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OPFORDRING FRA 
SKOLEBESTYRELSEN
Skolebestyrelsen vil i den nærmeste
tid arbejde med principper for klasse-
dannelse i forbindelse med samenlægningen af Far-
up Skole og Valdemarskolen.
Vi vil gerne opfordre alle til at komme med syns-
punkter og idéer, der kan gøre overgangen fra Farup
Skole til Valdemarskolen lettere.

Kontakt Lars Vase  tlf. 7541 0569
eller Lillin Villadsen tlf.  7542 4310

REDAKTIONENS SPALTE 
Bladet udgives den 1. i alle lige
måneder.
Materiale indleveres til Villy Løn-
ne på pr. mail (vbl@post.tele.dk),
diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler
-  Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi -
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 3. marts

Denne udgave med endnu et flot motiv fra den
lokale kunster,  Erik Stuhrs hånd!

Marsk&Muld kan også ses på www.farupsogn.dk
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Fastelavn
Søndag den 3. februar kl. 10.30 til kl. 12.00

Mød op i forsamlingshuset til hyggeligt samvær,
hvor vi skal ha’ kåret den lokal Kattekonge. 
Prisen er 20 kr. pr. person og inkluderer
sodavand, kaffe, kage og en slikpose til børnene.
Med venlig hilsen   F.S.B.G.

HOBBYUDSTILLING
i Farup Forsamlingshus.

Søndag den 16. marts 2008 fra kl. 10 - 16

Der er stadig få ledige pladser, så skulle der være
nogen der er interesseret i at deltage, så kontakt 
Tove A. Vejrup Farup Kirkevej 5 på tlf. 75421298
for yderligere information eller på mail
toveager@ofir.dk hurtigst muligt.

Igen i år vil der være en frisk frisør, med tilbud på
klipning. Der vil være ca 20 udstiller som der kan
handles med. Der vil være mulighed for at købe kaf-
fe og kage. Overskuddet går til forsamlingshuset. 
Så mød op og vær med til at støtte " Huset"

Gymnastikopvisning i Farup fredag d. 7.
marts i Logitranshallen

Bemærk nyt tidspkt. 18.30 !!
Program:

- Faneindmarch
- Opvisning af de lokale hold.
- Opvisning af gæstehold
- Faneudmarch

Medbring kaffe og kage til hyggeligt samvær i
kantinene efter opvisningen.
is,slik, sodavand og øl kan købes i boden.
Kom og se hvad gymnasterne har lært!!

Fællesspisning i forsamlingshuset
Tirsdag d. 22. april kl. 18.30

- denne gang kommer kokkene fra Nr. Farup...
Vel mødt til en hyggelig aften!

Tilmelding senest d. 20. april på tlf. 75-431925
(Dorte) el. 75-411758 (Alma)

I forbindelse med fællesspisningen vil der endvidere
være mulighed for at skrive sig på forskellige lister,
vedr. aktiviteter for det kommende år. Ved at skrive sig
på en eller gerne flere lister, tilkendegiver du at du vil
give en hjælpende hånd, og alle hjælpende hænder er
velkomne. Borgerforeningen og Forsamlingshuset
har allerede en del navne fra sidste år, men mød op
og skriv dig på, så vi kan holde listerne opdaterede.
Meget kan lade sig gøre når man løfter i flok.

Strikke-cafe i kirkehuset 
tirsdag d. 5. februar kl. 15.00

De skyder op alle vegne - strikkecafe’erne. Hvorfor
ikke også i Farup? Har du lyst til at udveksle strik-
keopskrifter, blive inspireret af andres strikkefær-
digheder, lære at strikke en hæl eller bare til en hyg-
gelig snak over en kop kaffe her i vintermånederne,
så sæt kryds i kalenderen.
Susanne Møll, Ulla Nielsen og Alma Clausen

Generalforsamling i 
Farup Ungdomsklub

Afholdes onsdag d. 20. februar 2008
på Farup skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
I forbindelse med generalforsamlingen laver vi

noget sjov for forældrene.
Se mere på www.farupsogn.dk.

