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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 april/maj
udgaven er MANDAG den 5.marts

Marsk&Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Møde i lokalarkivet og foreningernes koordineringsmøde samme aften!
Som det ftemgår af aktivitetskalenderen afholdes det årlige offentlige møde i Lokalarkivet den 27. marts
kl. 19.00, - og en time senere, kl. 20.00, afholdes foreningernes årlige koordineringsmøde.
Det er nu snart et år siden, at den aftale blev lavet Aftalen blev indgået af 2 gode årsager, - for det første
for at folk kun skulle “af huse” én gang, - og for det andet for at flere fik en god anledning til at “kigge
ind” i Lokalarkivet.
Aftenen er tænkt således:
Kl. 19.00 vil der være en velkomst og en redegørelse vedrørende det forgangne år i arkivet, efterfulgt af en
forhåbentlig livlig snak om det fremadrettede arbejde i arkivet.
Kl. 20.00 tilstøder så de borgere, som kun har valgt at deltage i koordineringsmødet.
Kl. 20.00 starter vi så med kaffen og kagerne.
Husk at møderne afholdes i Lokalarkivet (i Forsamlingshusets lille sal). Vi ses kl. 19.00.
Erik Knudsen.

Gymnastikopvisning i Farup.

Fredag d. 9. marts kl 19.00 i Logitranshallen

Program:

- Faneindmarch
- Opvisning af de 7 lokale hold
- Opvisning af Juniortræningsholdet
- Opvisning af Ungdomsmixholdet
- Faneudmarch

FORÅRS HOBBY UDSTILLING
I FARUP FORSAMLINGSHUS

SØNDAG DEN 11. MARTS 
FRA KL 10.00 TIL 16.00

Vi gentager succesen fra sidste og holder Hob-
by udstilling. Så kom og se hvad de kreative

udstillere har lavet i år. Der vil være noget for
en hver smag.Igen i år vil der være en frisk fri-
sør som er klar med en billig klipning. Der vil

være mulighed for at købe kaffe og kage.

Der er gratis entre`

Overskuddet går til forsamlingshuset.

PS: der er stadig få ledige pladser, så skulle du/ I sid-
de derhjemme og få lyst til at være med, så kontakt
Tove A. Vejrup Farup Kirkevej 5 på tlf: 75421298
eller mail toveager@ofir.dk for yderligere information
og tilmelding.
Tilmelding, skal ske inden søndag den 25. februar

Generalfor-
samling i
Farup Ung-
domsklub
Torsdag d. 22. februar
2007 kl. 19.30 
På Farup skole, sam-
lingssalen. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Der serveres kaffe og
kage

Medbring kaffe og kage til hyggelig samvær
i kantinen efter opvisning.

Boden er åben under hele opvisningen
der sælges is, slik, frugt, vand og øl.



Husk koordineringsmøde i forsamlingshuset tirsdag d. 27. nov. kl. 20 for alle foreninger!

Februar 2007
18. februar Fastelavnsfest i Forsamlingshuset kl. 10.30-12
22. februar Ungdomsklubbens Generalfor. på Farup skole kl. 19.30
27. februar Tirsdagsklub

Marts 2007
3. marts Dilettant
9. marts Gymnastikopvisning i Farup
10-11 marts Gymnastikopvisning i Bramming
11. marts Hobbyudstilling i Farup Forsamlingshus kl. 10 - 16
21. marts. Fortælle/sang/kaffeaften i forsamlingshuset  kl. 19.30 
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

Nyt fra skolebestyrelsen
Skoleåret er allerede godt i gang. Og
med årsskiftet er der udsigt til foran-
dringer på skoleområdet. Hvad der kon-
kret kommer til at ske på skoleområdet
er det stadig for tidligt at sige ret meget
om. Arbejdet med at samordne skoletilbu-
det i de gamle kommuner til et mere ensar-
tet tilbud i den nye Esbjerg Kommune er
meget tidskrævende, og det er kun lidt, der er nået
frem til skolebestyrelserne.

