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Så er der atter loppemarked i Farup Forsamlingshus
lørdag d. 7/10 06 fra kl. 10-15. Måske har du på
DR1 set Genbrugsguld og fået lyst til selv at gå på
jagt efter genbrugsmøbler etc.. Så skal du da selvfølgeligt kigge ned i forsamlingshuset!! Her er det
hele: Retro-lamper, vaser, kopper og kander, gamle
møbler, bøger i kassevis, legetøj m.m..
Du kan også bare kigge forbi og købe en kop kaffe
og lidt hjemmebag og få en sludder med andre fra
sognet. Vi er meget billige, og overskuddet går til
Farup Forsamlingshus. Evt. spørgsmål kan stilles til
Ruth og Mogens 75-424145.
M.V.H. Farup forsamlingshus

NB - sidste dato for aflevering af stof til oktober november udgaven er MANDAG den 6. november
Marsk&Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

P.s. Husk lopper kan afleveres direkte i forsamlingshuset fredag d. 6/10 fra kl. 17-19.

EFTERLYSNING:
Jeg mistede mit digital kamera - et Kodak EasyShare C330. Jeg håber at en eller anden har fået det med
hjem efter landsbyfesten og ikke lige kan finde ud af, hvem der ejer det.
Jeg selv havde fået et par punge med hjem, som jeg var ude og aflevere dagen efter. Det var jo let nok, for
der var navne i pungen, men det var der ikke på mit kamera.
Så hvis nogen har hørt eller set noget til mit kamera, så kontakt mig:
Jette Ø Jensen, Kærbølvej 36 b, Tlf 75 41 05 05 eller mobil 40 13 59 69

Amts mesterskab den 6. august
2006.
I år havde vores småpiger i håndbold kæmpet sig til
en flot placering, som gav adgang til amts mesterskab.
Alle var vi opsat på at vinde ikke mindst trænerne,
som råbte sig hæse på sidelinien. Trods varme og
tre kampe endte vi på en rigtig flot fjerde plads,
hvilket vi alle kan være stolte af. Godt gået piger….
Tak til forældre, søskende og familie der var heppe
kor…
Tak for en god sommer sæson…..
Charlotta, Henrik, Tina
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Charlotta Tina, Julie, Louice, Ida, Bente, Helene, Josefine,
Camilla, Helena, Emma, Stine. På billedet mangler Natasia,
Louise og Henrik
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i Farup Forsamlingshus
lørdag den 28. oktober 2006
kl. 18.30 - 02.00
MENU :

Indbagt svinemørbrad
Oksefilet
Helstegt marineret kalkunbryst
Krydrede græske kartofler
Fløde kartofler
Marineret pastasalat og tzatziki
Blandet salat
Tomat salat med feta ost
Broccolisalat
Dessert bord

Musik leveres af ”Alex og Mogens”

Pris pr. person kr. 175,Tilmelding senest den 20. oktober 2006
Til Christina Johansson 7541 1262 eller 2943 1883
Kom til årets ”Sensommerfest” i Farup Forsamlingshus. Vi sælger lodder så du har stadig
mulighed for at vinde nogle af de flotte gevinster
fra byfestens tombola. Mød op i forsamlingshuset og vær med til at bibeholde den gode tradition
ved vore fester. Husk du støtter et godt formål. Vi
har travl i hverdagen alle sammen,men vi synes
også det er rart, at snakke med andre. Så derfor tagdin kone, mand, kæreste, nabo, genbo eller hvem
som helst med til årets fest.

