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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 februar -
mars udgaven er MANDAG den 8. januar

Marsk&Muld kan også ses på www.farupsogn.dk
For - og bagsidemotiv malet af billedkunstner Erik
Stuhr, Farup Kirkeby.

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

Loppemarked i Forsamlingshuset
Lørdag d. 7. oktober blev årets loppemarked afholdt
i forsamlingshuset.  Der var godt besøgt hele dagen
og det var dejligt at se at også mange lokale lagde
vejen forbi. Der var som sædvanlig mange gode ”
lopper ” og overskuddet blev knap 6000 kr. Hvis I
derude trænger til at få ryddet op eller har noget I
gerne vil af med, modtager vi gerne nye ” lopper ”.
De kan hele året rundt afleveres hos Lene og Lauge
på Farup Kirkevej, der er så venlig at stille plads til
rådighed til det. Har man spørgsmål er man velkom-
men til at ringe til Ruth og Mogens på tlf : 75 42 41
45. En stor tak fra bestyrelsen til Ruth og Mogens
og alle i andre frivillige hjælpere, der står for arbej-
det med loppemarkedet. 
Det er en stor hjælp for os.

Vi har brug for din hjælp
Ønsker du et sogn med mange aktiviteter? Er der
aktiviteter, du synes, vi burde have i sognet? Ville
du eventuelt være en god leder? Så er det lige DIG
vi har brug for. Tre af de nuværende bestyrelses-
medlemmerne har efter nytår har valgt at træde af,
så vi har brug for nye.
Hvis der ikke er nye bestyrelsesmedlemmer der
melder sig, er der kun to tilbage i bestyrelsen, og
det er for lidt. Så hvis du ønsker forsamlingshuset
skal fortsætte, så
er det måske din
tur til at give en
hånd med.
Kontakt Tina på
tlf. 7541 0830
for mere infor-
mation.

Hilsen bestyrel-
sen for Farup
Forsamlingshus.

Fælles generalforsamling
Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup
Sogns Borgere & Gymnastikforening traditio-
nen tro fælles generalforsamling i Forsamlings-
huset.

Det er den 22. januar klokken 19:00 i Forsam-
lingshuset.

o Først er det Forsamlingshusets generalforsamling.

o Så en kort pause. 

o Til sidst er det Farup Sogns Borger- og 
Gymnastikforenings generalforsamling.

Forslag til de respektive foreninger skal være
foreningerne i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingerne.

Vi ses. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og
F.S.B.G.s bestyrelser.



Fodboldåret 2006
Når disse linier læses, er det efterhånden et stykke tid siden, at det sidste dommerfløjt lød på Farup Stadion, men
det skal nu ikke afholde mig fra at fortælle lidt om, hvordan året 2006 forløb for fodbolden under Farup SB&G.

Vi havde jo 3 hold med i JBU's turneringer, og derudover deltog old-boys holdet i DGI's turnering.

Hvis vi starter med de yngste, nemlig poderne, så var det Michael Szkopek, der stod for træningen. Holdet deltog
i nogle invitationsstævner, og vi var selv vært for et sådant.

Undertegnede havde sammen med Jesper Tellund fornøjelsen at træne mikroputterne, som i turneringen tabte lidt
flere kampe, end de vandt. Holdet deltog også i Sommerland Syd Cup og i et afslutningsstævne i Hviding, og her
var der medaljer til alle.

Vi havde også et juniorhold, som spillede med i en 7-mandsturnering på store mål. Desværre måtte vi trække hol-
det i efteråret, da de unge mennesker ikke længere kunne afse tid til fodbold. Men indtil da stod hhv. Jacob Knud-
sen og Alex Lorentzen  for holdet, og det klarede de fint, vist nok med en vis opbakning hjemmefra.

Apropos forældreopbakning så var mikroputterne i alle tilfælde begunstiget med stor opbakning fra engagerede
og interesserede forældre, og det er jo dejligt. Jeg har ladet mig fortælle, at også til poderne var der god opbak-
ning fra forældreside.

