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Da den redaktionelle kasse fattes penge, er det
besluttet, fremover kun at bringe fotos med far-
ver på for- og bagsiden af M&M. Til gengæld
kan enhver gå ind på www.farupsogn.dk , hvor
der vil ligge farvefotos fra små og store begiven-
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Loppemarked i 
Farup Forsamlingshus

Årets loppemarked afholdes lørdag d.1 Nov. 2008
fra kl. 10.00 -15.00 i Farup Forsamlingshus.
For nye i sognet vil vi lige fortælle lidt om loppe-
markedet. Det er en årlig tilbagevendende begiven-
hed, som Farup Forsamlingshus arrangerer for at
tjene penge til ”huset”. Hele året kan man aflevere
”lopper” hos Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18.
Spørgsmål kan rettes til Ruth og Mogens 75424145.
Vi kan også evt. være behjælpelige ved afhentning
af lopper. Dagen før (i år fredag d. 31 okt.) kan lop-
perne afleveres direkte i Forsamlingshuset fra kl.
17.00 til 19.00.
Vi har allerede fået mange lopper, - tak for det, men
vi kan sagtens bruge flere!! 

Arr. Farup Forsamlingshus bestyrelse 

Fællesspisning i 
forsamlingshuset

Så er der igen mulighed for at komme i byen og spi-
se på en helt almindelig tirsdag i november, nemlig

Tirsdag d. 4. november kl. 17.45

Af hensyn til børnefamilierne starter vi denne gang
lidt før, i håbet om, at flere får lyst og lejlighed til at
deltage.

Glem alt om indkøb og opvask denne aften, koncen-
trer dig om dine unger, dine naboer og andet godt-
folk!

Tilmelding til Dorte Pedersen, Hillerup på tlf.: 75-
431925 el. Alma Clausen tlf.: 75-411758 senest d.
2. november.

Julebanko 
i forsamlingshuset 

søndag d. 23. nov. kl. 13,00

Medlemskab i F.S.B.G.
Der er i denne udgave af Marsk &
Muld vedlagt et girokort til indbe-
taling af medlemskab i borgerforin-
gen. Dette fordi det kniber en hel
del med indbetaling i år, hvor vi for-
søgsvis ikke har stemt dørklokker for at
"sælge" medlemskabet. Ved at indbetale 50 kr. pr.
person over 18 år, får man således mulighed for at
deltage i FSBG's arrangementer såsom gymnastik,
julebanko, fastelavnsfest, Store Badedag m.v. Ud
over dette støtter man også dette fantastiske blad
med 20 kr. pr. medlem.
Med venlig hilsen
Din borgerforening
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Alle helgens arr. v. kirkehuset. 
Det har lige været Skt. Hans... Ikke desto mindre
siger kalenderen nu snart oktober, og i følge nyere
Farup tradition betyder det markering af overgangen
fra lyse til mørke dage, i form af et Alle helgens
arrangement på området omkring kirkehuset.

Fredag d. 31. oktober kl. 19.00-21.15

Som noget nyt, er vi i år også nødsaget til at inddra-
ge forsamlingshuset, da kirkehuset endnu ikke står
færdigt til at kunne danne ramme om kaffebordet og
fortælle-afdelingen. Som en ekstra lille krølle på
den historie, vil disse dele foregå blandt en mængde
velorganiserede lopper... Der er nemlig loppemar-
ked i Huset dagen efter og går man efter at gøre et
kup, kan man med fordel studere lopperne grundigt,
inden det går løs d. 1. november!

Traditionen tro starter vi med at lave græskarhove-
der på parkeringspladsen ved kirken. Derefter har
Ungdomsklubben, som den plejer, lavet ghost-walk
i Kirkelunden, for de af Jer, der har stærke nerver
og mod og lyst til den slags udfordringer... Vel
vidende at folk oven på den omgang trænger til
noget at styrke sig på, serveres der efterfølgende
kaffe m.m. på den anden side af gaden, hvor Børge
Lorentzen, Ribe, desuden har sagt ja til at underhol-
de med uhyggelige Ribe- og omegnshistorier fra
fjerne tider. Til sidst mødes vi i kirken for at synge
de dejlige efterårssange, vi ellers alt for sjældent får
lejlighed til at synge.

