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REDAKTIONENS SPALTE 
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på 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
december/januar udgaven er MANDAG den 5.
november

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

Alle Helgen for hele familien

Igen i år skal der fredag d. 2. november fejres 
Alle Helgen i Farup sogn!

Rammerne bliver de samme som sidste år: kirkehu-
set, samt de nærmeste omgivelser. Indholdet vil
også ligne det vi kender fra sidst til forveksling: der
skal laves græskarlygter (medbring selv skæresamt
udhulningsgrej); vi skal ud på en uhyggelig færd i
Kirkelunden samt drikke kaffe og varm kakao (med
brød) i mørket, inden vi skal indenfor i kirkehuset
for at høre en god historie - sikkert af mere uhygge-
lig kaliber. Til slut samles vi i kirken for at synge
nogle af efterårets sange, sikkert af mere uhyggelig
kaliber ( Kurt Juul, Nørrelundparken)

Programmet bliver som følger:

19.00-19.30: Vi laver græskarlygter. 
Medbring gerne selv græskar.

19.30-20.00: Spøgelsestur i Kirkelunden. Sørg for,
at følges med en, at holde i hånd med...

20.00-20.45: Kaffe/ kakao samt uhyggelige 
historier i Kirkehuset.

20.45-21.15: Fællessamling i kirken.

Mød op, og vær med til at 
fastholde en ny tradition!

Kaffe/ kakao og kage: voksne 10 kr. - børn 5 kr.
Græskar: 10-25 kr. (afhænger af størrelse og kvalitet)

På Q-gruppens vegne Alma Clausen

Borgermøde på skolen 
mandag den 1. oktober 

kl. 19.00 
for at beholde Farup Skole



stod at fyre op under publikum. Til dette fik de en
stor hjælp fra dansepigerne Emilie, Frederikke og
Rasmusine  - der var enkelte blandt publikum, som
snakkede om at kønsrolle fordelingen var ved at
tage en mærkelig drejning i Farup…!

Samtidig med at der var MGP blev der serveret kaf-
fe og kage til støtte for lokalarkivet. Tak til de man-
ge kagebagere.

Fredag aften blev afsluttet med et overdådigt fest-
fyrværkeri, sponseret af Peder Frederiksen og Bent
Lønne, Kærbøl Mark.

Lørdag formiddag startede dagen traditionen tro
med morgensang og flaghejsning, hvorefter det igen
begyndte at summe af aktivitet i skolegården og på
boldbanerne. Kl. 1015 gav Ribe Ju-jutsu klub
opvisning i skolegården, ligesom det var muligt for
interesserede at prøve deres talenter af, ud i kamp-
sport. En virkelig fin opvisning, som vakte stor
interesse og beundring blandt publikum. 
Sidst på formiddagen stod løbskommentator Jens

Lykkegård klar med mikrofonen, klar til at sætte
årets Tour de Farup i gang, hvor der skulle cykles
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Landsbyfesten 2007 

Så er landsbyfesten vel overstået for i år, efter et par
gode dage med, for det meste, godt vejr og hele
tiden højt humør. Festlighederne blev skudt i gang
fredag aften kl. 18, hvor bod og bar åbnede, ligesom
der var fodbold for drengene, som spillede mod et
Ribe-hold. Kl. 19 blev de små lette og elegante trin
og fodskifte erstattet af herrespillere fra henholdsvis
Farup og Hillerup, som betrådte plænen en smule
tungere end drengene. Her gik kondital og kilo op i
en højere enhed, hvilket resulterede i en smal Farup

sejr. Samtidig blev der udkæmpet drabelige dueller
på håndboldbanen ved siden af, hvor der først var
pigehåndbold, og derefter lokalopgør mellem
udvalgte damespillere fra Farup og Hillerup. 

