten Larsen, Ribe.

St. Bededagsaften 

Aftenen før St. Bededag, torsdag d. 11.  maj,  hol-
des der gudstjeneste kl. 19.00. Emnet for gudstjene-
sten bliver Jobs bog fra Det gamle Testamente – i
forfatteren og tegneren Peter Madsens gengivelse. 
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe
og varme hveder i præstegården.

Præstepraktikant.

Anne-Marie Moss Hansen, Ribe,  fortsætter i prak-
tik i Farup og Sct. Catharinæ sogne i april måned –
i dagene omkring påske samt sidste uge i april. 

Tirsdagsklubben
Den sidste eftermiddag i denne sæson bliver tirsdag
d. 25. april, hvor Christian Ravn, Føvling, vil for-
tælle historier fra Foldingbro og den gamle Kon-
geågrænse, som slettes på Danmarkskortet januar
2007. Kl. 14.30 - 16.30  i konfirmandstuen. Kaffe
10 kr. 

Indre mission
April
Vækkelsesmøder
Farup d. 26. og 27. kl. 19.30
Program følger 

Maj
Onsdag d. 3. studiekreds hos Ella Nicolaisen, Kin-
chsvej 4, IMT nr. 45
Onsdag d. 17. studiekreds hos Henry Nikolajsen,
Obbekærparken 98, IMT nr. 49
Onsdag d. 24. Fællesmøde m. Ribe og Gredstedbro 
v. Elin Hjuler: Trosbekendelsen.
Hvorfor og hvordan blev den til ?
Hvad betyder det, når vi bekender troen på Fader,
Søn og Helligånd? 

Danmission-ydre mission
Kredsmøder :
torsdag d. 6.april hos Mary Sørensen
torsdag d. 4. maj hos Ruth Lønne
Begge dage kl. 14.30
Stiftsårsmøde 1. april i Jerne sognehus
Distriktsudflugt 8. maj til Odense, Tværkulturelt
Center
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk

Konfirmation 2006

Der er konfirmation i Farup kirke søndag d. 14. maj
kl. 10.00
Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner
til konfirmanderne søndag formiddag på konfirma-
tionsdagen. Det kan ske i Kirkehuset, hvor der vil
være åbent fra kl. 9.15-10.30. Evt. roser til konfir-
manderne bedes afleveret personligt.

Konfirmanderne er følgende : 

Søren Thestrup Christiansen, Chr. Kuskvej 4
Ane Drewsen, Kærbølvej 35
Mads Vesterby Hansen, Købmandsvej 4
Mette Kargo Hansen, Hillerupvej 3
Morten Greis Hansen, Hillerupvej 99
Glen Sondrup Jensen, Farup Kirkevej 29B
Heidi Spangsberg Jørgensen, Nr. Farupvej 17
KlausLundby Kristiansen, Hillerupvej 1
Søren Rahbek Stensen Madsen, Hillerupvej 50
Peter Mortensen, Nr. Farupvej 11
Lene Bjerregaard Nielsen, Farup Sønderby 9
Nikita Bech Nielsen, Skrænten 4
Per Nissen Nielsen, Kærbølvej 20
Rasmus Bank Nielsen, Hillerup Engevej 19
Maja Okholm Tobiasen, Nr. Farupvej 16
Laura Plougmann Vejlgaard, Farup Sønderby 5

Konfirmation 2007

Traditionen tro er der konfirmation  den anden søn-
dag i maj : dvs. søndag d. 13. maj 2007

Af en påskeprædiken : 

Forsvare opstandelsen kan vi godt droppe og  i ste-
det holde os til det ene, at det, der skete påskemor-
gen, forandrede deres liv, som oplevede det. Fra den
første påskemorgen og op gennem historien er men-
nesker blevet ramt af det liv, de blev mødt med fra
den opstandne. De fik håb af det . De fik kræfter af
det til at kæmpe den ulige kamp, som livet underti-
den er ,for at overleve. De fik kræfter til ikke at gå
til i onde dage. De fik kræfter til at se smerte og
lidelse og død i øjnene - og til selv at dø.