Kaffe/ saftevand og kage koster 10 kr for børn og
15 for voksne. Et lille græskar kan erhverves for 10
kr, et stort for 20. Græskar og snittegrej må gerne
medbringes - ligeledes afhenter vi gerne græskar,
hvis nogen har nogle tilovers.

Endelig efterlyser vi folk der har tid og lyst til at
bage en kage til arrangementet. Der kan ringes
desangående på tlf.: 75-411758.

På forhåbentlig gensyn
Q-gruppen

Gammel Dansk aften i 
forsamlingshuset

Forsamlingshusets bestyrelse opfordrer hermed alle
sognets festglade mennesker til at stoppe ren halm i
træskoene

Lørdag d. 15. november 
(bemærk den ændrede dato!)  kl. 18.30

I lighed med sidste års Irske aften vil der denne
aften blive afholdt en festlig “komsammen” med
rigelig mad og drikke, samt musik, der appellerer
såvel til de danselystne som til dem, der bare ønsker
at læne sig tilbage og nyde musikken. Menu’en
lyder på simremad med tilhørende salat og brød. I
baren vil man kunne erhverve sig spændende øl
samt vand, rød- eller hvidvin.

Gl. dansk-overskriften skal - ihvertfald når det gæl-
der musikken - tages med et gran salt. Et mere dæk-
kende udtryk ville nok være “tillempet gl. dansk
aften”, hvilket vel egentlig også passer bedre til vor
globaliserede tidsalder...

Gruppen, der spiller op denne aften, kalder sig
Humørpatruljen og består af Jørgen Hvidtved på
keyboard, harmonika og violin, Stiig Thorn på kon-
trabas, cajon, vaskebræt, bodrun, kaffekande(!)
og grydeskeer samt Per Thingvad, der spiller guitar
og leverer sangen. De tre herrer mødtes ved lidt af
en tilfældighed på Tønderfestivalen årgang -94,
hvor de efterfølgende sammen lavede to dages jam-
session på en ladvogn. Det gav blod på tanden og
det deciderede liveband Humørpatruljen var født.
De har siden været fast inventar på samtlige Tøn-
derfestivaler! Gruppens repertoire spænder vidt: fra
dansk, engelsk over irsk, skotsk og amerikansk fol-
kemusik, krydret med skiffle og swing til visesang
og spillemandsmusik.

Mød op til en glad aften i festlige menneskers lag
og bliv en god oplevelse rigere i vores fælles hus!
Tilmelding til spisning på tlf. : 75-411758 senest
d. 11. november.
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Landsbyfest 2008
Traditionen tro var der landsbyfest i vort sogn i
slutningen af august, og jeg vil i det følgende for-
tælle lidt om begivenheden. Dels som jeg selv ople-
vede den, men også med udgangspunkt i de arran-
gerende foreningers evaluering.
For mig startede arrangementet torsdag aften, idet
jeg i et svagt øjeblik havde lovet at jeg gerne skulle
hjælpe med opstilling, og hvad værre var, i samme
moment lovede jeg også at hjælpe med at rydde op
om søndagen. Det er nu ikke så slemt, ja det kan
faktisk være ganske hyggeligt, men loftet henne hos
Lauge står i et stadigt værre lys, for hver gang man
har slæbt borde og stole fra og til dette sted.
M.h.t. oprydningen om søndagen, tja der kan man
jo undres over det svineri, der er på og omkring
fodboldbanen, og man kan samtidig konstatere, at
de unge uden-songs børn (det må det vel være!?),
der har friluftsbeværtning på stedet, tilsyneladende
ikke helt kan vurdere, hvornår de ikke skal åbne
yderligere en dåseøl. Hvor er der dog mange slatter.
Men ellers forekom det mig, at der var godt gang i
tingene fredag aften, hvor der blandt andet var
gadefodboldturnering, og det virkede til at være en
succes for såvel spillere som publikum. Det glæder
mig, at fodboldkampen mellem Hillerup og Farup
åbenbart er afgået ved døden.
Lørdag havde jeg fornøjelsen af at være barmand i
nogle timer, og på en eller anden forunderlig vis har
det medført, at jeg ikke har nogen særlig klar erin-
dring om, hvor meget gang der var i det hele i
løbet af dagtimerne, men vi havde da fra tid til
anden omsætning, som ikke var skabt af persona-
lets eget forbrug.