Kl. 19.30 gik starten for børnedisco i teltet, hvor der
med fri bar, i form af Slush-ice, virkelig blev gået til
vaflerne på dansegulvet til tiden hotteste musik.
Efterfølgende var der Børne MGP, med deltagelse
af i alt 5 grupper, som alle blev præsenteret af en
forkortet udgave af Nik & Jay i skikkelse af Rikke
V. Hansen og Jakob Hundebøll, som virkelig for-
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sponsor-kroner i kassen til fordel for forsamlingshu-
set. Han havde til dagens lejlighed valgt at iføre sig
en body-paintet udgave af den gule førertrøje fra
Tour de France. Ikke set mere stramtsiddende siden
Mick Jagger i slutningen af 70’erne iførte sig læder-
bukser, som var adskillige numre for små. Der stil-

lede 21 ryttere/løbere/rullere til start, og i løbet at
den næste time blev der cyklet omkring 20.000 kr i
kassen. Et meget flot resultat, som vi et langs styk-
ke hen ad vejen kan takke Ole Rasmussen for, idet
han til dagens løb medbragte 5 forskellige doping
præparater, så alle kæmpede på lige vilkår. Kyssepi-
gerne Gurli og Trine, og folkemængden, der til tider
var ved at gå amok på opløbsstrækningen, var alle
med til at gøre løbet til en succes. 

Hen på eftermiddagen blev der igen i år afholdt Far-
mer Cup, arrangeret af Jesper Tellund. Et, som altid,
flot arrangement, hvor der bl.a. skulle malkes køer,

som i gamle dage. Det vindende hold blev på
behørig vis hyldet ved præmieoverrækkelsen i teltet
om aftenen, hvor jublen ingen ende ville tage.

Lørdag aften mødte 190-200 mand op i teltet til
spisning. Et ufatteligt fornemt fremmøde, som kom
bag på alle dem som var med til at arrangere byfe-

sten – en meget positiv overraskelse. Maden blev
leveret af Ribe Gryden, som diskede op med en
lækker buffet – og der var mad nok skulle vi hilse
og sige. Musikken blev på overbevisende og overle-
gen stil, leveret af Revival, som spillede dansemu-
sik fra dengang mor var dreng.

I løbet af aftenen fik vi også kåret Årets Borger,
hvor titlen i år gik til Erling Pedersen, for sin man-
geårige virken i foreningslivet og for sognet som
helhed. Et andet godt lokalt tiltag, bestod i salg af
lodder, hvor den heldige vinder kunne gå fra stedet
med en stor have trampolin, som var sponseret af
Gantech og PVH Finér. Også i dette tilfælde gik
pengene til forsamlingshuset. Godt gået. 

Tak for en hyggelig week-end. 

Vi ses til Landsbyfesten 2008.

Med venlig hilsen

Borgerforeningens og forsamlingshusets bestyrelser
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Landsbyfesten, - igen en succes.

I mands minde, - vover jeg nu at skrive, uagtet at
jeg kun er tilflyttet til Farup for nu snart 25 år siden,
- i mands minde har den årlige landsbyfest været
afholdt i Farup med flag, telt, boder, boltspil & leg
for børnene, underholdning, kagebord og festfyr-
værkeri for alle, flaghejsning sammen med pæne
ord fra præsten, morgenbrød i teltet med en lille
skarp for de morgenduelige samt alle de andre
”løjer”. 

En fredag eftermiddag og aften samt en hel lørdag
igennem afsluttende med den store fællesspisning
og bal i teltet, - til de lyse timer.

Altid i august med en indledende nervøs spørgen til
det lunefulde vejr her langt ude vestpå, - og altid
endende op som en god oplevelse i godt vejr, - pud-
sigt, at gode oplevelser altid erindres som værende
foregået i godt vejr. 

Sådan har det været i generationer, hvor mere eller
mindre frivillige i Borgerforeningen og Forsam-
lingshusforeningen, - ja, og i alle vores andre frivil-
lig-foreninger har stået sammen om Landsbyfesten i
Farup, - og, ikke at forglemme, om oprydningen
efterfølgende. 

De ”gamle”, - de, der var med årene før, - og de
”nye”, - de, der i år var med for første gang, - har
alle arbejdet hårdt for at landsbyfesten skal blive en
god oplevelse.

Vi i Lokalarkivet vil herved gerne takke for og give
udtryk for vores glæde ved det tilskud, som lands-
byfesten betyder for vores arbejde med at holde fast
i de lokale minder. 