Årets borger 2006
Prisen ”Årets borger” var en idé der opstod under et af møderne i Landsbyfest-komitéen op til landsby-festen
2006, og er tænkt som et ”skulderklap” og en ”tak for indsatsen i året der er gået”. Der bor mange mennesker
i sognet som på hver deres måde yder en stor indsats i det daglige for at holde div. foreninger på skinnerne,
og det skal selvfølgelig belønnes. Derfor er det også meningen at prisen skal være en årlig til-bagevendende
begivenhed.
Efter et indlæg i Marsk & Muld, samt via hjemmesiden www.farupsogn.dk, blev folk opfordret til at komme
med forslag til hvem der i årets løb havde gjort sig fortjent til prisen. Da
forslagene blev samlet, var der ingen tvivl om at titlen ”Årets borger
2006” skulle gå til Jytte Knudsen, for hendes store arbejde for gymnastikken i sognet. Det man havde hæftet sig ved var bl.a. at hun er god til at
skaffe unge og dygtige ledere, og sørgede for at de kom på kurser m.v. for
at blive endnu dygtigere, ligesom hun altid er villig til at give et nap med,
hvis det pludselig opstår et problem. Selvom tingene, op til sæsonstart,
godt kan se en smule kaotiske ud, kan man altid være sikker på at det ordner sig, for ”Jytte har jo styr på det….” Når man ser på sognets størrelse,
er det også ret imponerende at gymnastikken kan trække så mange folk
til. Selvfølgelig kommer der også gymnaster udefra, men alligevel. Det at
hun også er god til at inddrage familien (specielt Henning), i sin interesse
for gymnastikken, er også en kæmpe hjælp. Der var endog nogen der
mente at man havde en speciel tidsregning i Hillerup, fordi det nogen gange virkede som om Jytte havde 30 timer i døgnet at disponere over.
Så alt i alt var det ikke noget at være i tvivl om da prisen skulle uddeles.
FARUP SOGNEBLAD
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Ungdomsklubben ved Kvie sø
Den første weekend i september var ungdomsklubben på opstarts tur til Kvie Sø Camping.
Vi var 15 unger og 3 voksne af sted.
Vi ankom ved 13 tiden og efter at have slået telte op var det søen der trak i ungerne.
Alle kom i badetøjet og trods den dystre vejrudsigt havde vi faktisk pænt vejr.
Vi havde medbragt 2 kanoer en kajak og et par ”jesus
sandaler” (sådan nogen mini kanoer man kan tage på
fødderne og gå på vandet med) Alt blev flittigt brugt, og
var der bare et kvarter hvor der ikke var arrangeret noget
lød det straks ”må vi gå i vandet?”, så eftermiddagen gik
hurtigt.
Efter aftensmaden, som bestod af Ulla´s supergryde med
spagetti, skulle ungerne på stjerneløb, de 4 hold skulle
gennem 5 poster, med spørgsmål, gåder, opgaver der
skulle løses og skøre personer som skulle gættes. Efter
stjerneløbet skulle der hygges omkring bålet, men det
blev der dog hurtigt sat en stopper for af regnen som
valgte at falde tungt fra oven. Ungerne fortrække til teltene og så hørte vi faktisk ikke mere til dem den aften.
Efter en stormfuld nat, som alle dog kom godt igennem,
stod den på morgenmad. Men det regnede stadigt og så
er det ikke nemt med pap tallerkner og rundstykker i det
fri. Vi fik lov at låne terrassen ved restauranten hvor de
frisk bagte rundstykker blev fortæret. Derefter trak vand
aktiviteterne igen.
Efter frokost og sammenpakning blev vi hentet ved 2
tiden og så gik turen atter hjem mod Farup.
Jeg er sikker på at alle hyggede sig og havde en god
weekend, som sædvanlig er det en fornøjelse at have
jeres unger med på tur.
Tak herfra Anna, Lars og Jesper

Farup Ungdomsklub
Efter sommerferien 2006 sker der den ændring at man skal gå i 5. klasse for at være med i ungdomsklubben.
Ellers fortsætter klubben som hidtil, altså med klubaften hver mandag og onsdag kl 19 -? 21.30 på Farup skole
Dorthe vil fortsat hjælpe i klubben. I stedet for Lise kommer Anna Hjuler og hjælper. Desuden er der Jesper
som er daglig leder af klubben.
Kontingent:
120 kr for hele sæsonen som er kalenderåret.
Hvis man starter efter sommerferien er kontingentet 60 kr for resten af året.
Desuden skal der nogle gange betales mindre beløb til specielle arrangementer.
Der vil komme nogle arrangementer i løbet af året, hold øje med det i klubben eller kig på hjemmesiden
www.farupsogn.dk under ungdomsklubben.
Henrik Villadsen.
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Allehelgen i Farup.
Inden vi ser os om er efteråret over os med riv, rusk
og mørke. Og mørkt er der i Farup - på godt og
ondt. Ingen formildende omstændigheder i form af
gadebelysning eller oplyste butiksruder. Vi må selv
kompensere ved at tænde stearinlys i vindueskarmene - og det er i grunden heller slet ikke så tosset,
Fredag d. 3. november kl. 19.00 tænder vi lys i lidt
større målestok, idet vi i området omkring kirken
lidt forsinket vil fejre Allehelgen. Der vil blive
tændt fakler for at skaffe lys, så vi kan se at fremstille græskar- og roelygter, som efterfølgende skal
pynte op og holde de gespenster og hvileløse sjæle,
som har for vane at hjemsøge jorden netop denne
aften, på behagelig afstand!
Derefter er der mulighed for alligevel at udfordre
skæbnen og gå ghost-walk i Kirkelunden, velvidende, at der måtte vente de modige hårrejsende oplevelser undervejs. Heldigvis vanker der efterfølgende kaffe, saftevand og kage til absolut rimelige priser i kirkehuset, sammen med muligheden for at
høre gruopvækkende historier fra det gamle Farup hentet fra sognets støvede arkiver.
Sluttelig vandrer alle over i kirken, hvor Elin Hjuler
runder aftenen af med fællessang.