Men ud fra den i indledningen omtalte evaluering at
dømme så havde i alle tilfælde sponsorløbet været
en succes, og jeg mener at erindre, at tombolaen fik
udsolgt, hvilket vel også kan betragtes som en suc-
ces.
At jeg ikke kan referere fra aftenfesten skyldes
ganske enkelt, at jeg ikke var tilstede, men det skul-
le have været en fin aften med rigtig god mad, og
den underholdning, som Anna, Jacob og Dorte
stod for, var også en succes.
Til gengæld er der forskellige holdninger til, om
det er en god ide at lade en jukebox være det musi-
kalske indslag.
Nu er jeg jo ovre i den del, hvor jeg skriver på bag-
grund af evalueringen, og af den fremgår også, at
det havde fungeret rigtig godt med strømmen til
dette års fest, og i den sammenhæng er man Micha-
el Szkopek stor tak skyldig.
Slutteligt lidt flere taksigelser, idet man fra arran-
gørside ønsker at takke jagtforeningen for præmien
til skydeteltet, og så vil man selvfølgelig også gerne
takke øvrige sponsorer og alle de frivillige hjælpere,
men her er det så princippet om "ingen nævnt,
ingen glemt", der tages i brug.
Kristian Kyndi

Strikke-cafe
Endelig! Nu kan vi igen med forholdsvis god sam-
vittighed trække indendøre og finde strikketøjet
frem. Sæsonens første sammenkomst har allerede
fundet sted torsdag d. 18. september, og en ny dato
er blevet aftalt. Forhør dig desangående hos de
andre strikkedamer, hvis du selv var forhindret
første mødegang. Indtil videre strikkes der i konfir-
mandstuen, men når kirkehuset står færdigt, rykker
vi derhen.
Til nye deltagere er der kun at sige: mød endelig op!
Eneste adgangskrav er kaffe, strikketøj og lyst til at
være der.
Strikkedamerne

Line Dance  -  Lazy Boots
GREDSTEDBRO

Kom og prøv 

Mandag d. 25. august kl. 19.00 
Onsdag d. 27. august kl. 19.00

Sæsonstart uge 36

Sted: Hjortlund Gl. Skole, Gredstedbro.

Tjek hjemmesiden eller kontakt evt.: 
Annette Burkarl: 7543 1823 
Nina Færgemann: 7543 1068



Gymnastiksæsonen 2008/09

Hold Dag Tid Ledere
Forældre/barn 1-2 år mandag 16:45-17:30 Helle, Ulla, Lene, Sissel
3-4 år m. aktive forældre tirsdag 16:45-17:30 Inge, Laila, Anne Marie, Sara
Før 0 kl. – 0 kl. tirsdag 17:30-18:15 Sussie, Monica, Jytte, Camilla, Emil
1-2 kl. Rytme/spring/leg onsdag 17:30-18:30 Louise, Stine, Bente, Ida, Rene
3-5 kl. Rytme mandag 18:00-19:00 Maja, Lene
3-6 kl. blandet spring onsdag 18:30-19:30 Rikke, Sofie, Jacob, Michael
6-9 kl. Rytme onsdag 16:15-17:30 Katrine, Lønne
Damer mandag 19:00-20:00 Karen Marie*
Mave/ryg Træning torsdag 20:00-21:00 Keld
Aerobic tirsdag 19:00-20:00 Rikke
Juniorspring 6.kl. og op mandag 19:30-21:00 Pia, Jonna, Mikkel, Dennis**
Ungdomsmix 16-25 år søndag 19:00-21.00 ***

Bemærk * træner i Logitranshallen.
Bemærk ** i samarb. med GGF trænes i Kongeåhallen starter i uge 36.
Bemærk *** i samarb. med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG trænes i Ribe Fritidscenter.
Start 22- 9.  Ledere oplyses senere.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.

