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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 oktober -
november udgaven er MANDAG den 11. september

Der blev kigget dybt i mikroskoperne, da sogneudflugtens deltagere var på besøg på Museet Gram Lerg r a v
d. 13. juli. Det var et spændende besøg - og i herligt vejr,  som vi siden nød i Gram slotspark og Ribehøj fami -
liepark, inden vi sluttede i Folding kirke. 
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Kære læsere af Marsk og Muld

Det er nu efterhånden et år siden, at vi skrev den sidste beret-
ning fra vores rejse gennem Afrika. Kontakten til Karagw-
eområdet og K.D.V.T.C. - skolen i Tanzania som vi arbej-
dede på - holdes stadig ved lige takket være sms-beskeder og e-
mails. Vi har efterfølgende engageret os i frivilligt arbejde i en
lille dansk forening med 26 års erfaring og kendskab til områ-
det, ULD-80 Karagwes Venner, og følgende indlæg har til
hensigt at oplyse lidt om ULD-80 og venligt opfordre eventu-
elt interesserede til at støtte vore forskellige projekter.

Bag det mystiske navn ULD-80 gemmer sig betegnelsen
”Ulandsdebat 1980”. Foreningen blev dannet af en gruppe
FDF-spejdere under et nytårsmøde i 1979-80 med det formål
at støtte diverse ulandsprojekter økonomisk og moralsk, samt
derigennem knytte personlige forbindelser med den lokale
befolkning ved de støttede projekter. Meget er sket siden 1980 -
spejdernes engagement er svundet lidt, men andre er kommet til
og foreningen støtter stadig få, men nyttige projekter:

1. Radiostation i Karagwe, Tanzania.
I samarbejde med en lokal gruppe og med hjælp fra DANI-
DA har vi netop indledt et treårigt projekt med etablering af
en lokalradio. Radioen skal fungere som formidler af alt fra
budskaber om demokrati og udvikling til lokale nyheder og
sundhedsoplysning. Vi har i februar været med til at ansætte
elleve medarbejdere, heriblandt en ung kvindelig journalist som
leder af stationen. Vi har lejet lokaler til radioen og der arbej-
des på at få radio-, computer- og antenneudstyr anskaffet, så
første udsendelse kan blive sendt ud til august. 

2. Børnehjem i Bokobo, Uganda.  
Her støtter vi arbejdet med et børnehjem drevet af en lokal
kvinde. I øjeblikket modtager hjemmet penge til at opføre nye
boliger til børnene, samt et bageri, der på sigt skal være ved til
at give stedet en daglig indtægt. Projektet støttes i samarbejde
med en udsendt fra Mellemfolkelig Samvirke.

3. Udveksling af danske lærerstuderende og andre undervisere
til KDVTC.
Et nyt projekt vi forsøger at få begyndt udfra tanken, at
ulandshjælp ikke kun omhandler penge, men også oplysning.
Undervisning i konkrete fag og formidling af undervisningsme-
toder til de lokale lærere på skolen er blandt de opgaver, der vil
blive lagt vægt på. ULD-80 hjælper med forberedelserne
hjemmefra og KDVTC stiller logi og hjælp til rådighed
under holdet. Opholdets varighed afhænger af den enkelte.

4. Sponsorater af skolepenge til forældreløse børn og andre.
Finder sted både i Tanzania og i Uganda. Oftest i tilknytning til
de større projekter. Vi forsøger i øjeblikket at skaffe penge til vide-
reuddannelse af én af lærerne fra KDVTC. Han er blevet
optaget på et universitet i Dar Es Salaam, men mangler penge
til at finansiere sit ophold på 12.000 kr. årligt de næste fire år.

Midlerne til foreningens arbejde tilvejebringes gennem medlem-
mernes kontingent, hvoraf _ bliver brugt til direkte støtte til
projekterne, mens _ hensættes i en rejsefond. I øjeblikket fun-
gerer rejsefonden mest som opsparing, men har tidligere gjort
det muligt for lokale fra Karagwe at deltage i praktikophold og
diverse kurser i Danmark. Vi arbejder desuden på at få en
hjemmeside på Internettet, så information om vores arbejde
nemmere kan udbredes. Indtil da kan enhver med interesse og
nysgerrighed for vores arbejde eller lyst til at rejse en tur til
Karagwe kontakte os på nedenstående e-mailadresser. Som al
anden ulandshjælp har også vi brug for støtte. Et medlemskab
af ULD-80 Karagwes Venner koster 150 kr. årligt og kan
indbetales på gironummer 150-7192. Som medlem modtager
man fire gange årligt et nyhedsbrev om foreningens aktiviteter,
samt en åbenlys mulighed for at rejse ud og se med egne øjne,
hvad pengene går til. 