Glemte jeg at skrive, at Farup Skole i alle årene, -
ja, i mands minde, - har været omdrejningspunktet
for Landsbyfesten i Farup?

Farup Skole har altid været der, - og vil Farup Skole
så altid være der?

Nej, alt tyder på, at Farup Skole vil være nedlagt til
næste år.

Hvor skal Landsbyfesten i Farup mon så afholdes?

Skal det så være i Esbjerg, - fordi alt hvad der er
stort, også siges at været godt?

Nej, - Landsbyfesten i Farup skal afholdes i Farup, -
og så må vi se hvordan det vil lykkes, at fortsætte
traditionen.

Erik Knudsen, lokalarkivet.
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Nyt fra forsamlingshuset

Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på en
veloverstået Landsbyfest!
Huset endte ud med et pænt overskud, som følge af
en velbesøgt tombola og et velvilligt sponsoreret
cykelløb. Endnu engang tak til alle, der støttede op
økonomisk - pengene falder et tørt sted!
Omkring 20 mennesker gav tilsagn om, at ville
støtte foretagenet med “en tusse”. Vi havde håbet på
flere velvillige betalere, men det kan nåes endnu!
Der hænger fortsat påskrivningslister på skolen og i
forsamlingshuset, og de bliver hængende til d. 27.
oktober, hvorefter bestyrelsen opsøger de glade
givere. Bestyrelsen kan også kontaktes telefonisk.

Lørdag d. 27. oktober afholdes 
der Irsk Aften i forsamlingshuset.

Aftenen afvikles som en “pakke”:
Indledningsvis “åben pub” med et bredt udvalg af
herligt skummende øl fra fad eller flaske, efterfulgt
af fællesspisning: “Sort gryde” m. kartoffelmos,
leveret af George fra Anne Maries dinner.

Herefter underholdning v. den ærke irske trouba-
dour Tom Donovan.

Pris for hele herligheden 185,-kr.

Tilmelding hos Laila Lauridsen tlf. 75-422022 
senest d. 22. oktober
Nærmere annoncering i ugeavisen følger.

Fællesspisning i forsamlingshuset 
tirsdag d. 13. november.

Denne gang er det de voksnes tur - fortrinsvis. Børn
er selvfølgelig velkomne, men menuen er ikke just
børnevenlig. Mere skal ikke afsløres her!

Sæt kryds i kalenderen - und Jer selv en friaften fra
de hjemlige kødgryder og et godt glas rødvin samt
dejlig mad i gode menneskers selskab.

Tilmelding senest d. 9. november til:
Dorte tlf. 75-431925 el. Alma tlf. 75-411758

VI GENTAGER SUCCESEN

Men denne gang Øl og mad!

Hillerup beboerforening arrangerer

igen ølsmagning, vi har dog tilladt os at

tillægge denne fantastiske aften en

ekstra dimension!

Udover at ølguruen torben mathews fra

kolding ved en masse om øl, er han også

kanon i et køkken!

Menuen holdes hemmelig, men ud over 2

retter mad, naturligvis med øl som ingre-

diens, vil der være øl og nye historier!

Arrangementet afholdes på Hillerupvej

60 fredag d. 12. oktober kl. 19.00

Prisen for en forrygende 

aften kr. 295,-

Inkl. Smagning af forskellige 

slags øl samt 2 retters menu.

Herefter er der mulighed for at købe og

nyde en enkelt øl eller flere, som Tor-

ben Mathews har medbragt.

Så tag bare konen, kæresten eller nabo-

en med, det bliver en god aften!

Køb af billet og evt. spørgsmål:

Michael Julius: 75432049 eller mail

bmjulius@mail.dk

Billetter sælges efter først til mølle

princippet så skynd dig, der er begræn-

set antal pladser!

Sidste frist for køb af billet 2. oktober!

HHiilllleerruupp  BBeebbooeerrffoorreenniinngg

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73
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Oktober
Søndag d.  7. - 18. s.e.trin. kl. 19.00 

konfirmander og forældre
Søndag d.14. - 19. s.e. trin. ingen gudstjeneste
Søndag d. 21. - 20. s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 28. - 21. s.e.trin. kl. 10.00

November
Søndag d. 4. - Alle helgens dag kl. 10.00
Oplæsning af navne/ kirkekaffe
Søndag d. 11. - 23. s.e.trin. 