Hilsen bestyrelsen
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Der kræver Fantasi - Fremsyn – og Fællesskab
hvis det skal blive til noget for alle.
Hvad kunne man forestille sig? :
Foreningslokaler, ungdomsklub, gymnastik, sport,
voksenundervisning, kultur, sang musik, teater, kun-
st eller nogle af de mange fritidsaktiviteter der
foregår i landsbyerne rundt omkring og i Ribe. Ribe
området er præget af at være nok det område med
allerflest foreninger i hele landet, så måske er der et
behov. Det lyder i hvert fald ofte: ” hvis bare vi
havde pladsen så kunne vi ….”.
Der skal jo også foregå noget i bygningerne når folk
er på arbejde. Kunne kommunen have brug for
lokaler til service eller kontorformål eller er der pri-
vate der mangler plads til deres virksomhed. Der
kunne fint også være plads til kontorer, sundhedsbe-
handlinger, rådgivningsvirksomhed eller lignende.
Andre forslag kunne være kulturel multicenter,
naturbørnehave, friskole, vandrehjem eller hvad
man nu kunne finde på.
Hvad er så realistisk? Ja, bygningerne ejes jo af
kommunen og måske har de planer med dem.
Måske skal de blot sælges hurtigst mulig for højeste
bud, det er sikkert det billigste for skatteyderne,
men ikke nødvendigvis i lokalsamfundets interesse.
Hvad kan der skaffes midler til og hvordan. Det er
nok svært at besvare på forhånd, men der er stor
politisk velvilje til at gøre noget for landsbyernes
udvikling og her er der også i nogle tilfælde penge
med til at gennemføre ideerne.
Et tror jeg er sikkert, hvis ikke lokalbefolkningen
selv gør noget, så får de ingen indflydelse på hvad
der sker.
Opfordringen skal derfor her være:
Lad os med Fantasi, Fremsyn og Fællesskab
arbejde for at vi får nogle spændende aktiviteter ind
i skolens bygninger. Aktiviteter der kan være med
til at gøre landsbyen til et endnu bedre sted at bo og
leve.
Erling Pedersen

Landsbyudvikling.
Fantasi – Fremsyn – Fællesskab var nøgleord
blandt andet til et stort åbent landsbyarrangement
sidst i halfemserne. Farup havde sat sig for at man
ville vise, hvad der sker i en landsby og hvilke
værdier der er ved at bo på landet. Arrangementet
var med over 50 aktiviteter en succes med flere
hundrede besøgende.
Hvad er der så sket siden ? Ja, der er jo nok bygget
15 til 20 nye huse og ligeså mange familier er flyttet
til landsbyen. Det er da rigtig flot.
Den lokale butik er lukket og skolen står for lukn-
ing. Gårdene er blevet færre, men større. Land-
brugsproduktionen er uden tvivl steget. Antallet af
virksomheder er stor set uændret.
Alle værdierne som vi ønskede at vise frem er der
endnu. Der er stadig højt til himlen, masser af frisk
luft, ro og overskuelighed og nemt at komme til at
kende folk. Man bor tæt på naturen og man kan
deltage i fællesskabet på det niveau man har lyst.
Vores Kirke, forsamlingshus og foreningsliv funger-
er godt. Der arrangeres idræt, gymnastik, dilettant,
vildtaften, banko, fællesspisning, landsbyfest og
tirsdagsklubben afholder mange gode arrange-
menter. Aktivitetsniveauet går i bølger, men når
noget syntes at være ved at gå i stå, ja så er der som
ofte nogen, der tager fat og sætter gang i tingene
igen.

Vi har et af verdens mest unikke naturområder lige
udenfor døren og kun 5 minutter til Ribes spæn-
dende kultur og historie. På 20 minutter når vi
musikhus, biografer og varehuse i Esbjerg. Vi har så
sandelig meget at være glad for her i Farup og nu
har vi fået er mulighed mere. Skolen lukker som
undervisningssted men der er jo nogle meget vel-
holdte bygninger. Hvordan kan de være med til at
gøre Farup til en endnu mere spændende sted at bo.
Vil de blive solgt til privat anvendelse eller kan de
bruges at ikke blot sognets men en stor del af kom-
munens indbyggere til fælles glæde.

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening siger 
TAK til følgende sponsorer til vort årlige julesponsorbanko.