Sæsonstart uge 38.
Efterårsferie uge 42.
Juleferie uge 52 og uge 1.
Vinterferie uge 7.
Gymnastikopvisning fredag den 13. marts i Logitranshallen. 
Områdeopvisning 6-8. marts i Stadionhallen Esbjerg.
Motionsfællestræning den 4. november på Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole.
Pigelejr den 17-18. januar i Vejenhallerne.
Drengelejr den 10-11. januar i Helle Hallerne.
Kontingent for børn 225. kr.
Kontingent for voksne 300. kr. 
Du kan sagtens være med på 2 hold det koster kun 75 kr. at deltage på 2 hold. 
KOM OG VÆR MED GYMNASTIK ER SJOVT OG SUNDT.
Vel mødt til en god sæson.
Jette Tlf. 75410003. Bettina Tlf. 20877049. og Jytte Tlf. 75431495.
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Oktober
torsdag d. 23. okt. kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i konf. stuen menighedsrådet
tirsdag d. 28. okt. kl. 14,30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen menighedsrådet
fredag d. 31. okt. kl. 19,00 Alle helgen for hele familien 
November
lørdag d. 1. nov. kl. 10.00 Loppemarked i Farup Forsamlingshus kl. 10 -15
tirsdag d. 4. nov. kl. 17.45 Fællesspisning forsamlingshuset
søndag d. 9. nov. kl. 19,00 Michael Brautch, Darum prædiker kirken/ Kirkehuset 
lørdag d. 15. nov. kl. 18,30 Gammel Dansk Aften forsamlingshuset  
lørdag d. 22. nov. kl. 11,00 Småbørnsgudstjeneste 
søndag d. 23. nov. kl. 13,00 Julebanko forsamlingshuset  
December
tirsdag d. 2. dec. kl. 14,30 Tirsdagsklub konf. stuen  
søndag d. 7. dec. kl. 10,00 Juletræsfest Forsamlingshuset 
søndag d. 14. dec. kl. 19,00 Farup adventskor i kirken
Januar
mandag d. 19. jan kl. 19,00 Genralforsamling for FSBG og FFH  Forsamlingshuset
tirsdag d. 27. jan kl. 14,30 Tirsdagsklub 
Februar
tirsdag d. 24. feb. kl. 14,30 Tirsdagsklub
lørdag d. 28. feb. kl. 10,00 Gospel-workshop  kirken/kirkehuset 
lørdag d. 28. feb. kl. 16,00 koncert med Lydiah og gospelkor 

Faste møder:
Marsk & Muld:  Marsk & Muld holder fast møde første 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

Ved landsbyfesten blev Gert Vejlga-
ard, Nr. Farup, hædret som Årets
Farup-borger. 
Årets Farup-borger – det forpligter og der må vist
lidt forklaring til og samtidig en opfordring til alle
der bor i sognet – tag del i fællesskabet ved at give
noget af dig selv og du får tifold igen!

Jeg har boet i Farup i 25 år og har altid haft lyst til
at deltage i det lokale liv, fritidslivet, foreningslivet,
naboskabet, bekendtskaberne, og dermed også
været med til mange aktiviteter/møder/grupperin-
ger/fester, men én person gør det ikke, kun sammen
løses opgaverne og livet får værdi, derfor er Årets
Farup-borger ikke kun noget personligt, men udtryk
for at der har været mange andre med også, de skal i
høj grad også æres – husk det når barnet afleveres
til idræt eller når vi sidder på stolen i Forsamlings-
huset eller bestiller en pølse til Landsbyfesten, bare
for at nævne en lille del af aktiviteterne, som kræver
at nogen gør noget for andre.

I mange år der været liv i Farup, noget af det ses i
kirken og noget så vi i udgravningerne senest da
Præstegårdstoften blev klargjort til byggeri, men det
liv der har været i Farup bare de sidste 25 år har
med forskellige tiltag været med til at gøre Farup

synlig også udenfor sognet, men også for dem som
er flyttet hertil, og forhåbentlig får de også lov at
være med, det sker tit ved at man lige skal bruge en
hånd  og bliver lokket/opfordret  - og tag endelig
imod  chancen for at komme med!