Der er dog et par ting, der kan nævnes her. Det er
besluttet at samle 10. klasserne i Ribe på Valdemar-
skolen. Samtidig er der indført ”frit” skolevalg for
10. klasse-elever i hele Esbjerg Kommune. Der er
lavet er stort fælles 10. klasse-katalog, så der er rig-
tig gode muligheder for at få et spændende og
udviklende 10. skoleår.

Heldagsskolen har været til høring i december 2006.
Heldagsskole vil sige, at alle elever fra bhkl. til 3. kl.
går i skole ca. 6 timer hver dag. Det er dog ikke
meningen, at eleverne skal have flere undervisnings-
timer end de har i dag. Derimod skal den ekstra tid
bruges til andre aktiviteter. Der er lagt op til et langt
større samarbejde mellem lærere og pædagoger om
dagens tilrettelæggelse, end det er brugt hidtil.
Esbjerg og Bramming kommuner har haft heldags-
skole i nogle år, så vi kan vist se frem til at det også

bliver en realitet her. Hvordan det så bliver i
det daglige bliver spændende at se.
I efteråret har vi især beskæftiget os med
den del af børnenes skoledag, der ikke er
undervisning. Det vil sige frikvartererne
og fritidsordningen. Hvordan og til hvad

bliver tiden brugt? Kommer børnene nok
ud? Bodil og Jens, der er ledere i SFO, har

fortalt om, hvilke udeaktiviteter de har. I
begge SFO’er er alle børn ude hver dag.

Pædagogerne har de sidste par år været på kurser,
der har lært dem flere udeaktiviteter og lege. 

Det er meget forskelligt, hvordan frikvartererne bru-
ges. På Farup Skole er børnene så glade for at være
ude, at der ikke er behov for tvungne udefrikvarte-
rer. På Valdemarskolen er der et udefrikvarter for de
yngste elever, mens de mellemste elever nyder det
”privilegium” at det er frivilligt om de vil ud i frik-
varteret. Fra 8. kl. har elverne lov til at forlade sko-
len i frikvartererne. Det er der rigtig mange, der
benytter sig af. 

Netop ”udgangstilladelsen” har været genstand for
en længerevarende diskussion her i efteråret. Er det
rimeligt, kan den inddrages, bruges den fornuftigt,
eller er der uhensigtsmæssige virkninger af denne
tilladelse? Emnet er endnu ikke færdig diskuteret.
Mere om det i løbet af året.

På skolebestyrelsen vegne  Lillin Villadsen
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Gaster og gæster på krydstogt
Årets forestilling i forsamlingshuset den 3. marts er en barok og festlig beretning om et krydstogtskib, dets
mandskab og gæster. Der er ikke mange ombord, der er hvad de udgiver sig for, uanset om det drejer sig om
passagererne eller for så vidt om mandskabet. Gæsterne går om bord som meget adelige, meget rige eller
meget betydningsfulde, mens dette billede efterhånden krakelerer og efterlader nogle ganske anderledes per-
sonager. Mandskabet har ganske vist de korrekte titler og opgaver, men det fremgår snart, at deres kvalifikati-
oner ikke altid lever op til fornødne faglige krav. 
Der er imidlertid en ting, der kendetegner dem, nemlig at de aldrig forsømmer en lejlighed til at 
bryde ud i sang. Forestillingen er tæt pakket med sømandssange af forskellig slags, som publikum kender så
godt, så godt. Og inden man ser sig om, er skuespillerne og publikum forenet i disse herlige sange, så huset
fungerer som gyngende skib for alle til stede.
Teksten er skrevet af Jens Jager til Syvkanten i 2003. Skuespillerne er som vanligt lokale folk: Jens Løkkega-
ard, Henrik Villadsen, Sidsel Villadsen, Jette Ø Jensen, Søren Jensen, Jesper Nissen Nielsen, Ole Nielsen,
Heidi Hönger, Dorthe Nissen Nielsen, Carl Blaabjerg, Karin Axelsen, Simon Schmidt, der folder sig ud i
denne  rappe og musikfyldte forestilling. Vel mødt i forsamlingshuset.