Det, altså forældreopbakning, var der ikke i samme grad til old-boys holdet, som havde Carsten Johansson som
”teknisk direktør”, men det var vel forventeligt. M.h.t. old-boys holdets sportslige præstationer, så rykkede holdet
ned fra B-rækken efter foråret, men i efteråret løste man returbillet til rækken, da man blev vinder af C-rækken.

Der skal naturligvis lyde en stor tak til trænere og holdledere for deres indsats, men der er også andre opgaver, der
skal løses for, at der kan spilles fodbold, så derfor skal der også lyde en stor tak til følgende: Jens Grosmann,
Henrik Villadsen, Charlotta Schnoor og Mogens Hansen for at kridte baner op, Ruth og Mogens for at vi kunne
komme ind på skolen, og skolen for at vi måtte komme ind. Også tak til Jens Kjærgaard for at være villig til at slå
græsset, så det passede fornuftigt med kamptidspunkter. Ligeså en tak til kommunen for fleksibilitet, mens de
havde ansvaret for at holde græsset nede.

Dette var mit første år som ”fodboldchef” i foreningen, og udover at åbne og distribuere post fra JBU, så var en af
mine opgaver at få skaffet modstandere til vores ungdomshold til landsbyfesten, og her var det dejligt, at Greds-
tedbro stillede med et juniorhold, og Ribe BK stillede med poder og mikroputter. Hvad, der var mindre heldigt,
var, at poderne og mikroputterne var klart underlegne, så det har jeg skrevet mig bag øret til næste år. Det er ikke
nok at finde en modstander; det skulle også gerne være en, som vi kan spille nogenlunde lige op med.

Slutteligt så har jeg da også gjort mig nogle tanker om fremtiden, og det har også været oppe at vende i bestyrel-
sen. Ganske kort kan fodboldfilosofien for foreningen formuleres således: Vi laver fodbold for sognets børn, unge
og voksne i det omfang, det er muligt at stille hold og skaffe trænere. For børnenes vedkommende afdækker vi
interessen gennem tilmeldingssedler, der omdeles  i det tidlige forår. Endvidere skal det siges, at i vores lille fore-
ning skal der være plads til alle, og det vil derfor være forståeligt, hvis enkelte p.gr. af sportslige ambitioner væl-
ger FSB&G fra til fordel for bedre forhold og ditto med- og modspillere i naboklubber. Jeg ser i alle tilfælde ikke
skævt til folk, der måtte foretage et sådant valg. 

Men som det blev anført i den diskussion, vi havde i bestyrelsen, så er det naturligvis problematisk for aktivitets-
niveauet i sognet, hvis man fravælger FSB&G, hvad enten det er i forhold til fodbold eller i andre sammenhænge.

Med venlig hilsen og god jul og godt nytår (når vi når så langt).

Kristian Kyndi 
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Søndag den 10. december
2006 kl. 14.30 -16.30

Sodavand, kaffe, the og  æbleskiver kan købes.
Pris kr. 25,- for voksne og børn gratis - Julepose til børnene pris kr. 15,-

Tilmelding senest den 2. december 2006 til Tina Nielsen tlf. 75410830
Christina Johansson tlf. 75411262

Det blev faktisk uhyggelig hyggeligt...

Fredag d. tredje november mødtes vi knap 60 mennesker på pladsen foran
kirken og kirkehuset. Vejret var med os - stille og måneklart - så ved hjælp af
god vilje og flagermuselygter fik vi fremstillet en masse græskarhoveder.
Alle vidt forskellige og meget personlige. Derefter tur i Kirkelunden, hvor
ungdomsklubben havde sat forskellige tableauer i scene - så overbevisende,
at vi var flere, der var glade for, at vi ikke skulle gå der alene! Vi blev budt
på en udefinerbar drik af en aldrende kone med en noget foruroligende
udstråling og ristede, fisk afhuggede fingre (- eller var det pølser ) af et par
drabelige karle. Derudover mødte vi et enkelt spøgelse - venligsindet - en
flok krigere, der heldigvis røg på hinanden, samt en masse flagermus og
edderkopper! Turen tilbage til kirkehuset gik via kirkgårdsdiget og det var så flot og stemningsfuldt et syn,
der mødte os, med alle de levende lys. Tilbage i huset var Svend Petersen klar med sine historier: han kunne
berette både om Den sorte dame, som vist nok holdt til i Hillerup og gæve Mejlbymmænd, der under de store