Åbent Landsby, demonstrationer imod skoleluk-
ning, Kirkelunden, turist og værelsesudlejning,
Kongeånyt, Marsk & Muld, lokalplaner og bygge-
grunde,  foreninger, Lokalarkiv, kirkekaffe, Ghos-
twalk, Nisap/Logitrans, Brugsen/Kisa, Datastue,
Projekthuset, sponsorater fra erhvervsdrivende,
håndværkere og landmænd, Grundlovstur til diget,
Ren sogn, Landsbyfest, dilettant, luciaoptog, folke-
dans, Lasse & Mathilde, Thomas Kjellerup, Tom
Donovan, foredrag, høstfest, festtelt, ta’selv mad
med, underholdning,  fastelavn, hobbyudstillinger,
rengøring og vedligehold, loppemarked, fællesspis-
ning, juletræ, gymnastikopvisninger ,fodbold, hånd-
bold, volley, krocket, petanque i Hillerup, kørsel til
turneringer, ungdomsklub, tirsdagsklub, rævejagt,
bestyrelsesmøder, kontingentopkrævning, general-
forsamlinger —————
jeg og andre kunne nævne flere, men dette for at
synliggøre det liv der kun lader sig gøre når flere
går sammen om en sag. 
Tak for buketten! Gert Vejlgaard
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Idé Café.

Ved landsbyfesten var der lørdag indrettet idé café
i teltet. Baggrunden var ønsket om at så mange
som mulig kunne komme med ideer og forslag til
landsbyens udvikling. Udover at snakke med de
personer der bemandede cafeen, var der også
mulighed for at udfylde et spørgeskema.
Det udviklede sig til en god dialog og der blev
registreret en række forslag:

1. Udstykning af flere byggegrunde. Der var
konkret tilsagn om at stille jord til rådighed.

2. Nye lokaler til erstatning af skolen var
naturligvis et stort tema. Efterfølgende er der
sendt skrivelse til kommunen med følgende ind-
hold:

Den nuværende sportsplads der er placeret ved
skolen har gennem mange år været samlingspunkt
for aktiviteter i sognet, og vi finder af flere grunde
det yderst vigtigt, at sportspladsen (såvel fodbold
som håndboldbane) fortsat vil være kommunalt ejet
og at nye bygninger opføres på disse arealer og at
de derfor ikke sælges sammen med skolen,
årsagerne er disse:

Sportspladsen er et naturligt samlingssted som lig-
ger meget centralt i byen.
Vi finder det meget vigtigt at der ikke bliver en peri-
ode hvor vi ikke har nogle bygninger, hvilket nemt
kan blive tilfældet hvis skolen sælges og der først
skal findes et nyt område til at bygge nye lokaler på.
( Hvis der opstår et hul er vi sikre på at både gym-
nastik forening og ungdomsklub må lukke)
Vi finder det nødvendigt med nogle udenomsom-
råder, hvor der kan spilles bold, og en legeplads.
Og dette eksistere allerede ved skolen, hvilket vil
betyde meget for prisen af byggeriet.
Vi forventer at kunne anvende skolens lokaler til nye
lokaler er opført.

Vi forestiller os at de nye lokaler er på ca. 500 m2
med lokaler til gymnastikforeningen, lokalarkiv,
ungdomsklub, dagpleje og mødelokaler.

Samt udenomsarealer med en boldbane og lege-
plads.

3. Der er nedsat et udvalg som indsamler informa-
tioner om, hvad man gør andre steder og søger at få
ideer til bygningens indhold og funktion.

4. Der blev også drøftet ideer til foreningsarbejde
generelt og der blev foreslået at man overvejer
mulighederne for at gøre tilbudene bredere, så der
bliver endnu flere involveret i aktiviteter i lands-
byen.

5. resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive
analyseret senere.

Visionsgruppen som arrangerede Ide cafeen afven-
ter foreløbig en tilbagemelding fra kommunen med
hensyn til bygninger. I mellemtiden modtager vi
dog gerne flere ideer.