Orgel, sax og salmesang/ kirkekaffe 
Søndag d. 18. - 24. s.e.trin. kl. 14.00
Søndag d. 25. - sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 J.B.H.

ORGEL, SAX OG SALMESANG
Søndag d. 11. nov. kl. 19.30 får kirken besøg af to
unge talentfulde Farup-drenge: Torben Schnedler og
Niels Løkkegaard. De har begge uddannet sig inden
for musik om end i hver deres retning, Torben på
orgel og Niels på saxafon.
Vi har fået dem til at holde stævnemøde i kirken,
hvor de vil spille både solo og sammen. Desuden
skal vi synge gamle og nye salmer udsat for de unge
musikeres særlige rytme og klang. 
I menighedsrådet glæder vi os meget over at have

Kirkesiden

GUDSTJENESTER

fået fat på de to travle musikere. Torben begyndte
sine studier med musikvidenskab på Århus univer-
sitet og tog på samme tid  PO ( præliminær orgelek-
samen) fra Vestervig Musikskole. Siden fortsatte
han på  musikkonservatoriet og blev i sommer
cand.musicae fra Århus. Han har desuden undervejs
gjort studier i Berlin  og har her i sommer fået
ansættelse som organist ved Skt. Peters kirke i Sla-
gelse. 

Niels Løkkegaard er kendt i musikmiljøet som en
allerede velbevandret og anerkendt saxofonist og
komponist. Han har taget sin uddannelse fra Køben-
havns rytmiske Konservatorium og siden fået
undervisning i  New York. Han har vundet flere
jazz-konkurrencer og modtog i 2006 Sonnings
Musikstipendiat. Pt. spiller han i Klüvers Big-band
og afløser i Tivolis big-band. 

Efter orgel, sax og salmesang i kirken er der kaffe i
Kirkehuset for alle interesserede. 

FOLKEKIRKEN  - DØD ELLER LEVENDE ! 
sådan lyder temaet for den landsdækkende samtale-
dag, Farup menighedsråd har koblet sig på tirsdag
d. 2. okt. – på opfordring af Kirkeligt Samfund. 
Vi har tænkt os den aften at sætte sognets og sogne-
kirkens fremtid til debat. Se omstående pressemed-
delelse fra Kirkeligt Samfund, hvis 11 spørgsmål vi
vil tage udgangspunkt i. 

Vi forestiller os, at der allerførst bliver nogle korte
indlæg fra menighedsrådet og kirkens ansatte, hvor-
efter der bliver mulighed for at få en diskussion om
tingene. Vi vil i menighedsrådet gerne understrege,
at vi håber på en livlig og åben debat – den er nem-
lig både tiltrængt og absolut nødvendig, det fremgår
med al tydelig af bl.a. de tal, som kan læses her på

Torben – nygift med Signe i Farup kirke, september 2007

Foto fra coveret til Niels ´ sidste cd : 
LightAirborne, marts 2007
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siden. Men det handler ikke kun om økonomi ! –
Det handler først og fremmest om, hvordan vi er
kirke /vil være kirke, så hvis ikke økonomien skal
tage beslutningerne for os – eller  kirkeministeren,
så må vi selv i gang med at diskutere, hvordan vi
får mere kirke for pengene. For kirke skal vi have,
også i Farup sogn - eller skal vi ? –  det er et af de
absolut relevante spørgsmål at få diskuteret folke-
kirkemedlemmerne imellem. 
Så mød op d. 2. okt. kl. 19.30 i Kirkehuset og vær
med til at sætte kursen for kirkens fremtid i dit
sogn. ! 
Jens Løkkegaard er ordstyrer på aftenen. 

Der vil være kaffe undervejs. 