Og sådan lever vi selv af ham, der er hos os som
den levende. Vi gik ikke i kirke og til gudstjeneste,
hvis det ikke var for ham. 
Vel kan vi da gå hen i kirken for at synge salmer og
lytte til den store musik, nyde kirkerummet osv. Vel
kan vi da døbe vore børn og konfirmere dem, fordi
det er en smuk tradition ,og sådan har det nu altid
været, men grundlæggende kommer vi, fordi vi i
kirken møder den virkelighed, vi ikke har i vores

egen magt – den virkelighed som sætter vort eget
liv i perspektiv -  som stiller til ansvar og befrier -
som frem for alt er det eneste, der gør en forskel,
når det virkelig gælder. 
Opstandelsesbudskabet betyder  ikke, at vores kamp
med livet bliver mindre i lyset af påsken. Det bety-
der ikke, at livets og dødens realitet ikke er lige så
barsk og ubarmhjertig for den, der kan tænke Gud
med ind i det. Opstandelsesbudskabet siger, at der
var en, der var sig selv i alt, hvad han gjorde – sig
selv i glæde og sorg – sig selv i Gudsforladthed og
angst og smerte. Han var ikke en selvfrelser, som vi
gerne vil være, ikke noget heroisk menneske.  Net-

op derfor blev han til liv for mange. Derfor
begyndte livet at leve, der hvor han gik, hos de
mennesker, han mødte og de sammenhænge,
han blev en del af, fordi der er en dyb sandhed

deri, at den, der forsøger at frelse sig selv, må dø
ved det, men den, der sætter sit liv til, skal vinde det
derved.
Det er påskens budskab, at vi ikke selv skal magte
livet og ikke selv kæmpe med døden. Det har Gud
gjort gennem sin egen søn, og Han gør det stadig-
væk. 
Ikke så vi kan forstå det, men så vi kan leve af det.

Påskeevangeliet ifølge evangelisten Markus :

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene

og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende

salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt

om morgenen den første dag i ugen kommer de

til graven, da solen var stået op. Og de sagde til

hinanden : "Hvem skal vi få til at vælte stenen

fra indgangen til graven ?" Men da de så der-

hen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For

den var meget stor. Og da de kom ind i graven,

så de en ung mand i hvide klæder sidde i den

højre side, og de blev forfærdede. Men han sag-

de til dem : "Vær ikke forfærdede! I søger efter

Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er ops-

tået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de

lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple

og til Peter, at han går i forvejen for jer til Gali-

læa. Der skal I se ham, som han har sagt jer

det." Og de gik  ud og flygtede fra graven, for de

var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke

noget til nogen, for de var bange. ( 16,1-8) 



April
25. Tirsdagsklub kl. 14.30 Konfirmandstuen

Maj
14. Konfirmation i Farup Kirke

Juni
22. Skolens sommerfest

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 "Har du noget at tilføje så send en 
mail til admin@farupsogm.dk 

AKTIVITETSKALENDER

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Iflg. kalenderen er det forår, og inden længe vil fod-
bold- og håndboldbanen ved Farup Skole for-
håbentlig summe af aktivitet. 

I skrivende stund er det dog kun muligt at fortælle,
hvornår old-boys holdet starter træningen, og det
sker mandag d. 3. april kl. 19.00. Derefter vil der
være træning hver mandag, også i påskeferien!!
Turneringen starter medio april. 

I øjeblikket er vi i bestyrelsen for bogerforeningen i
gang med at indsamle tilmeldinger til fodbold og
håndbold for ungdomsholdene. Når dette arbejde er
afsluttet, vil der blive tilmeldt hold til de forskellige
turneringer, og der vil blive påsat trænere og
træningstider vil blive fastlagt. 

Dette vil blive bekendtgjort dels ved opslag og dels
på www.farupsogn.dk På hjemmesiden kan man også
løbende følge med i, hvornår der spilles kampe, lige-
som man kan få øvrige nyheder. 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger eller måske
har lyst til at give en hånd med som træner eller
holdleder, så hører vi meget gerne. 

Man kan få nærmere oplysninger hos hhv. 
Kristian Kyndi 51215242 (fodbold) 
Charlotta Schnoor 75410884 (håndbold) 

Hos sidstnævnte kan man også forhøre sig ang.
håndbold for dame-senior. 

Pva bestyrelsen i FSBG 
Kristian Kyndi " 

"Fodbold og udendørs håndbold i Farup   

Hobby Udstilling.

Jeg vil gerne på Farup Forsamlingshus, og egne vegne,
sige TUSIND TAK til de frivillige hjælpere ved hobby
udstillingen den 26 marts. Samt til de mange sponsorer.

Udstillerne, Ribe Gryden, Michael Lassen, Hans Tobiasen, Tanderup Maskinstation, Logi Trans, Kvickly,
Jens Pedersen, Kop og Kande, Kære Børn, Clinic Beauti, Falck, Ribe Bryghus, Andelskassen, Kongeå Bage-
ri, Kongeådal Brugs, Seem Brugs.

Uden jeres støtte kunne det ikke være blevet gennemført. Trods flere arrangementer i området var udstillingen
godt besøgt, og gav et pænt overskud til forsamlingshuset på godt 4000,- kr. Så vi vil gentage det til næste år.

Tove A. Vejrup

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73