stormfloder satte deres egne liv på spil, for at redde folk og fæ fra vandmas-
serne. Tankevækkende, at høre om det liv og de vilkår folk her på egnen
levede under for ikke så forfærdelig længe siden, selv om vi havde vores på
det tørre, med kaffe, kage og alting. Begivenhederne sluttede i Kirken, hvor
Elin Hjuler rundede af med at sætte aftenens aktiviteter i perspektiv: græs-
karskikken har vi lånt af amerikanerne, som igen fik den via kelterne. Skik-
ken med at tænde lys var fra gammel tid tænkt som værn mod alt ondt, der
sammen med mørket her om
efteråret kan dukke op alle ste-
der fra, men har udviklet sig til,

at vi tænder lys for at mindes de af vore kære, som er døde. Og
levende lys var der som sagt mange af den aften - også i kirken.

Det gav en dejlig ro at sidde der og synge sammen, før vi alle
gik hver til sit.
Alma
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Vildtaften afholdes Fredag d. 26 Janua 2

kl 18,30 i Farup Forsamli

Vildtaften afholdes 
fredag d. 26. januar 2007   

kl 18,30  i Farup Forsamlingshus.

Pris. Kr 130,- excl drikkevarer. 

Mød op til en hyggelig aften og tag venner 
og naboer med.

Tilmelding senest 19. Januar 2007

Hans M Smidt.  Tlf. 75424345        
Ove N Nielsen   Tlf.75422654

E.Mail tanderupgaard@mail.tele.dk    
E Mail: ovenn@mail.dk

Arr. Farup Jagtforening.

Den 28/10 er vel overstået. Med hiv og sving kom vi op på
64 tilmeldte, så vi var i bestyrelsen meget i tvivl om vi skul-
le aflyse. På de tilkendegivelser vi har fået var det dog godt
vi ikke gjorde det for alle har sagt det var en god fest og det
synes vi bestemt også selv. Der var unge som gamle repræs-
enteret og også et par af sognets nye borgere havde fundet
vej og det var dejligt at se jer alle. Da vi havde gevinster til-
overs fra tombolaen til landsbyfesten, solgte vi lodder og
kom af med dem på den måde. Henrik Gantzel endte med at
købe resten af lodderne og vandt dermed en del af gevinster-
ne men han valgte at de fleste af præmierne skulle sælges på
auktion og pengene derfra skulle gå til forsamlingshuset.
Ove Nissen blev auktionarius hvilket han gjorde glimrende
og der blev solgt for i alt 2014 kr. Bestyrelsen siger mange
tak for den flotte gestus. Alt i alt en rigtig god og hyggelig
fest med god mad, hvor vi i år prøvede at lave dessertbord
med bl.a. hjemmebagte kager og lagkager på stribe, og også
en stor tak til jer der var leveringsdygtige i det. Alex og
Mogens leverede god musik.

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 Tirsdagsklub

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
27. marts Koordineringsmøde kl. 20 Forsamlingshus
27. marts Offentligt møde i Farup forsamlingshus kl. 19.00 Lokalarkivet

Faste møder:
Marsk & Muld:  Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned
Lokalarkivet:    Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl. 16,00

Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.
Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til farup@farupsogn.dk

AKTIVITETSKALENDER

Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.
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Kirkesiden

GUDSTJENESTER

December
Søndag d. 3. - 1.s.i advent kl. 10.00 
Vi synger kirkeåret ind. Konfirmanderne medvirker
Søndag d. 10. - 2.s.i advent kl. 14.00 