på holdets vegne Carl Johan Schnedler          

Velkommen til en aften, med fokus på det specielle i det nære...
Der er i disse tider megen interesse for biografier over kendte menneskers liv og levned; der er portrætudsen-
delser i fjernsynet, hvor kendte fortæller og giver deres besyv med, om den verden,vi lever i. Og vi elsker det,
for det er både spændende og vedkommende, vel bl.a. fordi det hjælper os til at blive klogere på tilværelsen,
os selv og hinanden.

Nu er det jo sådan, at ikke kun kendte mennesker har en livshistorie at fortælle. I bund og grund går vi alle
rundt med i hver vores lille historie, som så kan være mere eller mindre interessant for andre at få del i. Og
alle har vi - i vores tid - været del af en større historie, som har været med til at forme os.

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30

vil Solveig Christiansen fortælle sin historie i Farup -Forsamlingshus,

Solveig er en af vore egne, men samtidig har hun haft et liv, som - i lyset af at hun er kvinde adskiller sig fra
flertallets. - Og så kan hun fortælle!

Det Solveig hovedsaglig vil berette om, er tiden, hvor hun var direktør for Dansk Flaskegenbrug A/S Dan-
marks største virksomhed indenfor genbrug af glas og flasker.

Hun har noget at fortælle, om et arbejdsliv, hvor hun ofte stod som ene kvinde blandt mænd. Men hendes
hjerte stod de ufaglærte kvinder nær, og vi hører, hvordan forfremmelsen af disse kvinder førte til lederposter.

Hun har også et og andet at sige om bl.a. ledelsesformer og arbejdsmiljø - emner, som må siges at være sær-
deles aktuelle. Men også barndommen i det sønderjyske vil sikkert blive berørt.

Derudover har Solveig valgt nogle fællessange, som dels har haft betydning for og dels understøtter det, hun
fortæller om. Kari Johan Schnedler har lovet at spille til - og måske til et par stykker mere, hvis nogen bliver
inspireret.

Kom og vær med til en hyggelig aften. - Vi skal selvfølgelig også ha’ kaffe.

Alma
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” Gaster og gæster på krydstogt ”

Lørdag d. 3. marts 2007 kl. 19.00 – 02.00 i Farup Forsamlingshus

Generalprøve samme dag kl. 10.00 entre`  kr. 25.-

Medvirkende:  Se andet sted. Instruktør: Carl Johan Schnedler
Sufflør:     Mai-britt Frederiksen

Entre` kr. 75,-  pr. person incl musik og dans.

Der kan bestilles smørrebrød til kr. 20,- pr. stk. eller pålægskagemand til 8 pers. til kr. 300,-
Det er også tilladt at medbringe egen madkurv – dog skal drikkevarer købes i huset!
Tilmelding senest lørdag d. 27/1-07 til 27/2-07

Laila Lauridsen
75 42 20 22 / 20 46 63 75

Kan du lide østers?
Jeg kan efter at have været ude i vadehavet og sma-
ge dem friske så absolut svare ja til ovenstående
spørgsmål.
Turen startede på Vadehavscentret i Vedstervedsted,
hvor naturvejlederne Claus og Thomas først gav en
orientering om vadehavets østers. Disse er ikke
naturlig hjemmehørende i området, idet de er kom-
met fra Stillehavet omkring Japan. 
Stillehavsøsters er først i tredserne kommet til
Vadehavet ved udsætning. Man troede ikke de kun-
ne formere sig i det kolde vand, så man forventede
ingen problemer hermed. Som så ofte set ville natu-
ren noget andet og nu breder de sig længere og læn-
gere nordpå i Vadehavet. Om de skader naturen ved
man ikke, men der kan være være en risiko for at de
i visse områder udkonkurrerer muslingerne. Det kan
så være et problem for mange trækfugle.
Turen til østersbankerne startede syd for Vedster-
vedsted. Gruppen på over 50 deltagere begav sig en
diset formiddag i julen ud på sandbankerne. Der var
ingen østers banker at se da vi startede, idet de sta-
dig var under vandet.
Undervejs var der tid til at naturvejlederne fortalte
om fuglelivet, det mangfoldige liv på og under san-
doverfladen samt områdets spændende historie. Der
blev lyttet med stor interesse og den svenske jour-
nalist som have valgt at deltage på turen, skrev flit-
tig ned.
Efter er times vandring på sandbunden og til tider i
op til 1 meter vand dukkede nogle små sorte banker
op. Vi gik alle ivrige igang med at samle østers op
og nogle skulle også lige smage på varerne. For
østerselskere er den rå østers frisk fra skallen jo
simpelthen det bedste. Vi smagte da også på varen,