Mange hilsner
Heidi Eskelund Knudsen - Minerva@ofir.dk
Lars S. Fabrin - Lars.fabrin@hotmail.com
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HJÆLP  vi mangler  ” handy mænd ”
( og kvinder ! )
Forsamlingshuset trænger til en kærlig hånd udven-
dig, så vi vil høre om der går en masse håndværkere og andre fingersnilde mennesker rundt, der vil hjælpe
en dags/weekendstid. Det drejer sig om at kradse fuger ud og fuge på ny og soklen trænger også til lapning
hele vejen rundt. Forsamlingshuset er selvfølgelig klar med lidt godt til ganen og halsen, så meld dig til en
hyggelig arbejdsdag og hjælp os med at få ” Huset ” til at ” skinne som ny.”
Kontakt person :  Christina  Johansson, Tlf: 75 41 12 62

Loppemarked i Farup Forsamlingshus
Årets loppemarked afholdes lørdag d. 7/10 fra kl. 10.00 -15.00 i Farup Forsamlingshus.
For nye i sognet vil vi lige fortælle lidt om loppemarkedet. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed,
som Farup Forsamlingshus arrangerer for at tjene penge til ”huset”. Hele året kan man aflevere ”lopper”
hos Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18. Spørgsmål kan rettes til Ruth og Mogens 75424145. Vi kan også
evt. være behjælpelige ved afhentning af lopper. Dagen før (i år fredag d. 6/10) kan lopperne afleveres
direkte i Forsamlingshuset fra kl. 17.00 til 19.00.
Vi har allerede fået mange lopper, - tak for det, men vi kan sagtens bruge flere!! 

Arr. Farup Forsamlingshus 

Nyt fra fodbold og håndbold
I de seneste måneder har der været godt gang i aktiviteterne på sportspladsen ved skolen.
I håndbold har der været 3 ungdomshold i gang, og de to af disse har deltaget i DGI's turneringer.
Desværret lykkedes det ikke at få dameholdet i gang i dette forår, men vi håber, at det lykkes til næste år

På fodboldfronten har der også været 3 ungdomshold i gang og alle har været med i JBU's turneringer. Endvi-
dere har old-boys holdet deltaget i DGI's turnering.

Mens sæsonen er slut for håndbolds vedkommende, så fortsætter fodbolden, når skolernes sommerferie er
overstået. Hvis man ønsker nærmere oplysninger om resultater mv, så kan man kigge på www.farupsogn.dk

Både håndbold og fodbold vil deltage til landsbyfesten ultimo august.

For Farup SB & G
Kristian Kyndi

Farup Jagtforening Diana
Så er der mulighed for at komme ud at opleve hjortebrunst. I samarbejde med Skov og Naturstyrelsen har
vi arrangeret en aften hvor vi skal ud at høre hjortebrunst samt evt. se de store hjorte.
Tirsdag d. 12. september med afgang kl. 17.30. Mødested Farup skole.
Vi kører fra Farup kl. 17.30 for at være ved Langsø kl. 18.30, hvor vi spiser vores medbragte madkurv
(husk drikkevarer og kaffe). Mens vi fortærer vores medbragte mad, vil en fra distriktet fortælle os om
kronvildtet i Oksbøl reservatet.
Der vil ligeledes være opstillet kikkerter til fri afbenyttelse.
Når mørket sænker sig, vil vi køre ud i området, for at høre hjortebrunsten.
Husk at medbringe kikkerter. Alle er velkomne.
Husk tilmelding til Jens Erik Sinkjær 75431170 eller Ove N. Nielsen 75422654.
Jagtforeningen

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73



FARUP SOGNEBLAD

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.

6

Kirkesiden

GUDSTJENESTER

August
søndag d. 6. – 8.s.e.trin. kl.   9.00 J. B. H.
søndag d. 13. – 9.s.e.trin. kl. 10.00 J. B. H.
søndag d. 20. – 10.s.e.trin. kl.   9.00
Søndag d. 27. – 11.s.e.trin. kl. 10.00 

September
Søndag d. 3. - 12.s.e.trin. kl.   9.00 J.B.H.
Søndag d. 10. - 13.s.e.trin. kl.   9.00
Søndag d. 17. - 14.s.e.trin. kl. 10.00 

Høstgudstjeneste/indsamling/kirkekaffe
Søndag d. 24. - 15.s.e.trin. kl. 19.00 

Konfirmand- og forældreaften

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i
konfirmandstuen. Ribe Taxa tlf. 75 420088, gerne
dagen før.