Aasted VVS, Helge Bruun og Søn, Farup Smed, Hjortvad Maskinstation, PVH finér, Hans Tobiasen, N.P. Køreskole, Annemaries
Dinér, Marsk Music, Logitrans, Ribegryden, Ulla og Michael Lassen, Ribe Dyreklinik, kongeådal brugs, Ejner Nielsen Smed  Vils-
lev,  Land og Fritid, Gredstedbro dyrlægerne, Andelskassen, Gredstedbro Rideudstyr, Vognmand Leth, Sigma, Nørremarkens
Elservice, Toyota, Jysk, SuperBest, A.P. Jørgensen, Frøs Herredes Sparekasse, Blomsterhuset, Jens Pedersen EL, Tip Top, Tøjbu-
tikken, Pigmenta, Ribes blomster, Ønskebørn, Skjern Bank, Lasbo, Smykkehuset, Jyske Bank, Imerco, Papirhuset, Carisma, ASH
frugt, Knæk og Bræk, Daglig brugsen Gredstedbro, Gantech, By Fozzi, Ribe Farvecenter, Det lille ølhus, Lars Hein, Hårtotten,
Alexandersen. Med venlig hilsen FSBG 
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Foredrag i forsamlingshuset:
Onsdag d. 2. april kl. 19.00 kommer kunstneren

Lars Bollerslev til Farup.

Lars vil bl.a. fortælle om sit projekt Markmandshu-
set og vise udvalgte billeder fra bogen af samme
navn. Han vil i samme forbindelse fortælle om nog-
le af de reaktioner og tilbagemeldinger, han har fået
på sine billeder af Markmandshuset: folk. der har
fortalt om de erindringer, hans billeder har vakt hos
dem og folk, der har givet ham gamle artikler og
billeder af huset. Alt sammen ting der gør, at han
stadig arbejder med dette tema, nu under overskrif-
ten “Erindringsrum”, et fænomen, der optager ham
meget.

For Lars Bollerslev er mødet imellem billedet og
iagttageren, det altafgørende: hvad sker der i hove-
derne på folk, når de ser på hans billeder - hvilke
tanker eller associationer vækker de og hvilke følel-
ser. Derfor maler han også altid mennesketomme
rum. Der skal ikke være “distraherende” faktorer
mellem iagttageren og fortællingen i billede.

Lars Bollerslev vil også komme ind på den kreative
proces som sådan. Hvordan får man tilgodeset den-
ne side af sig selv i en travl, praktisk hverdag?

I løbet af aftenen skal vi synge nogle sange, valgt af
Lars Bollerslev og akkompagneret af Carl Johan
Schnedler. Desuden vil der blive serveret kaffe og
kage.

Pris for hele herligheden 50,-kr.

Vi glæder os i Q-gruppen meget til denne aften!

Interesserede kan læse mere på kunstnerens hjem-
meside:www.larsbollerslev.dk Han er desuden
medlem af en lokal kunstnersammenslutning - se
vadehavskunst.dk

Hvem har ikke prøvet det - man er lidt i tvivl, om
man har fundet den rigtige kro eller forsamlingshus,
hvor festen skal holdes... Hvis man er gået forkert,
har man sikkert opdaget det. Det har Niels
Mogensen imidlertid ikke. Og det er straks alvorli-
gere, da han er selveste brudgommen. Ja, det skulle
såmænd nok være gået alligevel, hvis ikke det var
fordi... Vi befinder os i korridoren i Blæsstrup For-
samlinghus. Her regerer den trivelige kogekone,
Erna Svendsen, og gæsterne betjenes på venlig vis
af servitricen Rita. Hende møder Niels som den
første. Det vil sige - de har mødt hinanden før - helt
præcis en nat for længe siden. Rita bliver med det
samme nyforelsket og kan ikke vente med at fortæl-
le, hvad der kom ud af den nat... Niels bliver
panikslagen og forbyder hende på det bestemteste at
nævne et ord - specielt når hans kone sidder lige
inde ved siden af. Men Rita er fortabt, forelsket og
fuldstændig umulig! - Og så er gode råd dyre. Fork-
lædt som serveringspige forsøger Niels at skaffe sig
af med Rita, konen og familien, så ingen får anelser
om noget. Herefter følger den ene vanvittige begi-
venhed den anden. Og selvfølgelig bliver hans
kone, der ikke er hans kone, konfronteret med Rita -
og det er jo ikke så galt, bortset fra, at hans kone -
som er hans kone, bliver konfronteret med hans
kone, der ikke hans kone. Er De forvirret?! Så se
dette fantastiske stykke i Farup Forsamlingshus lør-
dag d. 1. marts 2008

Årets dilettanter er:
Carl Blaaberg, Ellen Tang Nielsen, Malene Alsted,
Bjarne Schou, Henrik Villadsen, Kristian Kyndi
Laursen, Elsebeth Nicolajsen, Hanne Nielsen, Laila
Fog og Sanne Kulmbach.
Instruktør: Laila Kyndi Laursen, sufflør: Trine
Brander, diverse: Jette Jensen.
Generalprøve kl. 10.00, pris  25,- kr.
Premiere kl. 19.00, pris  90,- kr.