men jeg foretrækker den dog tilberedt.
Alle samlede ivrigt sammen og efter en halv times
tid var poser, sække og rygsække fyldt op og turen
gik hjemad. En dejlig tur, hvor der også var lejlig-
hed til at nyde det dejlige vejr, den flotte og spænd-
ende natur samt samværet med mange friske men-
nesker.
Vel tilbage ved diget afleverede vi alle 2 østers som
efter aftale med kongehuset skulle sendes til Kron-
prinseparret, så de også kunne få mulighed for at
smage lækkerierne.
En dejlig tur lige uden for vores dør, noget man kun
kan opfordre til at vi benytter os noget mere af.
Vadehavscentret skal have ros for en veltilrettelagt
tur og nu kan vi i vores familie lide østers og ser
allerede frem til at skulle hente igen.

Erling Pedersen
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Februar 
søndag d. 4. – septuagesima kl. 10.00 

Kyndelmisse/familiegudstjeneste
søndag d. 11. – der henvises til Sct. Catharinæ kirke
søndag d. 18. – fastelavn kl. 14.00 
søndag d. 25. – 1.s.i fasten  kl. 10.00 

Marts
søndag d. 4. – 2.s.i fasten kl. 19.00 

Konfirmander og forældreaften
søndag d. 11. – 3.s.i fasten kl.10.00
søndag d. 18. – midfaste – der henvises til Sct.
Catharinæ kirke
søndag d. 25. – Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 

April 
palmesøndag d. 1. kl. 10.00 
familiegudstjeneste/afslutning minikonfirmander

PS Rockgudstjeneste i Sct. Catharinæ kirke torsdag
d. 8. marts kl. 20.00
Sogneaften i konfirmandstuen, Bispegade 6 onsdag
d. 14. marts kl. 19.30. Per Ramsdal, ( præsten bag
rockgudstjenestekonceptet) fortæller om ungdom-
skirken på stenbroen, Nørrebro i København.

Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester og møder i konfir-
mandstuen. Ribe Taxa tlf. 75420088, evt. dagen før. 

Kollekt
Ved indsamlingen i nytåret til fordel for Det danske
Bibelselskab indkom der 755,25 kr. 

Mini-konfirmander
Et nyt hold mini-konfirmander er netop begyndt om
tirsdagen efter skoletid. Vi bruger meget tid i kir-
ken, hvor vi først holder en mini-gudstjeneste og

Kirkesiden

GUDSTJENESTER

dernæst går over til dagens emne, Det er i år 4.
årgang, der danner hold. De ses her en af de første
gange i januar måned : forrest f.v. Simone og Bjar-
ke. Bagerst f.v. Sara, Patrick, Emil og Sissel.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Som det fremgår af gudstjenestelisten vil der fremo-
ver jævnligt være en søndag, hvor der ikke er guds-
tjeneste her i sognet, men der henvises til Sct.
Catharinæ kirke, Ribe. Det er et udslag af, at udvik-
lingen går i retning af større og større tilknytning til
Ribe, hvor præsten er halv tid i klostersognet og fle-
re af sognets ældre er flyttet til byen – samt sognets
størrelse taget i betragtning. Vi vil derfor fremover
typisk indrette os sådan med gudstjenester, at der på
2. helligdage samt en søndag om måneden henvises
til Sct. Catharinæ kirke. 