Efter sådan en aften vil vi givetvis være bedre rustet
til at gå efterår og vinter i mode.
Også lige et par praktiske bemærkninger:
- Vi mangler roer og græskar! Skulle der være
nogen, der har lyst til og mulighed for at donere
(evt. sælge) nogle sådanne, vil vi være meget
taknemmelige (henvendelse kan ske til nedenstående telefonnumre).
- Børn under seks år skal lave lygter sammen med
en voksen,
- Medbring selv urteknive el. andet egnet lygtefremstillingsgrej.
Vel mødt til en forh åbentlig rigtig uhyggelig hyggelig, uhyggelig aften! Og husk at tage bedstefar,
bedstemor og naboen med.
Birthe Marie Christensen tlf. 75-423008
Dorte Pedersen tlf. 75-431925 Lis Ingemann tlf. 75421341 Ulla Nielsen tlf. 75-421649 Elin Hjuler tlf.
75-421612 Alma Clausen tlf. 75-411758
Næste arrangement løber af stablen i foråret 2007,
hvor lokale Solveig Christiansen, har lovet at fortælle om det, at være kvinde i et typisk mandejob.
Nærmere oplysninger følger.

AKTIVITETSKALENDER
Oktober 2006
24. oktober
27. oktober
31. oktober

Tirsdagsklub
Fællesjagt. Mødested ved Tanderupgaard
19.00
Kombineret høstfest og julefrokost i Farup forsamlingshus

November 2006
3. november
27. november
28. november.

Alle Helgens arrangement
Julebanko i Farup forsamlingshus
Tirsdagsklub

December 2006
10. december

Juletræsfest kl. 14.30-16.30

Januar 2007
13-14 januar
20-21 januar
22. januar
26. januar
29. januar
Andet:

19.00-21.00
19.00

Gymnastik - drengelejr
Gymnastik - pigelejr
Generalforsamling for FSBG og FFH
Vildtaften
Generalforsamling - jagtforeningen
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDEREN PÅ www.farupsogn.dk.
Har du noget at tilføje så send en mail til farup@farupsogn.dk
FARUP SOGNEBLAD
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Bestyrelsen i FARUP FORSAMLINGSHUS vil
gerne sige tak til følgende sponsorer til vores
tombola d. 26. august ved byfesten:
APOTEK, THEIA, KÆRE BØRN, POSTHUS,
KVICKLY, TØJBUTIKKEN, JYSKE BANK, SØREN
O., IMERCO, KOP OG KANDE, TDC, DEN LILLE
RAVBUTIK,CALLESEN FARVER, FRISØRHUSET,
MR/KLUNZ, JYSK, SALON CHIC, RIBE'S BLOMSTER, THIELE, FLÜGGER, GARTNERIET RIBELUND, MARMORINO (HOLSTED), MATAS, POMPEI,
PIRCHERT, EDC, HOME, TIP TOP, VALDEMAR
SEJR,BG BANK, LASBO, JENS PEDERSEN, DEN
DANSKE BANK, HOTEL DAGMAR, RIBE TURIST
BUREAU, ESTATE, SKJERN BANK,FRØS, SUBS'N'BURGERS, DET LILLE ØLHUS, STENBOHUS,
CARISMA, OVERDAMMENS IDEBUTIK, NÆRKØB
KIOSKEN, BOTTELET, LILI MARLEN, YOUNG
HAIR, RAV I RIBE, RYK IND, STRYGEJERNET,
INDIGOLITTEN, RAAHAUGE, RIBE BRODERI OG
GARN, DANBOLIG, CUTLINE, DEN GAMLE
ARREST, KNÆK OG BRÆK, RAADHUS-CONDITORIET, BLOMSTERHUSET, INTER SPORT, GREDSTEDBRO RIDE UDSTYR, JERNVED MEJERI, DAGLI' BRUGSEN GREDSTEDBRO, DAGLI' BRUGSEN
KONGEÅDAL, IVERSEN OG ALSTED BYG,
RESTAURANT KAMMERSLUSEN, ANNEMARIES
DINER
TRANSPORTABLE,
RIBE
GRYDEN,
ANDELSKASSEN GREDSTEDBRO, EL SALG
GREDSTEDBRO, EJNER V. NIELSEN VVS VILSLEV, GALLERI STUHR FARUP, ÅSTEDS VVS, SALON HÅRTOTTEN HILLERUP, LOGITRANS, FARUP
SMEDE APS, JØNNES DINNER, DLG GREDSTEDBRO, HJORTVAD MASKINSTATION & ENTREPRENØR A/S, JYSK EL SALG NØRRE FARUP, HANS
TOBIASEN MASKINSTATION, SHELL, JESPER
MADSENS AUTOSERVICE, KBK, DYFO DYRECENTER, NISSAN, PAVA, NØRREMARKENS ELSERVICE, VW, IDÉMØBLER, RIBE DYREKLINIK,
TOYOTA, FIAT, GARANT TÆPPER, KONTORCENTRET,
GANTECH,
JOGROS,
AUTOLIFTEN,
VESTJYSK MALERENTERPRICE, H. BRUUN, RIBE
VVS-SERVICE, PA TRYKCENTER, RIBE AUTOLAK, JENS CHRISTIANSEN MASKINFORRETNING,
HANS PETER JEPSEN VVS, SUPERBEST, SKOVGRILLEN.

Vi takker også de mange frivillige der var
indvolveret i byfesten.
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Gymnastiksæsonen 2006/07
HoldDag Tid Ledere
Forældre/barn 1-3 år

mandag 17:15-18:00

Jette, Anne og Katrine

Puslinge årg. 2001-2003

mandag 16:30-17:15

Kamilla, Jytte, Dennis Louise.

BHKL. og 1 KL.

mandag 15:15-16:15

Jytte, Rikke, Sofie, Stine, Bente og Rebekka

2/5 KL. Spring

onsdag

17:00-18:30

Sanne, Jeppe, Anders og Line.

2/4 KL. Rytme

onsdag

15:30-16:30

Lønne, Mette, Maja, Lene.

5/8 KL. Rytme

torsdag

19:00-20:30

Anne og Anne

Aerobic/step

tirsdag

19:00-20:00

Rikke

Damer

mandag 19:00-20:00

Karen Marie****

6 KL. og op/blandetspring

torsdag

19:30-21:00

Niels, Jonas, Anne.**

Ungdomsmix 16-25 år
Spring og Rytme

søndag

19:00-20:30

Martin T. H. Nielsen og Lars Thyssen***
Annette Thyssen

Bemærk ** i samarbejde med GGF trænes i Kongeåhallen starter uge 36.
Bemærk *** i samarbejde med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG trænes i Ribe Fritidscentret.
Start 17/09/05. Bemærk **** træner i Logitranshallen.
God sæson Bettina og Jytte.
Sæson start uge 38
Efterårsferie uge 42
Vinterferie uge 7
Gymnastikopvisning fredag den 9 marts i Logitranshallen.
Forårsopvisning den 10-11 marts i Ribe Fritidscenter eller i Bramming.
Motionfællestræning den 7 november på Bramming Efterskole.
Aerobicdag lørdag den 11 november i Gørding Idræts- og Kulturcenter.
Pigelejr den 20-21 januar i Vejen Idrætscenter.
Drengelejr den 13-14 januar i Helle Hallen.
Kontingent for børn 225 kr.
Kontingent for voksne 300 kr.
Du kan sagtens være med på to hold og det koster kun 75 kr. ekstra at være med på det andet hold.
KOM OG VÆR MED GYMNASTIK ER SUND.
Med venlig hilsen Bettina Tlf. 75432049 og Jytte Tlf. 75431495.
FARUP SOGNEBLAD
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De arkæologiske undersøgelser på Præstegårdstoften
Udgravningerne i foråret 2005 på Præstegårdstoften mellem Kærbøl og Farup Kirkeby afdækkede en lang
række hustomter og andre spor fra fortiden, der kunne trække landsbysamfundets historie tilbage til begyndelsen af det arkæologerne kalder førromersk jernalder. Det vil sige omkring år 500 før Kristi fødsel eller
samtidig med opførelsen af det berømte Parthenon-tempel på Akropolis i Athen.
Helt så fint var byggeriet nu ikke på Præstegårdstoften. Her boede bønder, der boede i træbyggede huse båret
af nedgravede stolper. Husene fra førromersk jernalder er enkeltliggende gårde, der ligger og flytter lidt rundt
i området.