KIRKEBIL 
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og møder
i konfirmandstuen og Kirkehuset. Ribe Taxa hedder
nu Esbjerg Taxa og har tlf. 75144500 

Indre mission
Oktober
Oktobermøder i Gredstedbro
den 3.  kl. 19.00 i Gredstedbro kirke
den 4.  kl. 19.30 i Missionshuset
onsdag d. 17. – studiekredsmøde kl. 14.30 hos Ruth
Lønne. IMT nr. 31

November
onsdag d. 7. kl. 14.30 hos Karen Nikolajsen, IMT nr. 35
Novembermøder:
Den 12.-13. i Gørding. Den 14.-15. i Holsted
onsdag d. 28. –studiekredsmøde kl. 14.30 hos
Anders Nikolajsen, IMT nr. 40 

Danmission-ydre mission
Oktober
Kredsmøde torsdag d. 18. kl. 14.30 hos Mary Sørensen
November
kredsmøde torsdag d. 22. kl. 14.30 hos Else Nikolajsen 
NB : Ordinært novembermøde flyttes til slutningen
februar 

TIRSDAGSKLUBBEN
fortsætter den sidste tirsdag i oktober, d. 30. kl.
14.30 hvor vi får besøg af tidl. organist ved Tree-
nighedskirken i Esbjerg, Per Günther, som især vil
være kendt for at have oprettet det kendte kor : Tre-
enighedskirkens drengekor. Per Günther kalder sit

foredrag : ”Organist i mere end et halvt århundrede”
November måneds tirsdagsklub flyttes til den første
tirsdag i december, så vi kan slutte sæsonen 2007
med adventsstemning. Tirsdag d. 4. dec. vil den stå
på advents- og julefortælling og musik. 

ALLE HELGEN
Den første søndag i november, alle helgen dag, min-
des vi i alle landets kirker de døde. Det sker enten
ved en almindelig gudstjeneste eller ved særlige
andagter o. lign.. I Farup sker det ved højmessen.  
Vi har hver især mennesker , som engang var en del
af vort liv, måske selve livet for os . Dem tænker vi
særligt på den dag. De døde i vort eget sogn i året,
der er gået siden sidste alle helgen, mindes vi ved
navns nævnelse. 
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten søndag d. 4.
nov. kl. 10.00. 

Fredag – alle helgen
I forbindelse med arrangementet fredag d. 2. nov.
kl. 19.00, hvor der lægges op til at lave lygter og gå
på uhygge –tur i Kirkelunden samt høre uhyggelige
historier i Kirkehuset – er der lejlighed til også at gå
i kirken, hvor der vil være (u)hyggebelysning og
efterårssang. Alle kan naturligvis deltage så meget
eller lidt, man har lyst. Vi vil være i kirken omkring
kl. 20.45 og en lille halv time frem. Se omtale andet
sted i M&M 

KONFIRMANDER
Så er et nyt hold unge mennesker begyndt i konfir-
mandstuen, onsdag morgen kl. 8.00. De ses her den
første gang, en kold augustmorgen. Fra v. forrest
Ida, Stine, Jakob, Camilla, og bagerst fra v. Søren,
Louise, Anette, Helene, Bente. og midt for Natasia. 
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1. Hvor få skal der sidde ved søndagsgudstjenesten, før vi lukker og slukker i den lokale sognekirke?

2. Hvor går du helst i kirke? I den lokale med de tre tro-faste nede på bænken eller ovre i nabosognet, 
hvor der sidder 60 og synger med af fuld hals?

3. Hvorfor vil du hellere køre 50 km til storcentret end 10 km til din nabolkirke?

4. Hvem skal bestemme, om en kirke skal lukkes - menighedsrådet eller et stiftsråd/biskoppen/ministeren?

5. Kirker kan bruges til meget. Skal vi have catwalk i kirkeskibet? Kulturhus? Diskotek? 
Hvor går grænsen? - og er der en grænse?

6. Skal præsten spille en særlig rolle kirkeligt/ religiøst, lokalt, politisk eller kulturelt?

7. Hvorfor skal præsten absolut bo i sognet?

8. Hvilken præstetype foretrækker du? Specialisten eller allrounderen? Hende, der er særlig god til 
enkelte op-gaver, f.eks. sjælesorg eller undervisning - eller ham, der kan lidt af hvert?

9. I øjeblikket bruges omkring 40% af kirkefunktionærlønningerne på kirkegården. Er det rimeligt, 
at vi bruger flere penge på de døde end på de levende?