Altergang/ kaffe i Kirkehuset
Søndag d. 17. - 3.s.i advent kl. 10.00
Søndag d. 24. - 4. s.i advent/ juleaften kl. 15.30 
Juledag d. 25. - kl. 10.00
2. juledag d. 26. - der henvises til Sct. Catharinæ kirke
Julesøndag d. 31. - ingen gudstjeneste 

I december måned holdes der adventsaftensang i Sct. Cathari-
næ kirke de tre onsdage før jul.  Det er kl. 17.00,  hvor der er
stille musik, læsninger og salmesang. Aftensangen varer
omkring 30 min, onsdagene d. 6. 13. og 20. dec. 

Januar 
Nytårsdag d. 1. - kl. 16.00 - 

Indsamling Bibelselskabet
Søndag d. 7. - 1.s.e.h.3 k - kl. 16.00 

Hellig tre kongers gudstjeneste/ Kirkekaffe
Søndag d. 14. - 2.s.e.h.3 k. kl. 10.00
Søndag d. 21. - 3.s.e.h.3 k.- 

der henvises til Sct. Catharinæ 
Søndag d. 28. - s.s.e.h.3 k. kl. 10.00 

Februar
Søndag d. 4. - Septuagesima kl. 10.00 

Kyndelmisse/ familiegudstjeneste 

Ved indsamlingerne i 2006 indkom der : 
Nytårsdag - Bibelselskabet - 612,00 kr. 
Kr. Himmelfartsdag - Kirkens mission - ingen
Påskedag - KFUM&K - 411,50 kr. 
Høstkollekt - Kirkens Korshær,Folkekirkens
Nødhjælp; Danske sømands- og udlandskirker -
916,75 kr. 

Tirsdagsklubben 
Vi fortsætter i konfirmandstuen den sidste tirsdag i
måneden kl. 14.30-16.30 med sang, oplæsning,
foredrag osv. Kaffe 10 kr.
I januar kommer tidl lærer Erik Koch, Rødding og
fortæller og viser billeder fra Pakistan. Erik Koch
har været engageret i mindretalskirken i Pakistans
nordvestgrænseprovins gennem flere år og besøgt
stedet flere gange. Han vil fortælle om kirken og sit
sidste besøg i sommer efter den forfærdelige
jordskælvskatastrofe, der ramte området. 
Det er tirsdag d. 30. januar
Og tirsdag d. 27. februar kommer Gert Ravn,
Oxbøl, som er tidligere lærer og vidt bevandret ude
i lokal- og kirkehistorie. Gert Ravn har aner i Farup
sogn og vil fortælle lokalhistorie fra tiden før 1850. 
Program for marts og april meddeles senere. 

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning begynder stadigvæk i
uge 2 og slutter palmesøndag 2007. Dag og tid vil
afhænge af skolens timeplan. Der udsendes brev. 

Indre mission
December
onsdag d. 6. adventsmøde i Kirkehuset kl. 19.30.
Fælles med Ribe og Gredstedbro 
Missionær Anne Lise Back, Bramming. 

Julefrokost i Kirkehuset fredag d. 15. december kl.
12.00. Julehygge v. Anne Lise Back, Bramming
Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 10.
december, tlf. 75421670
Alle er velkomne 

Januar 
Evangelisk Alliances Bedeuge d. 7. - 14. 
Mandag d. 8. møde hos Børge Christensen, Skytte-
vej 66, Ribe. Torsdag d. 11. hos Ella Nicolaisen,
Kinchsvej 4, Ribe. Begge dage kl. 14.00

Højskoledag lørdag d. 20. i Bramming Missionshus.
Program følger

Danmission-ydre mission
Kvindekredsen holder adventsmøde torsdag d. 7.
december kl. 14.30  hos Thilde Skov, Tanderupvej
14 og januarmøde torsdag d. 18. kl. 14.30 hos Ella
Nicolaisen, Kinchvej 4, Ribe
H 3 K fest torsdag d. 4. januar kl. 19.00
Gudstjeneste i Jerne kirke. Taler : Lorens Hedelund:
Pakistan - drøm om den ideelle nation.  
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FRI
Sognepræsten har fri fredag og lørdag d. 29. - 30.
december. Henvendelse til Jørgen Bork Hansen, tlf.
75420232. 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet har på sit sidste møde konstitueret
sig som hidtil, med Susanne Møll som formand og
Bent Gantzel som næstformand. 

