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Landsbyfest 2006
PROGRAM for landsbyfesten i Farup
den 25. og 26. august 2006
FREDAG:
18:00 Landsbyfesten starter og boden åbner
18:30 Håndbold Hillerup mod Farup
18:30 – 20:00 Discofest for børn i teltet entre` kr. 20,- alt inkl.
(med børnedrinks, ansigt maling og fed musik)
19:00 Fodbold Hillerup mod Farup
20:00 Kaffebord i teltet
21:00 Playback grand prix ( tilmelding til Monica 75422939 )
22:30 Fyrværkeri
23:00 – 01:00 Musik og spil om øl prisen i teltet
01:00 Teltet og boden lukker
LØRDAG:
09:30 Flaghejsning og morgen sang ved Menighedsråd og Elin
10:00 Morgenkaffe og rundstykker i teltet
10:00 Boden åbner
10:00 Børneloppemarked ( ingen tilmelding )
10:00 Fodbold og håndbold for børn
11:00 Tombolaen åbner
13:00 – 15:00 Sjov og spas på boldbanerne
( tilmelding Jesper 75424147 )
18:30 Fest i teltet medbring mad til ta` selv bord
HUSK SERVICE
entre` voksne kr. 30,- børn kr. 15,Kåring af "Årets borger i Farup sogn"
Lokal underholdning ( forhåbentlig )
21:30 Lazy Boots kommer og giver opvisning samt work shop
22:00 Musik leveret af vores lokale band
01:00 Teltet lukker
Med Venlig Hilsen
F:S:B:G og forsamlingshuset
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Åbent hul.
Onsdag den 26. april mødte omkring
60 interesserede op for at høre
arkæolog fra Antikvarisk Samling i
Ribe Morten Søvsø fortælle om de
fund, der er gjort på udstykningen på
Farup Kirkevej 18. De 2 arkæologmedhjælpere havde afmærket mange af fundene på marken, hvilket
understøttede Mortens spændende
forklaringer rigtig godt.
Der var mange, der havde spørgsmål
til udgravningerne og Morten havde
svarene på rede hånd.
Det var dejligt at se så mange mennesker til arrangementet.

Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Nyt fra Dialogkredsen

Invitation

Et af de tilbagevendende emner på Dialogkredsens
møder har været skolens sommerfest. De sidste 3 år
har Borgerforeningen velvilligt bistået os med arrangementet af sommerfesten, da lærerne, på grund
af besparelser, måtte afstå fra at medvirke.

Vi har i år den glæde,
at kunne invitere alle
interesserede borgere i
Farup Sogn til Farup
Skoles sommerfest.

Torsdag den 23. juni kl. 18
Sommerfesten bliver i år noget anderledes end
de foregående år. Skolen har planlagt en emneuge som afslutning på skoleåret.

Emnet er Vadehavet.

20-21

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige Borgerforeningen mange tak for hjælpen med at få sommerfesttraditionen til at overleve. Vi glæder os til at
starte en ny form for sommerfest.
På Dialogkredsens vegne Lillin Villadsen

De første dage vil undervisningen foregå i og
ved vadehavet, hvor den særlige natur vil blive
udforsket. Torsdag bliver alle indtrykkene bearbejdet. Der bliver forberedt forskellige måder
at præsentere ugens oplevelser på, så der bliver
noget at se, høre, føle eller smage for alle, der
besøger skolen torsdag aften.
18-20

Det har hele tiden været vores ønske i Dialogkredsen, at bringe skolen mere på banen igen. Det er
derfor en stor glæde, at der er lykkedes at finde en
form, der både kan præsentere og åbne skolen for
lokalsamfundet, og give lærerne mulighed for at
deltage.

Elever og lærere vil præsentere deres
arbejde forskellige steder på skolen.
Disco for elever i samlingssalen,
kaffehygge i klasselokalerne

Uden mad og drikke….
Dialogkredsen sørger for, at det først på aftenen
er muligt, at købe lidt lækkert til aftensmaden.
Senere kan lækkersulten tilfredsstilles ved det
traditionelle kagebord. Hele aftenen er det
muligt at købe drikkevarer.
Vi håber at rigtig mange vil kigge indenfor.
Vi glæder os til at se jer.
Elever og personale på Farup Skole samt
Dialogkredsen.