Bestilling hos Alma 75411758
Smørrebrød 20 kr
Kagemand til 8 personer 300 kr
Musik ved Revival

Hilsen

Bestyrelsen i Farup Forsamlingshus

Fest i forsamlingshuset



Volley i Farup
Uden at gå i detaljer med historikken, så er det såle-
des, at der i en del år er blevet spillet volleyball
henne i Logitrans hal om fredagen.
Problemet er blot, at der i den seneste tid har været
nogle gange, hvor vi har været så få, at vi har måttet
aflyse, og det er jo lidt ærgerligt, når man har set
frem til halvanden times god og fornøjelig motion.
Derfor ville det være rart, hvis der var lidt flere, der
havde tid og lyst til at spille med.
Det foregår som sagt om fredagen og det i tidsrum-
met fra kl. 18.00 - 19.30. Sæsonen starter i septem-
ber, og vi slutter af i april eller maj. Så man kan
altså godt nå at være med nogle gange i indeværen-
de sæson.
Hvis man har betænkeligheder i forhold til, om man
nu er dygtig nok, ja så kan jeg da fortælle, at der
serves både over- og underhåndsserver, det lykkes
jævnt tit at få bolden til at køre 3 gange, og der ses
af og til flotte spring, som ville gøre sig godt på TV.
Men der sker altså også, at serven går i nettet, og at
modtagelserne er dårligere end dårlige. Så niveauet
er vel pænt uden at være prangende.
For mit eget vedkommende så var min erfaring med
sporten, før jeg startede, den jeg havde fået, da jeg
spillede i gymnastiktimerne en gang tilbage i
70'erne, og jeg mener da, at jeg nogenlunde kan
være med.
Stemningen er normalt munter, men dog ikke så
løssluppen, at det hele bliver ligegyldigt, for vi spil-
ler naturligvis for at vinde, ellers giver det jo ingen
mening.
Skulle dette have vakt nogens interesse for at spille
volleyball, så synes jeg da, at man skal møde op for
at se, om det er noget for en. 
Se også på www.farupsogn.dk under Borger- og
gymnastikforening - sport i Logitrans hal
Kristian Kyndi
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Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Møde i lokalarkivet og foreningernes koordine-
ringsmøde samme aften!

Som det fremgår af aktivitetskalenderen , så afholdes
det årlige møde i lokalarkivet den 25. marts 2008 kl.
19.00, - og en time senere, kl. 20.00, afholdes forenin-
gernes årlige koordineringsmøde samme sted.

Den praksis blev med held indført sidste år, - af to
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.

Kl. 19.00 vil der være en velkomst og en redegørel-
se vedrørende det forgangne år i arkivet, efterfulgt
af en forhåbentligt livlig snak om det fremadrettede
arbejde i arkivet. Der er meget spændende opgaver
på programmet, - ny kommune, arkivet skal på
internettet, kan selvstændigheden fastholdes, - og
hvem vil være med til at føre arkivet videre.

Kl. 20.00 tilstøder så de borgere, som kun har valgt
at deltage i koordineringsmødet.

Kl. 20.00 starter vi med kaffen og kagerne.

Husk, at møderne afholdes i lokalarkivet (i Forsam-
lingshusets lille sal). Vi ses kl. 19.00.

Erik Knudsen.

Et hjertesuk på generalforsamlingen i 

forsamlingshuset d. 21.jan:

Husk børn og unge 
(og jer selv) på cykellygter

morgen og aften !!
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Februar
søndag d. 3. - Fastelavn kl. 10.00
søndag d. 10. - 1.s.i fasten kl. 10.00
søndag d. 17. - 2.s.i fasten -  kl. 10.00  J.B.H.