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet afholdes tirsdag d.
15. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden kan læses i kirken 4 dage før mødet . 

HØSTGUDSTJENESTE
Ved høstgudstjenesten d. 17. sept. er der indsamling
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Kors-
hær og Danske sømands- og udlandskirker. 
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten, nederst i kir-
ken.

KONFIRMAND- og FORÆLDREAFTEN
De nye konfirmander med forældre inviteres til ori-
entering vedr. vinterens konfirmationsforberedelse
søndag d. 24.9. Vi begynder med gudstjeneste i kir-
ken kl. 19.00 og går derefter i konfirmandstuen. 

Tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben begynder en ny sæson tirsdag d. 26.
s e p t e m b e r. Vi får den dag besøg af pens. lærer Møller
fra Ølgod, som nogle vil huske fra et tidligere besøg
h e r, hvor han fortalte om I.C.Christensen. Denne gang
vil lærer Møller fortælle om ”Hyrdedrengen, der
skrev til kongen”  - Vardedrengen P.O. Pedersen, hvis
brev til kongen satte spændende ting i gang. Lærer
Møller medbringer lige som sidst sin violin. 
Tirsdagsklubben er stadig for enhver med interesse
for lokal kom-sammen, sang, fortælling, fore-
drag,billeder osv.. Vi mødes den sidste tirsdag i
måneden, kl. 14.30-16.30. Kaffe koster 10 kr. 

Indre mission
August. Foreningsmøde torsdag d. 17. i Ribe kl.
19.30. Onsdag d. 30. studiekreds v/ Mary Sørensen.

September. Den 13. og 14. bibelkursus i Gredsted-
bro kl. 19.30. Onsdag d. 27. møde v. Arnt Johanes-
sen fra Esbjeg, kl. 19.30 i missionshuset.

Danmission-ydre mission
Kvindekredsen holder pause til oktober måned.
Efterårsmøde i distriktet tirsdag d. 5. september ved
Susanne Tjagvad Madsen udsendt til Cambodja.
Kvindestævne i Gørding mandag d. 25. september
kl. 14-17, Inger og Find Koch fortæller og viser lys-
billeder fra en rejse til Mongoliet.

FLAGHEJSNING OG MORGENSANG
v. landsbyfesten.
I forbindelse med landsbyfesten fredag og lørdag d.
25.-26. august, står menighedsrådet og undertegne-
de for en kort morgensang lørdag. Det sker efter
flaghejsningen kl. 9.30. Efter morgensangen kan
der købes rundstykker og kaffe.
Se i øvrigt program for landsbyfesten andet steds i
M&M. EH

FERIE
Sognepræsten holder ferie 24.7.-13.8. Evt. henven-
delse kan ske til sognepræst J. Bork Hansen, Ribe,
tlf. 75420232.

JEG MINDER OM …
at kirken altid er åben i dagtimerne  for den, der har
lyst at kigge ind. Her kan man   fornemme histori-
ens vingesus, studere kirkens indretning, nyde stil-
heden, være tanketom,  bede en bøn eller måske
tænde et lys …. kirken kan søges og bruges på man-
ge måder.  
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Læs hvad tidl. sognepræst og salmedigter Holger
Lissner skriver  om:

GLÆDENS OG SORGENS HUS 
Kirken er et hus med højt til loftet, både bogstave-
ligt og i overført forstand. De, der byggede kirker-
ne, byggede dem meget større, end der egentlig  var
brug for. For de forstod, at disse huse skal rumme
vores glæde og vores sorg, vores tro og vores tvivl,
vores lovsang og vores tårer. Her skal være rum for
alt det, der overvælder os.
Vi søger til kirken, når vi vil fejre kærligheden, når to
elskende er nået til, at de vil sige deres ja for Gud og
for mennesker … når vi har oplevet skabelsens under
på vores egen krop, når vi har oplevet glæden fødes af
smerten og den dybe undren og betagelse, der griber
os, når vi står med vort eget lille barn i hænderne…
Vi søger til kirken, når børnene forlader barndom-
men og går ind i den urolige og forjættende ung-
dom, hvor livet skal prøves af og erobres .. ….
Vi søger til kirken, når sorgen river i os. Når vi har
mistet et menneske, vi holder af, og slet ikke kan
rumme, at nu skal vi  give slip og tage afsked…