Det er ikke nok at bage en kage ...
Sådan sagde Kent Rygård i sin formandsberetning
ved Borgerforeningens årlige generalforsamling. Vi
var nok mange, der følte os ramt! Derfor er vi en
flok quinder, der har besluttet at komme med på
banen. Vi har allieret os med Borgerforeningen og
tanken er at arrangere to aftner årligt. Arrangementerne skal ses som supplement til de allerede eksisterende, årlige arrangementer (landsbyfest, dilettant mm.) dog med et lidt andet præg. Vi har taget
udgangspunkt i vore egne interesser og i vores egen
situation: vores børn er blevet store, så vi kommer
ikke mere på skolen eller i forsamlingshuset til
juletræs- eller fastelavnsfester. Vi savner de hyggelige snakke over en kop kaffe. Brugsen er også lukket, så heller ikke dér løber man lige ind i nogen
længere. Hvor kan man gå hen i dag, hvis man
ønsker en god snak og tilmed et godt ’input, og
måske også synge et par sange og drikke kaffe!
Vi synes sognet har brug for aftner som dem, foredragsforeningen i sin tid stod for, samt arrangementer af mere kulturel og traditionsfunderet karakter,
som alle generationer har glæde af at deltage i.
Vi agter at starte ud d. 3/11 med en Allehelgensaften. Tanken er at involvere Kirkelunden, kirkehuset
samt kirken i arrangementet som vil blive af et par
timers varighed.
På alles vegne
Alma Clausen
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Navngivning
Så fandt vi frem til navnet på det nye boligområde ved Farup Kirkevej. Redaktionen på Marsk og Muld og undertegnede kunne vælge
mellem 25 indkomne forslag. Vores første valg
var Bodil og Thomas Pedersen´s forslag Norden Toft – det oprindelige navn på marken.
Dette blev dog ikke godkendt ved kommunen,
hvorfor vores næste valg faldt på PRÆSTEGÅRDSTOFTEN.
Dette forslag var indsendt af Lisbet Knudsen
og Villy Lønne.
Den udlovede præmie på rødvin er derfor blevet afleveret, og vi håber den vil blive nydt.
hilsen Lene og Lauge Nielsen

Dialogkredsens arbejde
Siden august 2004 har der været fælles ledelse i
Region Midt – det vil sige Valdemarskolen og Farup Skole – og dermed en fælles skolebestyrelse. Til
skolebestyrelsen er der tilknyttet en dialogkreds tilhørende Farup Skole, som har til formål at komme
med input til Farup Skoles medlemmer af skolebestyrelse. Den første Dialogkreds består af de forældre, der blev valgt til den sidste selvstændige skolebestyrelse ved Farup Skole i 2002.
Heldigvis er det ikke den eneste funktion, som dialogkredsen har i praksis. Dialogkredsen fungerer
som et bindeled fra Farup Skole til skolebestyrelsen. Dialogkredsen er dog ikke kun et bindeled til
skolebestyrelsen, men også til Farup Skoles daglige
ledelse og lokalsamfundet.
I og med at vi har en dialogkreds har I, som skolens
forældrekreds, en mulighed for at være med til at
påvirke den pædagogiske debat på skolen. I har
mulighed for at være med til at lave arrangementer
og tiltag, der er til glæde for alle skolens børn og
dermed store dele af lokalsamfundet. Dialogkredsen
er ikke er bundet af faste retningslinier for, hvad der
skal arbejdes med. Der kan derimod vælges emner
frit efter interesse.