Menighedsrådet holder sit næste møde onsdag d.
21. februar. Dagsorden og referat fra møderne kan
som tidligere læses i kirken, i mappen: Farup
menighedsråd 

Tirsdagsklubben 
Vi fortsætter i konfirmandstuen den sidste tirsdag i
måneden kl. 14,30-16,30 med sang, oplæsning,
foredrag osv. Kaffe 10 kr.
Tirsdag d. 27 februar får vi besøg af Gert Ravn,
Oxbøl. Gert Ravn er tidligere lærer og dybt engage-
ret i historien fra forskellige vinkler. Foredragshol-
deren har aner her i Farup, hvorfor han vil komme
med et lokalhistorisk foredrag med vægten lagt på
Farup sogn og omegn før 1850. 
I tilknytning til foredraget vil Gert Ravn afholde en
lokalhistorisk gætte konkurrence (! ), hvor de for-
samlede skal gætte navnet på 20 gamle kasserede
brugsgenstande fra Farup - egnen. Der lokkes med
en lokalhistorisk bogpræmie !  
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Tirsdag d. 27. marts ser vi igen tilbage i tiden, dog
kun til 1900-tallet. Vi skal se klip fra dengang alt
var anderledes end nu ! - på landet og i skolen - og
forhåbentlig have os en god snak om "gamle dage".
Elin Hjuler m.videoer.  

Indre mission
Februar
Onsdag d. 7. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19.30
Onsdag d. 14. Studiekredsmøde hos Karl Nikolajsen
kl. 14.30 IMT nr. 45
Onsdag d. 28. Møde i Holsted kl. 19.30. Drøftelse
af kredsarbejdet. Jens Olesen, Børkop. Alle er vel-
komne.

Marts 
Onsdag d. 7. Studiekredsmøde hos Troels og Thilde
Skov kl. 14.30 IMT. nr. 49
Torsdag d. 15. Fællesmøde i Ribe kl. 19.30 Finn
Nejbjerg
onsdag d. 28. Møde og generalforsamling i Kirke-
huset kl. 19.30 Peter Wind

Danmission-ydre mission
Kredsmøde d. 22. febr. kl. 14,30 hos Karen Nikolajsen
Forårsmøde m. generalforsamling d. 27. febr.kl.
19.00 i Bramming missionshus.
Else Boisen, Lunderskov, fortæller om en Danmis-
sion – rejse til Madagaskar i foråret 2006.
Kredsmøde d. 22. marts kl. 14.30 hos Esther Jør-
gensen.
Stiftsårsmøde d. 24. marts i Treenighedskirken,
Esbjerg.

FRI
Embedet passes d. 5.-11. febr. af Jørgen Bork Han-
sen, Ribe. tlf. 75420232 

SOGNEDINDSAMLING 2007 
— AIDS KAN STANDSES !
Folkekirkens Nødhjælps sogneind-
samling sætter i år fokus på Aids.
Hver dag bliver over 10.000 menne-
sker smittet. Hver anden er ung og mellem 14 og 25
år. I Afrika er 3/4 af dem kvinder, som tvinges til
usikker sex på grund af fattigdom. Aids kan stand-
ses – også i Afrika – det viser de nyeste statistikker,
oplyser Folkekirkens Nødhjælp. Men viden, fore-
byggelse og effektiv beskyttelse koster penge. Der-
for samler Folkekirkens Nødhjælp ind søndag d. 4.
marts. 

Vi har tidligere deltaget i sogneindsamlingen her
i Farup og vil gerne gøre forsøget igen. I den for-
bindelse søger vi interesserede, der vil afse et par
timer midt på dagen. Henvendelse kan ske til
Elin Hjuler, tlf. 75421612. 