På sidste menighedsrådsmøde d. 16.11. blev det
besluttet at ændre ganske lidt på hilsnen efter 1.
salme i gudstjenesten. Begrundelsen er, at den nye
ordlyd - som er almindelig mange steder - forekom-
mer mere naturlig og forståelig end den nuværende.   
Hidtil har præst og menighed hilst hinanden på føl-
gende måde : 
Præst : Herren være med jer.
Menighed  : Og med din Ånd.
Det er sidstnævnte korsvar, der nu ændres til : 
Og Herren være med dig. 
Ændringen indlæres fra 1. søndag i advent.  

Jul i Himmelby se side 8

Julegaveideer - til de mindste / småbørn - 
Noahs ark er for nylig kommet i puslespil-udgave.
Det er Unitas Forlag, der har udgivet et stort gul-
vpuslespil med brikker af dyr og mennesker. Mens
puslespillet lægges fortælles historien om Noah.
Pris o. 130 kr. 
Skabelsen - kan desuden fortælles for de mindste - i
form af en FØLEBOG, som ligeledes er udgivet på
Unitas. Her kan man føle ørkenens sand, fiskenes
skæl, fuglenes fjer og tigerens pels ! Pris o. 100 kr. 
Bibelselskabet ligger inde med et vendespil med
Noas ark. Et huskespil med 48 brikker for børn fra
3 år med dyr fra Noas ark. pris 99 kr.
Ovenstående er blot et lille udpluk. 
Der findes meget andet til bibelfortælling og
oplæsning.  

Sankt Nicolaus og julemanden 
Farup kirke hedder i grunden Sankt Nikolai kirke
efter den hellige Nikolaj, som kan ses aftegnet på et
af Farup kirkes gamle kalkmalerier i apsisbuen. 
Nikolaj (Nicolaus på latin)var biskop i Lilleasien i
2-300 -tallet. Der fortælles mange historier om ham,
bl.a. at han engang hjalp nogle søfolk i havsnød og
derfor blev regnet for de søfarendes skytshelgen.
Af samme grund er adskillige kirker op langs
Vesterhavet indviet til ham. 
I Aal kirke i Oksbøl findes nogle meget fornemme
og spændende kalkmalerier, der fortæller om Sankt
Nikolai, bl.a. historien om, hvordan han var en
meget gavmild mand. En fattig mand var dybt ulyk-
kelig over ikke at kunne bortgifte sine tre døtre. Da
kastede Nikolai tre nætter i træk en pose med guld
ind ad hans vinduer. Nu var hans bekymringer løst
og han kunne lægge sig til at dø.
Efter sin død blev Nikolai husket som denne rige,
gavmilde mand, der gav gaver bort og han blev æret
som Sankt Nikolai. 
Efter mange år og endnu flere historier, dukker han
op i Amerika - nu under navnet Santa Claus. Så
julemanden kommer måske alligevel ikke fra Grøn-
land ! 
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Kimer i klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle 
Fred kom til jord, Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!

(Grundtvig 1836/ DDS 100)

I forbindelse med det store salmesangsprojekt i Domkirken, hvor omkring 10.000 børn sang  gamle og nye
julesalmer i nov. måned, var Farup skole også i kirken i Farup. Der blev sunget : 

Lad det klinge sødt i sky..
Den yndigste rose er funden..
Velkommen igen Guds engle små..
Mit hjerte altid vanker ..
Du kom til vor runde jord..
Det var ikke en nat som de andre..

Ikke mindst de to nye ( sidstnævnte ) salmer var populære. 