10. Hvor mange professionelle funktioner kan skiftes ud med frivillige?

11. Hvordan ser den levende kirke ud om 10 år, og hvad foregår der i din kirke?

FOLKEKIRKEN - DØD ELLER LEVENDE ! 

I kirkeministeriets rapport om “Folkekirkens lokale økonomi” foreslår udvalget bag rapporten:

- Der skal skæres ned på arbejdskraften under gudstjenesten.
- Der skal bruges flere frivillige hænder.
- Vikaranvendelsen i kirken skal reduceres markant.
- I flersognspastorater skal der kun være ét menighedsråd - fra ca. 2100 menighedsråd til 1350
- Arbejdet i kirken skal prioriteres. Menighedsrådene skal opstille en liste over de projekter og 

arrangementer, de ønsker at tilbyde sognebørnene.
- Menighedsrådene skal én gang i løbet af en valgperiode formulere visioner, mål og konkrete 

prioriteringer for sognet.
- Menighedsrådene skal én gang om året udarbejde og offentliggøre et papir om planlagte og gennemførte

projekter.
- Der vil i fremtiden blive et mere frit kirkevalg.
- Sognene skal deles om det faguddannede personale.
- Menighedsrådene skal skrive stillingsbetegnelser for alle ansatte ved kirken, og disse beskrivelser skal 

revideres én gang om året.
- Der peges desuden på fælles regnskabskontor i provstiet.

Overraskende siger nogle. Forventet siger andre. Under alle omstændigheder er der brug for at endevende
vaner og uvaner i den danske folkekirke.

Denne nødvendige samtale har Kirkeligt Samfunds folkeoplysningsudvalg ønsket at stimulere med 11
spørgsmål: Som samtaledag foreslår vi tirsdag den 2. oktober.



af en prædiken til alle helgen…”Salige er de,
som sørger, for de skal trøstes” (Matt. 5,4)

Den engelske forfatter C.S. Lewis, der mistede sin
elskede efter få års ægteskab, skrev i sin dagbog om
den sønderrivende sorg og savnet, han blev kastet
ud i. Det rystede ham mentalt og fysisk. Han fik
kvalmefornemmelser, kunne ikke sove, blev rastløs.
At tænke på at gøre noget ud over det, der var ren
rutine, var ham plat umuligt. Han fortæller, hvordan
han ikke kunne holde ud at lytte til trøstende ord,
hvordan han kæmpede med ikke at forfalde til senti-
mental selvmedlidenhed, hvordan han følte sig iso-
leret, hvad enten hans omgivelser prøvede at sige
noget til ham eller de var i forlegenhed for ord.  Der
var ingen trøst i noget af det og heller ikke i troen
følte han trøst. Det var som om Gud havde forladt
ham, havde smækket døren og låst indefra. Hans
anfægtelse var ikke tanken om, at så var der nok
ingen Gud, men at Gud var grusom og uretfærdig.  
Gode og venlige mennesker sagde til ham, at hans
elskede ville leve videre i hans erindring, men det
var netop hvad hun ikke gjorde. Det eneste han kun-

ne huske var, at hun havde levet og nu var hun død.
Men hvad er det at være død ? Hvor er de døde ?
Gode og venlige mennesker sagde at nu var hun hos
Gud, men Gud er ikke på noget sted, og hos Gud er
”nu ” ikke nogen tid, det er evighed. Så den, der er
hos Gud er blevet som Gud: ubegribelig og tavs og
ingen steder.  Hans sorg var derimod altid ved siden
af ham. Imellem når han trængte til pause i sorgen,
kunne han blive skræmt ved tanken om, at han en
dag skulle begynde at glemme – at hans elskedes
død skulle blive en vane – at dagligdagen igen skul-
le gøre sit indtog og livet fortsætte som intet var
hændt. Sådan beskrev Lewis sorgen. Sådan må vi
forstå den sorg, Jesus taler om, når han siger:  salige
er de som sørger for de skal trøstes. 
For den sorg der kommer af kærlighed, river alt
med sig, når den elskede dør. Kun det menneske,
der ikke kender til kærlighed, vil kunne leve sorg-
løst. 