På gruppens vegne

Erling Pedersen

FARUP

ADVENTS

KOR

se s.9
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Oktober
søndag d. 5. – 20.s.e.trin. kl.   9,00 JBH
Tirsdag d. 7. kl. 19,00 

Se under IM
søndag d. 12. – 21. s.e.trin. kl.   9,00
søndag d. 19. – 22.s.e.trin. ingen gudstjeneste
søndag d. 26. – 23.s.e.trin. kl. 10,00 

November
søndag d. 2.- Alle helgens dag kl. 10,00 

Oplæsning af navne/kirkekaffe
søndag d. 9. – 25.s.e.trin. kl. 19,00 

Michael Brautsch, Darum/ kaffe i Kirkehuset 
søndag d. 16. – 26.s.e.trin. ingen gudstjeneste
lørdag d. 22. kl. 11,00 

Småbørnsgudstjeneste 
søndag d. 23. -  sidste s. i kirkeåret kl. 19,00 
søndag d. 30. – 1.s.i advent kl. 10,00

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i
konfirmandstuen og Kirkehuset hos Esbjerg Taxa
75144500.

TAK TIL MENIGHEDSRÅDETS SPONSORER !!
Der skal lyde en stor tak til menighedsrådets
sponsorer ved landsbyfestens sponsorløb. Menig-
hedsråd m. formandens Monty m. fl. gik og løb i
alt  6000 kr. ind til forsamlingshuset.  

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISE - FARUP KIRKE INDRE MISSION
Oktober 
Oktober-møder i Farup 
tirsdag d. 7. kl. 19,00 Gudstjeneste v. Henrik Bo
Jacoben, Burkal. Derefter møde i konfirmandstuen.
onsdag d. 8. kl. 19,30 møde i konfirmandstuen v.
Kresten P. Olesen, Ejstrupholm.
program følger..
onsdag d. 15. Studiekredsmøde hos Anders Nikolaj-
sen, Kærbøl Markvej 10, kl. 14,30,  IMT nr. 9 

November 
Møderække 
Farup Kirkehuset/konfirmandstuen :
mandag d. 10. og tirsdag d. 11. kl. 19,30
v. Carsten Mikkelsen, Kolding
Gørding missionshus:
onsdag d. 12. kl. 19,30 v. Peter Wind, Nr. Farup
torsdag d. 13. kl. 14,30 v. miss. Henrik Christensen,
Haderslev 
onsdag d. 26. Studiekredsmøde hos Ella Nicolaisen,
Kinchsvej 4, Ribe,  kl. 14,30, IMT nr. 14 

DANMISSION 
Oktober 
Kredsmøde torsdag d. 23. kl.14,30 hos Mary Sørensen
Inspirationsaften i Toftlund, torsdag d. 30..kl. 17,30 
Tilmelding 25.10. 
November
Kredsmøde torsdag d. 20. kl. 14,30 hos Else Nikolajsen 

SOGNEAFTEN I RIBE,  SCT. CATHARINÆ KIRKE
Onsdag d. 26. nov. kl. 19,30 holdes der sogneaften i
konfirmandstuen i Bispegade 6, hvor forfatteren
Bjarne Nielsen Brovst fortæller. Emnet endnu
ukendt, men de, der kender ham, vil vide, han er
værd at lytte til… 

SMÅBØRNSGUDSTJENESTE 
Lørdag d. 22. nov. holdes der en lille gudstjene-
ste kl.11,00. Det vil være en kort gudstjeneste for
de yngste – børn omkring 3-5 år. Bagefter er der
kaffe/vand til dem, der har tid og lyst.
Der vil forud blive sendt en hilsen til børnene.
Skulle nogen ikke få brev, så gør mig venligst
opmærksom på det. I øvrigt er enhver naturligvis
velkommen.  EH

GÆSTEPRÆDIKANT 
Søndag d. 9. nov. kl. 19,00 får vi besøg af sogne-
præsten i Darum, Michael Brautsch, som forestår
gudstjenesten. Efterfølgende byder menighedsrå-
det på kaffe. Vi håber, det bliver i Kirkehuset,
som til den tid gerne skulle stå klar efter renove-
ringen. Efter kaffen vil Michael læse af
H.C.Andersens eventyr. 
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Alle helgen for hele familien – 
Som omtalt andet steds i M&M holdes der igen en
familieaften fredag før alle helgen – med nogle af
”ingredienserne” fra alle-helgen-traditionen: lygte-
fremstilling, uhyggevandring i Kirkelunden og
gyselige fortællinger i Kirkehuset .I den forbindelse
er der også lejlighed til at gå i kirken, hvor der vil
være (u)hyggebelysning og efterårssang. Det er
omkring kl. 20,45. Kirken vil være åben fra kl.
19,00, hvor arrangementet begynder. Kaffe 10 kr.  