Indtil nu har dialogkredsens medlemmer siddet i to
år, men det bliver der lavet om på fra næste skoleår.
Det er hensigten at finde en repræsentant fra hver
klasse, der så sidder 1 år. Det vil sige at der er en
løbende udskiftning og tidshorisonten er overskuelig. Repræsentanterne til dialogkredsen bliver valgt
på de obligatoriske forældremøder på skolen.
Når man siger ja til at være en del af dialogkredsen,
er man forpligtet på:
4 årlige møder
at være med til at tilrettelægge sommerfesten
Informere om dialogkredsens arbejde på forældremøder
Evt. andre arrangementer alt efter initiativ
Der er to fødte medlemmer af dialogkredsen, nemlig de to medlemmer af skolebestyrelsen der er
valgt fra Farup. De resterende 7 skal så findes på
forældremøderne.
I det forløbne år har vi på møderne i dialogkredsen
haft gode og konstruktive samtaler og debatter om
både pædagogiske og andre mere jordnære emner.
Blandt andet har vi drøftet børns sociale kompetencer, hastighedsmålingerne i Farup, organisering af
næste skoleår samt legeplads mm.
Vi håber, at I har lyst til at deltage i dialogkredsens
arbejde.
Med venlig hilsen
Dialogkredsen
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Ungdomsklubben
på hyttetur.
Så er ungdomsklubben lukket
for denne sæson, og det blev
på sædvagenlig vis markeret
med en hyttetur.
Turen gik i år til Stevninghus Spejdercenter ved
Kliplev (Aabenraa).
vi tog afsted fra skolen fredag eftermiddag og var
hjemme igen søndag sidst på dagen.
Stevninghus er et stort område med flere lejemål, så
vi delte området med 70 børn fra en SFO ved Sønderborg. (ØV, det er nu sjovere, hvis man har det
hele for sig selv. Men det gik nu fint).
Vejret viste sig ikke helt fra sin pæne side, så meget
af tiden blev fordrevet indendørs med spil og hygge, pigerne hyggede sig meget med at lægge make
up på hinanden, og der skete store forvandlinger
med fladjern og div. sminke, som jeg slet ikke kan
udtale navnene på. mens drengene spillede poker og
kørte med fjernstyrede biler.
I år skulle ungerne selv lave mad, så de var delt op i
hold, som godt assisteret af ledere, skulle lave mad,
ryde af og vaske op. Det gik rigtig godt og vi fik da
også god mad hver dag.
Natløbet, som også er en tradition, foregik på noget
der hedder Jægerstien, en lille sti inde i en skov ned
til en sø, der selv i dagslys er svær at følge, og så
har skoven jo så mange "sjove" lyde om natten,
men alle gennemførte. Natløbet blev afsluttet med
Varm kakao, kage og præmie overrækkelse.
til slut vil jeg, på ledernes vegne gerne takke for et
godt klubår, jeg håber vi ses igen næste år.
Vi fortsætter alle 3 i klubben den kommende sæson.
Lise, Dorthe og Jesper
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SOMMERGUDSTJENESTE & HAVEKAFFE
Søndag d. 9. juli er der gudstjeneste kl. 14.00. Der
holdes altergang – og efterfølgende giver menighedsrådet kaffe i præstegårdshaven/ stuen. Alle er
velkomne – uanset alder !

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
Juni
søndag d. 4. - pinsedag –
Mandag d. 5. - 2.pinsedag d. 5. –
Søndag d. 11. – trinitatis søndag
søndag d. 18. – 1.s.e.trin.
søndag d. 25. – 2.s.e.trin.

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

Juli
søndag d. 2. – 3.s.e.trin.
kl. 10.00
søndag d. 9. – 4.s.e.trin.
kl. 14.00
altergang / kaffe
søndag d. 16. – 5.s.e.trin.
kl. 10.00
søndag d. 23. – 6.s.e.trin.
kl. 9.00
søndag d. 30. – 7.s.e.trin.
ingen gudstjeneste
August
søndag d. 6. – 8.s.e.trin.
søndag d. 13. – 9.s.e.trin.
søndag d. 20. – 10.s.e.trin.
Søndag d. 27. – 11.s.e.trin.