Hus BC fra førromersk jernalder
med et smukt bevaret vægforløb bestående af nedgravede rafter.

Omkring Kristi fødsel i begyndelsen af ældre romersk jernalder
anlægges en regulær landsby med gårde liggende skulder ved
skulder. Der er tale om en landsby med mindst 10 gårde, der igennem længere tid ligger på stedet. Landsbyens østlige del blev
udgravet, men det vides ikke, hvor langt den har strakt sig mod
vest.
På et senere tidspunkt flytter landsbyen til et andet sted i området
og i de næste 1000 år er Præstegårdstoften ubebygget, og har sikkert været dyrkede marker. Først op i middelalderen opstår der en
ny bebyggelse i den sydlige del af området, som gav sig til kende
ved to brønde fra 1200-årene. De tilhørende huse må have ligget
lidt mod syd, og der er uden tvivl tale om rester af den stadig eksisterende landsby Kærbøl, der første gang er omtalt i 1291.
På reformationstiden omkring midten af 1500-årene anlægges en
gård, der ligger på stedet gennem de følgende århundreder. Gårdens fase 2 fra o. år 1600 var meget flot bevaret og gav et enestående godt billede af gårdenes udseende i denne periode.
Gården bestod af to parallelle længer. I nord en ladebygning og
midt på toften et beboelseshus med stald i den vestlige ende.
Beboelsesdelen var udstyret med en muret skorsten, så røgen ikke
fyldte rummene samt en lille kælder mod syd. Der fandtes fire
brønde tilhørende gården, der alle var opbygget af fint stablede
hedetørv. I de tre af brøndene lå en gammel vognfælg i bunden
som en slags fundament. Møddingen var placeret lige ved siden af
brønden, hvilket man tit ser. Det kan ikke have været godt for vandkvaliteten.

Gårdsanlæg med hus I fra ældre
romersk jernalder. Det består af et
hovedhus midt på toften og to mindre
bygninger mod nord. Toften har været
afgrænset af et kun stedvis bevaret hegn.
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Gård fra o. år 1600 bestående af en
lade og et stald/beboelseshus med
skorsten og kælder. Toften er på ca.
30 x 50 m og den nordlige del har
sikkert været hegnet af som køkkenhave og kålgård.

Nok o. år 1700 nybygges gården, men denne gang ikke med
jordgravede stolper, men i stedet stående på en række syldsten.
Denne og de efterfølgende faser rækkende op i 1800-årene har
stort set ikke efterladt sig spor i jorden ud over en række affaldshuller indeholdende en del keramik.
Udgravningerne har forøget vores alle sammens viden om landsbyernes udvikling og tilføjet et par gode historier til det nye parcelhuskvarter, der er ved at opstå på stedet. Hvis man ønsker flere oplysninger om undersøgelsernes resultater vil de kunne læses
i Den antikvariske Samlings årsskrift By, marsk og geest et af de
kommende år.

Vognfælg i bunden af en af brøndene.