Sct. Catharinæ
søndag d. 24. - 3.s.i fasten  - kl. 19.00 
Fyraftensang i Sct.Catharinæ kirke hver onsdag i
februar kl. 17.00 
Onsdag d. 27.febr. som Taize aftensang.

Marts 
søndag d. 2. - midfaste kl. 10.00
søndag d.9. - Marie bebudelses dag kl. 10.00
søndag d. 16. - palmesøndag kl. 10.00 
Familiegudstjeneste (afslutning minikonfirmander)
Skærtorsdag d. 20. kl. 10.00 J.B.H.
Langfredag d. 21. - kl. 14.00   
Påskedag d. 23. - kl. 10.00 
2. påskedag d. 24. - Sct. Catharinæ kl. 10.00  E.H.
søndag d. 30.  - 1.s.e.påske -  ingen gudstjeneste

torsdag d. 6. marts kl. 20.00 i Sct. Catharinæ kirke:
Salmer med rytme. Catrine Frølund m.fl. leverer
musikken til en gudstjeneste med rytmiske salmer.
Arr. af kirkens rockudvalg + EH

April
søndag d. 6. - 2.s.e.påske kl. 10.00 

KIRKEBIL 
Det hedder nu Esbjerg Taxa og har fået nyt nummer.
Ellers fungerer det som hidtil. Man ringer på tlf.
75144500, hvis man ønsker kørsel til gudstjenester
eller møder i Kirkehuset/ konfirmandstuen. Gerne
dagen før.

Kirkesiden

GUDSTJENESTER

FERIE 
Sognepræsten holder ferie og fri :   
14.-20. febr. og 26.-30.3. Embedet passes af Jørgen
Bork Hansen, Ribe, tlf. 75 420232 

MINI – KONFIRMANDER 
Et nyt hold mini-konfirmander er begyndt om tirs-
dagen efter skoletid. Det drejer sig om både 3. og 4.
klasse i år, så vi er en stor og dejlig, spørgelysten
flok, der går på opdagelse i konfirmandstuen/ kirke-
kontoret og frem for alt i kirken. Vi slutter traditio-

nen tro med familiegudstjeneste og kirkefrokost
palmesøndag d. 16. marts. 
Forrest f.v. Katja, Anders, Rasmus, Jeppe, Laue, 2.
række f.v. Cecilia, Josefine, Frederik, Mikkel, Julie,
Jakob, og bagerst: Natalia, Helene, Alberte, Mads
L, Lærke, Mads J og Martin.

TIRSDAGSKLUB
Vi begynder Tirsdagsklubben 2008 d. 29. januar,
hvor vi får besøg af Karen Margrethe Melbye, Ribe
Lokalhistoriske Arkiv og tidl. Farupborger. Vi skal
høre om ”Fester og gæster i Ribe i 100 år. 
Tirsdag d. 26. februar skal vi med tidl. provst Agner
Frandsen, Askov, nu Ribe, til Færøerne sammen
med maleren Sven Hausteen-Mikkelsen. ”Folk og
fjelde” kalder Agner Frandsen sit billedforedrag. 

SOGNEAFTEN I Sct. Catharinæ sogn 
Onsdag d. 12. marts er der dialog på programmet i
konfirmandstuen i Bispegade 6. Dialogsekr. i Dan-
mission, Agnete Holm, fortæller fra de erfaringer
der er gjort med  dialogen i Mellemøsten mellem
kristne og muslimer, ikke mindst efter Muhammed-
krisen. ”Hvad kan vi lære af dialogen i Melle-
møsten?”, kalder hun sit foredrag. 
Alle er velkomne. Mødet er kl. 19.30.
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Indre mission
Februar
onsdag d. 6. – Studiekredsmøde kl. 14.00 hos Thil-
de og Troels Skov , IM nr. 44
onsdag d. 27. – Drøftelse af kredsens arbejde. Gør-
ding kl. 19.30. Arne Olesen 

Marts
onsdag d. 5. – Generalforsamling i Kirkehuset kl.
19.30. Jens Erik Kristensen 
torsdag d. 27. – Fællesmøde, Konfirmandstuen,
Bispegade 6, Ribe kl. 19.30 

Danmission-ydre mission
kredsmøde torsdag d. 7. febr. kl. 14.30 hos Esther
Jørgensen
møde i konfirmandstuen torsdag d. 28. febr. kl.
14.30 med Festo fra Tanzania 
Se omtale andet steds.
Alle interesserede er velkomne. 
Forårsmøde i distriktet onsdag d. 3. marts. Gørding
missionshus kl. 19.00. Besøg af missionær Grethe
Koch, Mongoliet.