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

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i
konfirmandstuen. Ribe Taxa tlf. 75 420088, gerne
dagen før.
INDSAMLINGER
Ved indsamlingen i påsken til fordel for KFUM&K
indkom der 411,50 kr.
Tirsdagsklubben
Holder ferie og begynder igen den sidste tirsdag i
september måned.
Se derimod SOMMERGUDSTJENESTE OG KAFFE
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Indre mission
Juni
Fællesmøde Farup/Ribe torsdag d. 8. kl. 19,30 i
Brorsons Minde, Ribe. Jørgen Boyskov Hansen,
Gram taler.
Studiekredsmøde onsdag d. 14. kl. 19.30 hos Troels
og Thilde Skov, Tanderupvej 14, IM nr.1
Juli – ingen møder
Danmission-ydre mission
Kvindekredsen slutter sæsonen i præstegården torsdag d. 1. juni kl. 14.30
FERIE
Sognepræsten holder ferie fra mandag d. 24.7.- søndag d. 13.8.
Evt. henvendelser kan ske til sognepræst Jørgen
Bork Hansen, Ribe, tlf. 75 420232
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Som hidtil ligger dagsorden / referat fra menighedsrådsmøder fremme i kirken henholdsvis 4 dage før/
efter møderne. Næste møde i rådet finder sted tirsdag d. 27.juni kl. 19.00 i konfirmandstuen.
SOMMERUDFLUGT
Årets udflugt går i år ud til et af de naturskønne
områder, vi har tæt på os. Vi skal til Gram, hvor vi
skal besøge såvel slotsparken som selve slottet,
hvor vi får en rundvisning i gemakkerne. Desuden
skal vi se Museet Gram Lergrav og rundt i området
i øvrigt. Middagen er bestilt på Den gamle Kro i
Gram og eftermiddagskaffen serveres på hjemturen.
Dato : Torsdag d. 13. juli med start kl. 9.00
Pris : 125 kr.
Yderligere oplysninger/ tilmelding : se annonce i
Ugeavisen, når datoen nærmer sig.
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
TALE TIL KONFIRMANDERNE
søndag d. 14.5.06
Kære konfirmander!
Så blev det endelig jeres konfirmationsdag. Nogle af
jer har allerede været til konfirmation – hos venner
inde i Ribe eller i familien – i dag er det jeres dag. !
bøgen er sprunget ud. Flagene er til tops rundt
omkring. Alt er sat til den festdag, som konfirmationen er for jer og jeres familie. I har glædet jer – og
jeg håber, I må få al den glæde, I har glædet jer til.
Man kunne næsten sige: Scenen er jeres – scenen er
din ! nu i dag, her i kirken og derhjemme eller hvor I
nu skal holde fest inden længe.
I kender nok det program fra TV: "Scenen er din ".
Det handler som bekendt om at vinde en konkurrence
i forskellige discipliner: sang, dans og underholdning. Hvis man drømmer om at stå på scenen skal
man allerførst sende en videooptagelse, der bliver
studeret af et dommerpanel. Er man så heldig at blive antaget, bliver man inviteret til en audition – en
prøve - for nærmere at vise, hvad man kan. Igen er
der en sorteringsrunde, inden det endelige antal deltagere er fundet.
Nu bliver det alvor – for nu bliver "scenen din". Man
får hjælp fra en stylist – en der skal hjælpe med at
sætte ens nummer op – vælge hvad tøj, man skal
have på - hvordan håret skal sidde – hvordan man i
det hele taget skal optræde for at gøre sig på scenen

– nå ud over rampen og ikke bare være glemt 2 min.
efter. Endelig skal man optræde foran et veloplagt
publikum og de mange tusinde seere rundt omkring
bag skærmene - "scenen er din". Et dommerpanel
sidder klar og giver point til hver deltager, fortæller
hvad der var godt og skidt , hvad vedkommende skal
arbejde med osv. – nogle går ud og andre går videre
til sidste runde. Og så endelig ved vejs ende afgøres
det, hvem der vinder konkurrencen og bliver midtpunkt for aftenens hyldest.
Jo, vi kunne næsten lege "scenen er din " i dag, for
alt er sat i scene : håret – tøjet – kirken er pyntet op
– og festbordet – gaverne venter - der er publikum
på – I er i centrum af det hele.
Men så hører ligheden med TVs " scenen er din "
også op.
For når I er i centrum her i kirken – så er det ikke
fordi I er specielt dygtige – til at spille, synge, danse,
dovne, rydde op på værelset eller løse matematikopgaver. Den slags interesserer Gud sig overhovedet
ikke for. Han indkalder ikke til audition for at sortere
de egnede fra de ikke-egnede – hos Gud går alle
videre uden undtagelse.
I er heller ikke i centrum fordi I her efter jeres konfirmationsforberedelse ved en hel masse om kristendommen – kender en række salmer i salmebogen og kan
trosbekendelsen udenad. Det er alt sammen udmærket
– det er godt at have gode ord at tygge på, når ens
egne ord ikke dur til noget, for glæde eller
sorg.