Morten Søvsø, Museumsinspektør

Så nåede vi så langt.....
nemlig det første rejsegilde på Præstegårdstoften.
Spærene blev sat op i uge 36 og lørdag den 9. september kunne Bodil og Filip i strålende solskin holde rejsegilde og vise huset frem for de mange fremmødte
gæster. Vimplerne fyldte godt på taget og en flot rejsekrone fuldendte billedet.
Som man kan se, når man går tur i området, er endnu
et par huse undervejs. Det er spændende at følge med
i byggeriet og vi håber tidsplanerne vil holde for de
forskellige husejere, så indflytningerne kan ske som
ønsket.
Lene og Lauge Nielsen

FARUP SOGNEBLAD
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Graveren er i gang med at indrette kontor – og køkkenet er for længst taget i daglig brug, så vi er
langsomt på vej med at opfylde reglerne for graverfaciliteter.
Mht. til Kirkehusets have har graveren og husets
naboer spændende planer om en omlægning, så der
bl.a. kan blive indrettet en lille barok-have. - ”Kommer tid kommer råd ”hedder en talemåde. Det vil
nok også gælde her.

Kirkesiden
GUDSTJENESTER
Oktober
Søndag d. 1. – 16.s.e.trin.
Søndag d. 8. – 17.s.e.trin.
Søndag d.15. – 18.s.e.trin.
Søndag d.22. – 19. s.e.trin.
Søndag d.29. – 20. s.e.trin.

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

November
Søndag d. 5. – Alle helgens dag kl. 10.00
kirkekaffe
Søndag d. 12. – 22. s.e.trin.
kl. 19.00
Lørdag d. 18. –
kl. 11.00
Småbørnsgudstjeneste
Søndag d. 19. – 23. s.e.trin.
kl. 10.00
Søndag d. 26. – sidste s. i kirkeåret kl. 14.00 J. B. H
KIRKEBIL
Kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i
konfirmandstuen. Man kontakter Ribe taxa – gerne
dagen før. Tlf. 75 420088
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kirkehus
Efter overtagelsen af missionshuset til Kirkehus i
efteråret 2005 har kirkens arkitekt Jørgen Overby,
Gram, tegnet forslag til den fremtidige renovering
og indretning af bygningen. Forslaget er godkendt
af menighedsråd og Kulturarvstyrelsen, så nu
mangler blot de økonomiske midler.
Ud ad til bliver der i første omgang tale om at sætte
en port i østgavlen, så maskiner m.m. til kirkegården kan opbevares i den gamle stald. Senere er det
tanken, at det tilbyggede toilet mod nord skal fjernes og det eksisterende toilet indenfor udvides og
gøres tilgængeligt for såvel Kirkehuset som kirken.
Indenfor tænkes der opsat en væg i forrummet til
den store sal, så der bliver et lille møderum.
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Arbejdstilsynet.
Arbejdstilsynet har her i efteråret aflagt besøg i kirken og på kirkegården. I den forbindelse blev
menighedsrådet pålagt, at den manuelle klokkeringning morgen og aften og ved gudstjenester ophører.
Vi afventer foreløbig Arbejdstilsynets rapport. Dernæst skal Nationalmuseets klokkekonsulent se på
sagen, hvor vidt klokkerne kan tåle, at ringningen
automatiseres. Så får vi se, om en århundredgammel tradition for, at der står et levende menneske og
trækker i klokkerne, når de kalder ud over sognet,
bringes til ophør, sådan som det er sket i så mange
andre sogne omkring os.
Grandækning.
Der har ( vistnok ) været en uskreven regel om, at
grandækningen til vinterhalvåret er klar til 1. søndag i advent. Som enhver, der går på kirkegården i
løbet af vinteren, kan konstatere, er det et større
arbejde at grandække. Der er desuden de senere år
blevet flere og flere gravsteder, graveren skal holde
– og da vejret som bekendt er uforudsigeligt, vil det
fremover være sådan, at kirkegården er vinterklar
så vidt muligt til advent – men ihf midten af december måned.
Menighedsrådsmøder.
Næste menighedsrådsmøde afholdes onsdag d. 25.
okt. kl. 19.00 i konfirmandstuen. Som sædvanlig
kan dagsorden og referat læses i kirken, i mappen:
Farup menighedsråd.
KIRKENS HJEMMESIDE
Så er Farup kirke kommet på nettet. Vi har fået et
link under www.Farupsogn.dk. Den net-interesserede vil nok konstatere, at siden ikke er videre ophidsende, hvilket ikke kan klandres webmasteren
(Henrik Villadsen), som (blot )har gjort, hvad han
er blevet bedt om. Siden vil blive udbygget efterhånden. Elin Hjuler
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
Tirsdagsklubben
Vi fortsætter møderne i konfirmandstuen den sidste
tirsdag i måneden.
D. 31. okt. får vi besøg af Ulla Berling, Ribe, med
emnet: Fortællinger om kærlighed og håb. Ulla Berling er tidl. højskolelærer gennem et langt liv og har
gjort mange erfaringer med fortællingens kunst.
Ulla Berling startede fortælleaftnerne på Quedens
gård i Ribe, som efter en lille pause begynder igen i
oktober måned. Hold øje med tidspunktet i Ugeavisen, hvis det har interesse.
D. 28. nov. vil jeg ( Elin Hjuler) bl. a. læse om Husmandskonen og digterinden Petra Bech Bjerrum,
Tanderup. Det er med udgangspunkt i en artikel i
årbog 2006 for Historisk Samfund for Ribe Amt,
forfattet af Uwe Dall, tidl. sem. lærer i Ribe. Han
har med hjælp fra familien Bjerrum gjort et stort
researcharbejde, hvilket der er kommet en fin artikel ud af om en af de personligheder, der har befolket Farup sogn.
Tirsdagsklubbens møder er for alle interesserede.
De ligger 14.30-16.30. Kaffe 10 kr.