Det er efterhånden blevet ikke ualmindeligt at
oprette mindesider på nettet. Man kan klikke sig
ind, hvor efterladte mindes deres døde med navn,

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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Nogle “kolde” fakta
I løbet af perioden 1988-2006 steg folkekirkens lokale udgifter ca. 25 % mere end de almindelige pris-
og lønstigninger. Det vil sige, at der var en realvækst på gennemsnitligt 1,3 % om året. l 2006 var de
samlede lokale udgifter 4.839 mio. kr.

l løbet af samme periode faldt antallet af medlemmer af folkekirken fra godt 4,6 mio. til 4,5 mio. De sti-
gende udgifter og det faldende medlemstal har betydet, at mens folkekirkens medlemmer i 1988 betalte
gennemsnitligt 0,79 % i kirkeskat, betalte de i 2006 gennemsnitligt 0,87 %. (0,88 % i 2007)

Det beløb, som medlemmerne gennemsnitligt betaler for at være medlemmer af folkekirken - altså “pri-
sen” for at være medlem af folkekirken er steget med 110 % fra 1988 til 2006. Til sammenligning næv-
nes, at forbrugerpriserne i samme periode er steget med 49 %.

l 2005 var de lokale kassers driftsudgifter pr. medlem af folkekirken 845 kr. 59 % af pengene (502 kr. pr.
medlem) blev brugt til løn til medarbejdere ved kirker og kirkegårde. 28 % (237 kr.) var driftsudgifter
ved kirker, kirkegårde og præsteboliger. 6 % (47 kr.) blev brugt på administration. 7 % (59 kr.) blev brugt
til kirkelige aktiviteter.

De ca. 2.100 sogne i folkekirken er meget forskellige i størrelse - fra nogle få hundrede medlemmer i de
mindste til godt 16.000 medlemmer i det største.

l sogne med færre end 500 medlemmer er de gennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter godt 2.600 kr. pr.
medlem. I sogne med flere end 2.500 medlemmer er drifts- og anlægsudgifterne -mellem 750 og 900 kr.
pr. medlem.

Kilde: Betænkningen “Folkekirkens lokale økonomi” der blev offentliggjort den 15. august 2007
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Alle helgen i Farup kirke
Vi holder alle helgens gudstjene-
ste søndag d. 4. nov. kl. 10.00
efter prædikenen mindes vi ved
navns nævnelse de mennesker,
der er døde i sognet og begravet
fra kirken siden sidste alle helgen.
Efter gudstjenesten vil der være
en kop kaffe. 

billede og fortællinger. Man kan tænde et elektro-
nisk lys og i gæstebogen skrive et brev til den døde
og de efterladte. Et elektronisk gravminde er en
udvidelse af kirkegården  kunne man sige - og et
sted, hvor man kan gøre mere end på kirkegården. 
Mig forekommer det meget fremmed, men for
yngre mennesker er det måske nærliggende at tænke
i netbaner, en hjælp til at bearbejde sorgen. Men der
er også en risiko ved det. Hvis hjemmesiden ikke på
et tidspunkt sættes i stå, kan den være med til at
holde såret åbent, og mindesiden kan blive en
anstrengelse for de efterladte, så afhænger det af
dem , om de døde lever stadigvæk. Det er en hård
opgave, som om de dødes efterliv er afhængig af
dem, der er tilbage

Men de døde er døde,de tilhører ikke længere de
levende . De tilhører heller ikke døden , men de til-
hører Gud, det er det, vi får at vide, når vi holder
begravelse eller bisættelse. Det er derfor vi tager
afsked i kirkens rum, for at høre , at nu er vore døde
i Guds hånd og kærlighed. Gud sørger for dem, og
Gud sørger for os, som stadig lever her og kæmper
med sorg og savn.

Der findes ingen trøst, som kan tage sorgen fra den,
der sørger, det ved kristentroen alt for godt. Den ved
også, at det ikke er nogen naturlov, at livet går vide-
re, men det er et under, hver gang det sker. Det er
opstandelse her på jorden, når det lykkes, når livet
får lov at sætte sig igennem og sejre.