KONFIRMANDAKTION – 
I flere år har mine konfirmander i Farup og Ribe
deltaget i Danmissions face-to-face-projekt. Det
handler om at skabe møde mellem unge danskere
og unge fra den tredje verden. I år er fire tanzania-
nere kommet til Danmark for at møde  børn og
unge, i skoler og blandt konfirmander for at fortælle
om deres liv med HIV/ AIDS, fattigdom og det far-
verige kirkeliv i Tanzania. Kokushaba hedder den
unge kvinde, der i ugen efter skolernes vinterferie
skal mødes med konfirmanderne – og minikonfir-
manderne. 

Projektet handler som sagt først og fremmest om
personligt møde og oplysning. Men der bliver også
mulighed for at gøre noget  - nemlig købe en del af
et bliktag ! – for 20 kr. til forældreløse børn, der har
mistet deres forældre til HIV/Aids.

KONFIRMANDINDSKRIVNING  - 2007/08
Næste års konfirmander vil få udleveret brev om
indskrivning til konfirmation på skolen.  Konfirma-
tionsdagen i 2008 er som hidtil den anden søndag i
maj, pinsedag d. 11. maj.   

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Susanne Møll
Tanderup Digevej 16, tlf. 75 421860
Kirkeværge Bodil Pedersen
Kærbølvej 29, tlf. 75 411147
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Fodbold og håndbold i Farup
Foråret og dermed udendørs fodbold og håndbold nærmer sig.
Vi vil igen i år uddele tilmeldingsblanketter til eleverne på Farup Skole samt til de lokale børn i "Fuglereden". Men
vi er naturligvis også interesserede i, at andre tilmelder sig, hvilket kan ske ved at henvende sig til en af disse kontakt-
personer:

Kristian Kyndi 7542 2022 - 5121 5242 (fodbold)    Charlotta Schnor 7541 0884 - 2533 6616 (håndbold)

Når vi har et overblik over antallet af tilmeldinger, så vil vi tilmelde hold til turneringer, finde træningstider samt forsøge at skaffe trænere.
Forudsætningen for, at der bliver oprettet hold i de forskellige aldersgrupper, er naturligvis et tilstrækkeligt antal spillere, samt at vi kan
skaffe trænere og ledere.Vi er meget interesserede i at høre, hvis der er nogen, der har lyst til at være træner eller holdleder. Vi kan muligvis
være behjælpelige med kurser, hvis det ønskes.

Slutteligt vil jeg lige beklage, at jeg i mit indlæg i sidste nummer af dette blad, hvor jeg gjorde status over fodboldsæsonen 2006, ja der hav-
de jeg glemt at sige Ole Rasmussen tak for den hjælp, han ydede i forbindelse med, at jeg overtog ansvaret for fodbolden i borgerforenin-
gen, og for hans hjælp i forbindelse med opkridtning af banerne ved Farup Skole. Nu har jeg så forhåbentlig rådet bod på denne fejl.

Kristian Kyndi Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Farup Sogns Borger- og   Gymnastikforening ønsker at takke følgende sponsorer ved det årlige julebanko:
Tip Top, Pigmenta, Mr. Lundgaard, Dagli´ Brugsen Kongeådal, Aasted VVS, Marsk Music, Vesterbyg, Dagli´Brugsen Gredstedbro, Super Best, Det lille
ølhus, Nørremarkens El, Anne Maries Diner, Jens Pedersen, Expert, Farup Smed, Gredstedbro Lokalforening, Jysk, Tanderup Maskinstation, A. P. Jør-
gensen, Carisma, Restaurant Kammerslusen, Hårtotten, Logitrans, Lars Hein, PVH Finér, Knæk & Bræk, Gredstedbro Dyrlæger, Smykkehuset, Ulla og
Michael Lassen, Helge Bruun, Vera Nielsen, Vognmand Leth, N. P.´s Køreskole, Imerco, Ribegryden, Blomsterhuset, Tea Shop, Skjern Bank, Toyota,
Ribes Dyrlæger, Jyske Bank, Idé Møbler, Andelskassen, Sigma, Smed Ejnar Nielsen Vilslev, Matas, Papirhuset, Tøjbutikken, Gredstedbro El.