Vi søger til kirken, når vi trænger til stilhed i en
verden med en stadig uro og larm. At gå ind  i kir-
kens tyste rum er at gå ind i en anden verden, hvor
der er fred, hvor intet haster, hvor  ingen trænger sig
ind på os, men hvor vi kan lade tankerne få frit løb,
og tårerne, i forvisning om, at hvad end vort eget
hjerte fordømmer os for, så er Gud større end vort
hjerte og ved alt.
Vi søger til kirken, når livet er kaos, når alt det, vi
byggede på, styrter i grus. Og når helbredet vakler
og angsten lurer. Og når vi søger en mening med alt
det tilsyneladende meningsløse, et holdepunkt i til-
værelsen. Hvor skulle vi ellers søge Gud? Og her
hører vi, at der også er en, der søger os. Her lyder
der et ord fra Livets skaber og ophav, fra Menne-
skesønnen, der talte,  så høj og lav blev ramt af hans
ord og ikke kunne glemme dem. Her er den, der er
ensom, ikke alene, men en del af en større sammen-
hæng. Her er den, der foragter sig selv, godtaget.

Vi søger til kirken, når vi søger vore rødder. Vi ved,
kirkerne har ligget der i mange hundrede år, de fle-
ste af dem som et vidnesbyrd om, hvem vi er som
folk, og hvor vi kommer fra. Her er gammel og ny
kunst, her er spændende historier og spor af forti-
dens mennesker. Og det er ikke et museum for
svunden liv, men stadig et levende hus, hvor men-
nesker af i dag færdes og sætter deres spor. Og så
længe kirken er til, er kirkens bygninger også vore
huse, bygget til at rumme vore glæder og sorger. Vi
er ikke gæster. Vi er hjemme.  

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.
(Lars Busk Sørensen 1990 – salmebogen nr. 331)

DEN DANSKE KLOSTERRUTE.
hedder en nys udkommet lille bog. Den henvender
sig til den, der kan lide at vandre, holder af natur og
kulturoplevelser – med mulighed også for eftertan-
ke og åndelig fordybelse. ”Den danske klosterrute ”
fører læseren/vandreren gennem noget af Danmarks
smukkeste og mest særprægede natur – undertiden
ad gamle vandre- og pilgrimsruter, kirker og klo-
stre. Det første bind af 4 går gennem Sønderjylland
til Ribe – omkring Kammerslusen og gennem Far-
up. Bogen er overskuelig og handy med fortegnel-
ser over overnatnings- spise- og indkøbssteder,
adresser på turistkontorer osv. Farup kirke er natur-
ligvis nævnt – og Kirkehuset, hvor der er lavet afta-
le med menighedsrådet og graveren om evt. over-
natning. Der har allerede været flere vandrere gen-
nem sognet:  spejdere, højskolekursister og ”indivi-
dualister”.
Bogen er skrevet af tidl. højskoleforst. i Løgumklo-
ster Jens Kristian Krarup. Den koster o. 200 kr. og
kan varmt anbefales enhver med lyst til vandring.
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August
25.-26. Landsbyfest

September 2006
1. , 2. , 3. september Kanotur (eller lignende) - ungdomsklubben
11. september 4H- klubdag
12. september Hjortebrunst – Oksbøl / Langsø kl. 18.30. 17.30

Afgang fra Farup kl. 17.30. Medbring mad
Tilmelding til Jens E Sinkjær, 75431170 
eller Ove N Nielsen, 75422654

16. september 4H-dyrskue I Gørding
16. september Byfest i Hillerup
26. september Tirsdagsklub i konfirmandstuen 14.30-16.30 v. menighedsrådet

Oktober 2006
24. oktober Tirsdagsklub
27. oktober Fællesjagt. Mødested ved Tanderupgaard 19.00 
28. oktober Kombineret høstfest og julefrokost i Farup forsamlingshus

November 2006
3. november Alle Helgens arrangement 19.00-21.00
27. november Julebanko i Farup forsamlingshus 19.00
28. november. Tirsdagsklub

December 2006
10. december Juletræsfest kl. 14.30-16.30

Januar 2007
13-14 januar Gymnastik - drengelejr
20-21 januar Gymnastik - pigelejr
22. januar Generalforsamling for FSBG og FFH
26. januar Vildtaften
29. januar Generalforsamling - jagtforeningen
30. januar Tirsdagklub

Februar 2007
18. februar Fastelavnsfest i Forsamlingshuset kl. 10.30-12
27. februar Tirsdagsklub

Marts 2007
3. marts Dilettant
9. marts Gymnastikopvisning i Farup
10-11 marts Gymnastikopvisning i Bramming
27. marts Tirsdagsklub

Lokalarkivet: Offentligt møde i Farup forsamlingshus kl. 19.00

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

A n d e t : SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDEREN PÅ www.farupsogn.dk og "Har du noget at 
tilføje så send en mail til admin@farupsogm.dk 

AKTIVITETSKALENDER