MENIGHEDSRÅDET 
Næste møde i menighedsrådet er onsdag d. 20. febr.
kl. 19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden er fremlagt
i kirken 4 dage forud for mødet . Her kan også
læses referat efterfølgende. 

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

Festo Mutashoby fra Tanzania  om et ”levende håb”
Den. 27. 2. kommer Festo Mutashoby og holder kon-
firmand forberedelse i Bispegade 6 i Ribe for Farup
og Ribe konfirmanderne. Desuden kommer han til et
møde i konfirmandstuen i Farup  torsdag d. 28. 2. kl.
14.30, hvor alle  interesserede er velkomne

Festo er 33 år gammel, uddannet Evangelist og
lærer. Han er født  og opvokset i Tanzania, hvor han
bor sammen med sin kone Regina og deres datter.
Til daglig arbejder han som lærer på en Primary
School (folkeskole).

Festos undervis-
ning vil lægge
vægt på temaet ”et
levende håb”.
Håbet om at kunne
klare dagen i mor-
gen, håbet om at
Gud er med os, og
et håb om en bedre
fremtid, som han
blandt andet vil fortælle om gennem historier fra sit
eget liv. Han er en mand som i sit daglige liv møder
liv uden håb. 

I fritiden arbejder han på et projekt for forældreløse
børn. Nogle af disse børn lever også med sygdom-
men hiv/aids, men gennem aktiviteterne i projektet
får disse børn et håb om en bedre fremtid.
Festo er en mand med et stort arrangement, for udo-
ver arbejdet med de forældreløse børn og arbejdet
på skolen, underviser han også konfirmander og er
korleder. Derfor ved han hvad der rør sig ved børn
og unge. Festo kom til Danmark den 3. januar 2008
og rejser indtil starten marts rundt til konfirmander i
hele Danmark. Det gør han som gæstelærer i Kon-
firmand Aktion, som er et samarbejde mellem Dan-
mission og Teologisk Pædagogisk Center Løgum-
kloster.
Festo følges af Lasse, som er  dansk,21 år, studeren-
de og tidl. rejsende i Tanzania. 
I forb. m. Festo og Lasses besøg kan konfirmander-
ne købe et mobilvedhæng til 20 kr. styk. For 40 stk.
mobilvedhæng er der penge til et helt blik tag på et
hus i Tanzania. 

Kent og Helge rydder op i Lapidariet. Herefter kommer turen
til resten af kirkegården. Lokale museumsfolk skal sammen
med menighedsrådet gennemgå kirkegården, inden det beslut-
tes, hvordan bevaringsværdige sten og gravsteder skal holdes
for eftertiden.
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PÅSKE 
”Det er godt at have noget at tro på. Den, der har en tro er godt hjul-
pet” Sådan kan man undertiden høre nogen sige. Og hvor rigtigt det så
også kan være, og hvor meget det evt. kan påvises ved diverse under-
søgelser, at tro og helbred står i et eller andet gensidigt forhold til hin-
anden,  som det er blevet populært på det sidste,  så slår det bare ikke
til, når vi taler om kristen tro. 
Kristentroen er ikke en tro i sig selv. Noget, vi kan præstere ved ånde-
lig øvelse eller tankeeksperimenter. Tro som en slags mentalhygiejne.
Og kristen tro er slet ikke tro på hvad som helst, men det er bundet op
på den person, Jesus Kristus, som Bibelen fortæller har levet, er død
og opstået påskemorgen.
”Den, guderne elsker, dør ung,” lød det engang i forbindelse med en
ung mands død. Og det kan være forståeligt nok at tænke sådan og
formulere det sådan, når man mister urimeligt og hårdt, men det hol-
der ikke ! Sådan kan vi ikke pynte på døden og det onde. Smerte, sorg
og savn kommer vi ikke uden om. Vi kan opleve livet uretfærdigt og
meningsløst. Vi kan være ved at gå til bunds i det.Vi kan rette vores
harme mod Gud,og det er sådan. Livet og kærligheden har vi på
dødens og tabets vilkår.
Men ind i den sorg og ind i den smerte er Gud selv kommet langfre-
dag, Vi skal ikke  falde ud i det tomme ingenting i vores fortvivlelse..
Og heller ikke skal vi  opbyde kræfter, vi ikke har for at forstå menin-
gen med det. Det tager Gud sig af. Så vi er fri til at sørge og leve vide-
re med de døde og de levende.  