”Salige er de, der sørger, for de skal trøstes. 
Alle Helgens søndag mindes vi vore døde, men alle
helgen er mere end mindernes dag. Den er også
dagen, hvor Gud åbner en dør til himlen, og vi ser
glimt af det rige, som Jesus har sagt har så mange
boliger, og selv er han gået forud for at gøre en
plads rede til os. Vi ser det i glimt ,i et spejl i en

gåde, som Paulus siger, engang skal vi se ansigt til
ansigt. Vi aner en ny himmel og jord hvor alle vore
døde og al vores sorg og smerte er gemt i et gud-
dommeligt lys. Og vi aner den salighed, som Gud
har lovet den, der tror på ham, bag om alle ting. 

Forfatteren Grethe Riisbjerg Thomsen har et lille
digt, der lyder :

”jeg dør en lille smule for hvert sekund, der går 
jeg bærer døden med mig igennem livets år
en nat – måske en martsnat, så mild af regn og tø
skal jeg gå bort i mørket og holde op at død ” 

Vi fødes, vi lever og vi dør, det er det, vi kan forhol-
de os til. Døden er det sikre, som vi bærer med os
igennem livets år. Men døden er ikke det sidste ,
fortsætter digteren. Bærer vi døden med os, bærer
Gud os – gennem livet og døden . Hvad hun nøjag-
tig tænker på kan vi ikke vide, men at hun aner den
ny himmel og jord, hvor døden er overvundet og
livet er evigt.

” Salige er de, der sørger for de skal trøstes.”  Lige-
så umulige de ord lyder, lige så umulige er de at
slippe. Det er, fordi de kommer fra denne anden
verden end vores. De er ikke formet af menneskers
tanker og muligheder, men af Guds. Og i forhold til
Gud er der altid håb, altid fremtid, altid mulighed.  

Sådan er Saligprisningerne, som vi kalder de ord fra
Mattæusevangeliet, sådan er de som et kærtegn,
hvorved Gud tager os ved hånden og taler fortroligt
med os – om det håb, som aldrig kan slukkes og det
liv, som aldrig kan dø. 
Saligheden er som en bro mellem tid og evighed .
Den er fred og forventning på samme tid: fred i
bevidstheden om at Gud er her, hvor vi lever og slås
med livet og døden og glæden – og så er den for-
ventning om liv med Gud i evigheden, der hvor
hver tåre skal tørres af vore øjne, hvor død og sorg
ikke er længere og ingen mere er savnet.
EH 
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HØSTGUDSTJENESTE
”Septembers himmel er så blå ”– sang vi til indledning ved høstgudstjenesten i Kirkehusets have. Det passe-
de perfekt på det vidunderlige vejr, gudstjenesten blev holdt i og de smukke kulisser omkring os. 

Husk koordineringsmøde i forsamlingshuset tirsdag d. 25. marts 2008 kl. 20 for alle foreninger!

Oktober
Mandag d. 1. kl. 19.00 Borgermøde vedr. Farup Skole
Tirsdag d. 2. kl. 19.30 " Folkekirken - død eller levende ! "

Oplæg fra lokale folk til samtale om folkekirkens fremtid. Kirkehuset.
Fredag d. 12. kl. 19.00 Ølaften hos Carl Blaaberg. Hillerup beboerforening
Fredag d. 19. kl.   9.00 Farup Jagtforening. Fællesjagt på Tanderupgård.
Lørdag d. 27. Klubdag 4H 
Lørdag d. 27. Irsk aften. Farup forsamlingshus.
Tirsdag d. 30. Tirsdagsklub

November
Fredag d. 2. kl. 19.00 Alle helgen 
Søndag d. 11. Orgel, sax og salmesang
Søndag d. 25. kl. 19.00 Julebanko kl. 19 i forsamlingshuset.

December
Tirsdag d. 4. Tirsdagsklub
Søndag d. 9. kl. 14.30 Juletræsfest i Farup forsamlingshus.

Januar 2008
d. 12.-13. Drengelejr i Helle Hallen.
d. 19.-20. Pigelejr i Vejen Idrætscenter.
Mandag d. 21. Generalforsamling FSBG og FFH i Farup forsamlingshus.
Tirsdag d. 29. Tirsdagsklub

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