Farup ungdomsklub
Som bekendt er Ribe kommune lagt sammen med Esbjerg og Bramming kommuner. Dette kan få indflydelse på
ungdomsklubben i løbet af 2007.
Det er nemlig sådan at der i den nye kommune er en klubstruktur som er lidt anderledes end før. Her er det kom-
munen som kører klubberne med kommunalt ansatte i kommunale lokaler mm. I det tidligere Ribe kommune
kan vi dog få lov til at fortsætte som hidtil, sansynligvis i flere år, dels fordi man ikke vil trække noget ned over
hovedet på nogen, dels fordi det er billigere for kommunen.
Det der også er i det er, at vi med den nuværende ordning lokalt bestemmer det meste selv. Under en kommunal ordning vil det
være kommunale embedsmænd og politikere, der styrer klubben.
Vi kan vælge om vi vil ind under den kommunale ordning eller vi vil fortsætte som hidtil. Der er fordele og ulemper ved begge
dele. Ved at fortsætte som nu bestemmer vi det meste selv, f.eks. hvem og hvor mange vi vil have ansat, hvor mange ture vi tager
på, og hvornår vi vil holde åbent. Ulemperne er at vi har arbejdet med det, dvs bestyrelsesarbejde, regnskab osv. Vi skal i det næste
halve års tid finde ud af om vi vil fortsætte som hidtil eller vi gerne vil ind under den kommunale hat. Dette vil også være et emne
til generalsorsamlingen 22. februar.

Indkaldelse til Generalforsamling i Farup Ungdomsklub
Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 På Farup skole, samlingssalen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der serveres kaffe og kage
Venlig hilsen bestyrelsen Se også www.farupsogn.dk

KYNDELMISSE 
Det er et dejligt ord, skønt det er gået næsten af mode. Kyndelmisse er navnet på den anden dag i februar. Det var en vigtig dag  i
det gamle bondesamfund. Nået hertil, var man stadig kun midt på vinteren ( regnet fra 1. nov. til 30. april ) Det frøs derude og sne-
en lå i meterhøje driver! Bonden gik i stalden og laden for at tjekke, at han stadig havde  halvdelen af forrådet til dyrene tilbage.
Indenfor spiste han og familien pandekager og flæsk for at have noget at stå imod med, her hvor vinteren stadig kunne vise sig lang
og streng.  Flæsk var desuden godt mod ondt i ryggen, sagde man. Og sådan sagde man så meget til kyndelmisse! Man tog varsler
af vejr og vind. Sneede det på kyndelmissedag, blev det tidligt forår - og hvis solen skinnede så meget kyndelmissedag, at en rytter
kunne nå at sadle sin hest, så blev der ikke krig det år ! 
I kirken var man nået 40 dage efter jul og dermed til den begivenhed, som der fortælles om i Lukasevangeliet kap 2, hvor Jesus
fremstilles i templet. Maria og Josef  bliver mødt af den gamle Simeon, der tager Jesusbarnet i sine arme og kalder ham ” et lys til
åbenbaring for alle folk ”. Af de ord, tog man anledning til at holde en gudstjeneste med lyset som tema. Kyndelmisse betyder da
også lysgudstjeneste: kyndel betyder lys og misse er beslægtet med messe, dvs. gudstjeneste. 
Kyndelmisse blev afskaffet, da Struense i 1770 ´erne slankede kirkeåret for helligdage, men de senere år er skikken vendt tilbage
flere steder. Hos os er det blevet skik, at konfirmander og mini-konfirmander deltager i kyndelmissegudstjenesten bl.a. med at tæn-
de lys. For temaet for kyndelmissegudstjenesten, det er stadig kampen mellem lyset og mørket og troen på ham, som om sig selv
siger, at han er verdens lys. Intet mørke skal nogensinde få bugt med det lys (Johannes kap. 8 og 1 )  
Vi holder kyndelmissegudstjeneste søndag d. 4. februar kl. 10.00 EH