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdag d. 28. oktober skal vi høre ”Ribe-fortæl-
linger”. Det er Svend Pedersen, tidl. lærer på Vit-
tenbergskolen, der fortæller. Svend Pedersen er vel-
bevandret i Ribe, idet han bl.a. er en af byens faste
guider, med i Ghostwalk-aftener osv. Han vil være
kendt fra det første Alle Helgen arrangement vi
havde i Kirkelunden og Kirkehuset, hvor han for-
talte ”uhyggelige historier ” 

Tirsdag d. 2. december holder Tirsdagsklubben
advents- og julehygge. Det er november-mødet, der
rykkes en uge, så vi kan få lejlighed til at nyde jule-
godter og synge advents- og julesange. Vi håber på
besøg af en musiker med harmonika. 

Tirsdagsklubben ligger ellers stadigvæk fast den
sidste tirsdag i måneden, i konfirmandstuen fra kl.
14,30 – 16,30. Den er for alle og enhver med inter-
esse for at mødes omkring en snak, sang, fortæl-
ling, foredrag m.m. Der er indtil flere Ribe-folk i
den faste flok. De og andre ”udensogns” er stadig
velkomne sammen med gamle og nye Farup-delta-
gere med tid og lyst til en eftermiddag i hinandens
selskab. Kaffe koster 10 kr. 
Der kan bestilles kirkebil til møderne: Esbjerg Taxa
75 14 45 00

KOR ! KOR ! KOR! 
Adventskoret kalder vi det kor, vi i kirken har
tænkt os at skabe her i efteråret for alle i Farup med
lyst til at synge.  Over 4 øveaftener skal vi lære

nogle flerstemmige, rytmiske julesange  og - sal-
mer, som vi skal synge ved en advents/koncert/-
gudstjeneste i kirken 3. søndag i advent , d. 14. dec.
kl. 19,00. Den aften vil der ud over korsangen også
være fællessalmer. 
Vi håber, rigtig mange vil være med. Det eneste, der
kræves, er lyst til at synge. Børn og voksne af begge
køn og i alle aldre er velkomne. 
Adventskoret  ledes af præsten og kirkesangeren.
Ved klaveret sidder et ungt menneske med forstand
på rytmer. Der er ingen tilmelding, bare mød op!  
Korprøverne foregår i konfirmandstuen kl. 19,00-
21,15. Datoerne fremgår her nedenfor. Medbring
selv kaffe og brød til pausen. 
Er der spørgsmål, ring til præsten. 

Øvetider i konfirmandstuen : 
Tirsdag d. 18. nov.
Torsdag d. 27. nov.
Mandag d. 1. dec.
Onsdag d.10. dec. 
Søndag d. 14. dec.

KONFIRMANDER 
Så er et nyt hold unge mennesker begyndt i konfir-
mandstuen onsdag morgen. Det har været en våd
start  – med regn til og fra konfirmandstuen!. Men
de piver ikke i Farup, kan præsten hilse og sige! 

MINI-KONFIRMANDER
Der vil igen blive tilbudt mini-konfirmandforbere-
delse for børn i 3. klasse, uanset hvor børnene går i
skole.  Der kommer brev ud før jul. 
Undervisningen begynder i januar og slutter palme-
søndag. 

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 2. nov. holder vi Alle helgens
gudstjeneste kl. 10,00.
Efter prædikenen mindes vi ved navns
nævnelse de mennesker fra sognet, der er
døde i året, der er gået. Efter gudstjene-
sten er der kirkekaffe – nederst i kirken.