Nej, når I er i centrum, så er det ene og alene fordi I er jeres forældres og Guds elskede børn.
Gud sagde det til jer, den dag – I blev døbt.
Gud sagde til hver enkelt af jer: du er mit
barn, uendelig værdifuld for mig. Du skal
ikke først arbejde med dig selv – dit udseende – om du nu matcher moden med frisure
og tøj osv. --- din optræden – om du ser
selvsikker og stilrigtig ud – dine meninger,
om du har hurtige og smarte svar i en
diskussion - men lige akkurat sådan som du
er, er du dyrebar for mig og får du højeste
points - med ret til og min velsignelse til at
gå videre – ikke bare for en enkelt aften –
men resten af dit liv – "scenen er din. "
De unge mennesker er bagerst f. v. :Søren, Mads, Søren, Glen, Midt f. v. : Per,
Sådan talte Gud til jer i dåben – og sådan
Peter, Morten,Rasmus, Klaus, forrest f. v.: Laura, Ane, Maja, Mette, Heidi,
gentager han det for jer nu i dag.
Nikita, Lene
FARUP SOGNEBLAD
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Jeg ved ikke, hvor meget I lige nu husker af Peter
Madsens tegneserie om Jesus. Det var den, vi
begyndte med i konfirmandstuen – fortællingen om
Jesus, sådan som disciplen Peter husker det.
Da Peter tænker tilbage på tiden sammen med Jesus
spekulerer han over, hvordan Jesus havde en evne til
at vende ting på hovedet. Det var gerne , når disciplene havde travlt med at fortælle om andre – hvor
underlige folk dog kunne være – hvor tåbelige. Det
endte gerne med, at det kom til at handle om dem
selv – at de selv fik stof til eftertanke.
"Scenen er din "– det kunne Jesus have sagt, tænker
jeg - på sin egen underfundige facon. "Scenen er din
"– du er på - du har fået et liv af din Gud og far –
så brug det - vel og mærke ikke bare for din egen
skyld – det bliver både uinteressant og kedeligt i
længden – brug det sammen med din næste – det er
det, du er skabt til.
Det er det, jeres dåb også betyder – og konfirmationen i dag – at I skal gå ud og bruge det liv, I har
fået. I skal blande jer i livet omkring jer og i samfundet – det er alt sammen også jeres scene.
Nemt er det bestemt ikke altid. Der er så mange
meninger om, hvad der er rigtigt og forkert – og så
mange forskellige mennesker og måder at leve på.
Bibelen er ikke en opslagsbog i, hvordan vi skal bære
os ad – hvad vi skal gøre i de enkelte situationer –
hvad vi skal sige – men Jesus har angivet os en retning vi skal gå i. Med sit eget liv og sin omgang med
mennesker har Jesus vist os en retning.
Jesus så aldrig forbi mennesker, ved I nok, intet menneske var Jesus ligegyldigt. Han så heller ikke på

mennesker. Han så derimod mennesker i øjnene, med
kærlighed og dyb respekt – uanset i hvilken forfatning
de var. Så kunne der senere følge en heftig diskussion
om det at leve, men kærligheden og respekten var det
første og lå altid nedenunder.
Og med sin død og sin opstandelse har Jesus angivet
os en retning for vores liv – nemlig den, at kærligheden er den stærkeste livsmagt, der findes. Sådan ser
det absolut ikke altid ud. Man kan komme voldsomt i
tvivl ved at se på livet ude i verden og også undertiden hos en selv. Netop derfor siger Jesus til os, at vi
skal holde fast ved troen på Gud og på ham. Vi skal
tro på kærligheden. Den vil gøre en forskel med os og
med vores verden, hvis vi tør.
Selv lover han at være med jer alle dage – indtil verdens ende. Ikke noget med sølle 2 minutters. opmærksomhed her! Nej, han vil være i jeres liv altid - når
det hele går som en leg - når I står midt på livets scene og alting bare kører flot derudaf – og han er med
jer den dag, I tænker, at ingenting dur og I ikke dur.
Han har givet jer højeste point for længst, husker I
nok. Han ved, I kan gøre en forskel ude på livets og
verdens scene – lige akkurat sådan som I er og med
det, der er jer.
Jeg vil ønske for jer, at I af Guds løfte til jer må finde
glæden ved at være dem, I er. Aat I må finde jeres plads
i livet og den tilværelse, som passer netop til jer.
Lykke til og Guds velsignelse.
Amen

AKTIVITETSKALENDER
Juni
22.

Skolens sommerfest

Juli
13.

Sogneudflugt

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:
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menighedsrådet

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

SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDEREN PÅ www.farupsogn.dk og "Har du noget at tilføje så send en
mail til admin@farupsogm.dk
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