JUL I HIMMELBY - SALMESANG I DOMKIRKEN
Igen i år deltager Farup skole i RAMS ´salmesangsprojekt. Temaet dette år er JUL I HIMMELBY - og
oplægget fra Rams når vidt omkring med forslag til
undervisning i skolen og besøg i den lokale kirke.
Hele projektet slutter som foregående år med en
festlig dag i Ribe domkirke, hvor børnene synger
julesalmer sammen med flere hundrede andre børn.
D.d. er godt 9000 børn fra hele Ribe stift tilmeldt
salmesangen. Farup skole skal i domkirken onsdag
d. 29. nov. kl. 10.30. Forældre og andre interesserede er velkomne til at deltage.
SMÅBØRNSGUDSTJENESTE
Lørdag d. 18. nov. holdes der gudstjeneste kl. 11.00.
Det vil være en kort gudstjeneste for de yngste –
børn omkring 3-5 år. Bagefter er der kaffe/vand til
dem, der har tid og lyst.
Der vil forud blive sendt en hilsen til børnene. Skulle nogen ikke få brev, så gør mig venligst opmærksom på det. I øvrigt er enhver naturligvis velkommen. Elin Hjuler

Indre mission
Oktober
3. – 4. oktobermøder i Holsted.
tirsdag d. 3. kl. 19.00 gudstjeneste, derefter møde i
Missionshuset
onsdag d. 4. – Holsted Missionshus kl. 19.30
Program følger
Onsdag d. 18. studiekredsmøde hos Børge Christensen, Skyttevej 66, kl. 14.30 IMT nr. 36
November
Onsdag d. 1. – studiekredsmøde hos Ruth Lønne,
Chr. Kuskvej 2, kl 14.30 IMT nr. 40
Vækkelsesmøder :
d. 13. og 14. i Holsted, d. 15. og 16. i Gredstedbro
Program følger
Danmission-ydre mission
Kredsmøde onsdag d. 11. oktober k. 14.30 hos Else
Nikolajsen, Kærbøl Mark vej 10.
Efterårsmøde onsdag d. 22. november kl. 14.30 i
Kirkehuset.

Alle med interesse for kirke-/udviklingsarbejde og
dialog er velkomne til at møde Gudrun Vest, som
fra ganske ung har været missionær i Tanzania og
nu er gået på pension i Danmark. Gudrun Vest har
været sognemedhjælper, som hun kalder det, langt
ude mod vest i Tanzania. Først og fremmest har hun
været med til at bygge et kvindearbejde op inden
for den lutherske kirke, som giver inspiration og
selvværd til de kvinder, som i høj grad er bærere af
landsbysamfund og familier. Gudrun Vest er i dag
bosiddende i Tarm, men har været på besøg ”hjemme” i Bushangaro efter pensioneringen i sommeren
2004.
FERIE :
Sognepræsten holder ferie 16.-24. okt. Tjenesten
passes af Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75420232.
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www. farupsogn.dk
Gør www. farupsogn.dk
er for alle, men
til din
mest
fortrukne.
for dig/sognet.
MINI-KONFIRMANDER
Minikonfirmand - undervisningen vil begynde efter
jul, i uge 2, og fortsætte til udgangen af marts
måned, med afslutning palmesøndag d. 1. april.
Da jeg kan forstå, at nuværende 2. + 3. klasse samlæses, vil undervisningstilbudet i indeværende skoleår gælde 4. klasse. Dag og tid for undervisningen
vil afhænge af skolens timeplan. Elin Hjuler
KONFIRMANDER 2006/07