Nej - det er absolut ikke ligegyldigt, hvad troen tror på.
Det er nemt at gøre Jesus til en eller anden ide, til et foster af vore tan-
ker eller vores fantasi. Men påskens budskab er, at Jesus ikke er sprun-
get ud af vore tanker eller tro, men at han kommer til os som levende
fra en tom grav. 
”Er Kristus ikke opstået fra de døde, så er vores prædiken tom, og
vores tro er også tom, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker ”
skrev Paulus som bekendt til korinterne for snart 2000 år siden.Og det
gælder stadigvæk. Hvis vi bare tror på vores tro, så er det en tom tro.
Men vi tror på ham, der stik imod al sund fornuft og erfaringer vi gør,
kommer til os som den levende. 

Kvinderne, der kom ud til graven den første påskemorgen, havde ikke i
deres vildeste fantasier forestillet sig, at der kunne blive et liv efter
langfredag. De har ikke haft så meget som bare en gnist af håb tilbage.
Hvordan skulle de gøre sig illusioner om noget som helst. De skynder
sig da også fra graven  med frygt og megen glæde, som evangelisten
Mattæus udtrykker det. 

Men langsomt erfarer de, hvordan de bliver givet tilbage til det liv, som
var før Jesus døde, dengang de havde mødt ham første gang.
De havde levet før, naturligvis. Der havde været et liv,før de havde
mødt ham. Men mødet med ham havde for alvor givet livet ansigt. De
havde set mennesker rette sig op ved hans ord. De havde selv rettet sig,
fået  ny identitet, nyt livsmod i hans nærhed. Livet havde fået overhånd
over døden i alle dens mange skikkelser, dengang de havde mødt ham. 
Det var det, de nu oplevede igen.

Det er det, mennesker har erfaret igen og igen, og ikke bare læst om, at
en død blev levende for 2000 år siden. Hvilken forskel skulle det også
gøre for os?. Nej, mennesker har erfaret, at der er gået påske i deres
eget liv. Der er gået opstandelse i det. Døden fik ikke ret. Den fik ikke
lov at blive enden på alle ting. Der var liv tilbage, skønt alt syntes tabt. 

Det er påskens budskab, at livet ender ikke med langfredagsmørke,
men vort liv er omfattet af det, som er uendelig meget større.  Det er
påsketro, at livet er stærkere end døden, at lyset skinner i mørket,både
efter døden og for vore døde, men sandelig også nu, mens vi lever. 

Hvordan og hvorledes,det må vi lade ligge.Det er Guds hemmelighed,
som Jesu opstandelse er det. Men AT der allerede nu er gået påske i det
liv, vi lever og den død, vi skal dø.

Nej, som kristne tror vi ikke på, at tro kan gøre underværker med os.
Men vi tror på, at Gud kommer os i møde og gør opstandelse i os og
med os. 
Glædelig påske
EH

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

Februar
fredag d. 1. Vildtaften Forsamlingshuset - jagtforeningen
tirsdag d. 5. kl 15.00 Strikke-cafe i Kirkehuset 
tirsdag d. 26. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub

Marts
Lørdag d. 1.   kl. 10 og 19 Dilettant. Farup forsamlingshus.
Fredag d. 7. kl. 18.30 Gymnastikopvisning i Farup.
7.-8.-9. Forårsopvisning i Ribe Fritidscenter eller i Bramming.
Søndag d. 16. kl. 10.00-16.00 Hobbyudstilling i Farup forsamlingshus
Tirsdag d. 25. kl. 19.00 Lokalarkivet: Offentligt møde i Farup forsamlingshus 
Tirsdag d. 25. kl. 20.00 Koordineringsmøde i Farup forsamlingshus 
Tirsdag d. 25. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub

April
Onsdag d. 2. kl. 19.00 Lars bolderslev 
Tirsdag d. 22. kl. 18.30 Fællesspsining 
Tirsdag d. 29 kl. 14.30-16.30 Tirsdagklub 

AKTIVITETSKALENDER