Så er det nye hold konfirmander begyndt – 14 dejlige unge mennesker, som her ses den første gang, de
mødte i konfirmandstuen og kirken. Vi er allerede i
fuld gang med at holde minigudstjenester og udforske den kristne tro.
KONFIRMATION 2008
Anden søndag i maj er traditionelt konfirmationssøndag i Farup. Sådan vil det også være i 2008,
hvor nogen måske vil have konstateret, at dagen
også er pinsedag. Men altså: konfirmation i 2008 er
søndag d. 11. maj.
ALLE HELGEN
Alle-Helgen-arrangement for hele sognet i Kirkelunden, Kirkehuset og kirken fredag d. 3. nov. kl.
19.00-21.00. Se omtale andet steds i bladet.
ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 5. november holder vi Alle helgens
gudstjeneste 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.
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” Jeg vil gå til mine grave og lade alle tanker fare og
klynge mig til Guds kærlighed.
Jeg vil tænke inderligt på den, hvis grav jeg står ved,
lukke øjnene og prøve at se for mig det kære ansigt
lyslevende endnu engang, lytte inde i mit sind efter
det fjerne ekko af den kendte stemme. Og videre vil
jeg lade mine tanker gå til alle de dyrebare, som har
været mig så nær engang, og som jorden har stjålet
fra mig. Med et stik i hjertet vil jeg mærke, hvordan
jeg allerede er begyndt at glemme dem. Det er længe
siden, jeg rigtig har savnet dem, og kun i en tåge skelner jeg deres ansigter og hænder. Da hvisker jeg: tilgiv mig. Og jeg bliver så glad for, at Jesus har lært
mig, at Gud ikke er en sådan upålidelig og glemsom
en som mig. Han er trofast, de er ikke snydt med ham
Jeg tænker på alt godt, vi har delt sammen, på al glæde og godhed, I har givet mig, på glade smil og varme
håndtryk og fortrolige venneråd. Jeg tænker på det,
der har gjort ondt, sommetider var det vel jeres skyld,
det betyder ikke noget for mig mere, sommetider var
det min, det er værre - er det muligt, Herre Jesus, kan
den nåde gives mig, at jeg virkelig engang skal få lov
at mødes med dem og sige dem mit om forladelse?
Men nu siger jeg jer tak - tak for alle dyre minder,
små og store. Gud velsigne jer for hvert lysglimt, I
lod falde over min vej.
Jeg vil løfte mine øjne fra graven her op mod himlen,
der hænger så lav og sort over mig, som var den et
kistelåg. På en måde er den det jo. Jeg går med døden
i kroppen. Vi er ikke så langt fra hinanden, I dernede
og jeg.
Men hvordan er det, jeg taler til jer? I er jo ikke dernede. Jeg lagde en krop i graven, et legeme så underligt fremmed, slet ikke den, jeg kendte. Livet var borte. Hvor var livet? Hvor var den, jeg kendte og holdt
af? Ingen kan sige mig det. Der er intet sikkert fortalt
mig om tilstanden derover.
Men jeg ved en fortælling om en, der også var lagt i
graven, men han skød jorden til side og vandrede op
ad en stige af lys og brød sig vej gennem den lukkede
himmel. - Herre Jesus, er du deroppe i den vår, der
ikke er jordens, men evighedens? Skimter jeg gennem de sorte skyer det hvide skær af dit strålende
klædebon og bag ved dig lys efter lys fra ansigter, der
engang lyste for mig her på jorden? Herre Jesus, det
er min ven, min mor, mit barn, min elskede. Vil du
vogte dem, vil du være god ved dem, vil du give mig
at være sammen med dem engang igen? Jeg beder for
dem, jeg beder for mig selv, for alle de døde og os,
der skal dø: Fadervor, du som er i himlen….

Kaj Munk - af en Allehelgen prædiken
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