Årets nye konfirmander en sensommermorgen foran det store lin-
detræ: f.v. Mille, Josefine, Camilla, Julie, Helena, Emma, Loui-
se, Niels-Kristian, Simon og Daniel
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GOSPEL WORKSHOP – til kalenderen ! 
Det er lidt tidligt – men aht kalenderen : Der bliver
GOSPEL WORKSHOP for alle sangglade  – lørdag
d. 28. februar 09. Vi begynder kl.10,00 og slutter
dagen med koncert i kirken kl. 16,00. 
Dagen ledes af den spinkle pige med den store
stemme:  Lydiah, som vil være kendt af flere
gospelglade.  Mere herom senere. 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 - 
Onsdag d. 10. sept. afholdt
menighedsrådet det obligato-
riske orienteringsmøde i for-
bindelse med valg til
menighedsråd d. 11. nov.
08. Menighedsrådet notere-
de sig et glædeligt, flot
fremmøde og stor  villighed
til at lade sig opstille til det
kommende menighedsråd.
Formanden Susanne Møll
fremlagde beretning for den
sidste menighedsrådsperiode,
som i særlig grad har været
præget af kirkens renovering
og overtagelse af missionshu-
set samt dets igangværende istandsættelse. Forman-
den lagde ikke skjul på, at menighedsrådet ikke bare
er en hyggeklub, men er forbundet med mange opga-
ver, som både er spændende og krævende. Såvel
mødeleder Jens Løkkegaard som forsamlingen og
sognepræsten havde megen ros til menighedsrådet
for det enorme arbejde, der er lagt i de store renove-
ringssager.
Efter kaffen handlede det om det forestående valg.  
Efter skriftlige forslag og afstemning enedes for-
samlingen om at opstille en kandidatliste med 5
medlemmer samt 3 suppleanter.
Hvis der ikke inden udgangen af september måned
indkommer andre lister, bortfalder valget d. 11. nov.
og de opstillede udgør det menighedsråd, som træ-
der i kraft 1. søndag i advent.

Går man på en skole, hvor kammeraterne følger
undervisning eks. ved domkirken og Sct. Catharinæ
kirke, er man også velkommen der. ( Jeg er med i
undervisningen i Ribe sammen med præsterne der. )
Men jeg håber naturligvis, der stadig er børn, der
har lyst til at gå her i Farup, så vi bl.a. kan blive ved
med at holde nogle dejlige familiegudstjenester. EH 

FERIE 
Sognepræsten holder ferie fra d. 13.-20.okt. Embedet
passes af Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75420232

UNDER HIMLENS STJERNER 
Selv om vi er blevet ”skoleløse” i Farup sogn , så
har vi stadig mange skolebørn og unge, som kan
have glæde og gavn af det skole-kirkesamarbejde,
Farup menighedsråd sammen med mere end 100
andre sogne i Ribe stift er medlem af. Derfor beta-
ler menighedsrådet naturligvis også fortsat til
Rams´ virksomhed. 
Her i efteråret afvikles for sjette gang det store sal-
mesangsprojekt – denne gang med temaet: Under
himlens stjerner. 
Følgende salmer er på programmet: Himlene Her-
re.. Lille Guds barn, hvad skader dig.. .. Er du mod-
falden, kære ven... Betesdasøjlernes buegange….
Nu ringer alle klokker mod sky... Menneske din
egen magt.. 
Pt. er flere klasser fra Valdemarskolen i Ribe til-
meldt salmesangsprojektet. Det er naturligvis op til
de enkelte lærere og klasser, hvor meget eller lidt
man vil fordybe sig i det udsendte materiale. Den
afsluttende samling med et kor af stemmer i dom-
kirken er dog fælles for de fleste.
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede har
mulighed for at være med, når børn i 3.-6. klasse fra
store dele af Ribe stift synger i domkirken i dagene
13.-28. nov. 

Portræt af Lydiah tegnet
af Miroslav i 2002

Er kirken bare for sjov?
D I T    V A L G !

MENIGHEDSRÅDSVALG
2008
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Kandidatlisten består af følgende: 
Christian Nielsen, Mona Vejlgaard, Solveig Christi-
ansen, Henrik Sørensen, Bente Peterman
suppleanter :
Kirsten Bruun, Dorte Mylin, Elsebeth Nikolajsen 

FRA FORMANDENS BERETNING ……
Rådne bjælker og et dårligt tag satte gang i en nød-
vendig restaurering af Kirken. Den stod på endnu i
2005, og vi holdt julegudstjeneste i Forsamlingshu-
set i 2004. Sådan noget søger man biskoppen om
tilladelse til, bare at I ved det. Men ellers vil jeg
ikke sige mere om det, for vi følte egentlig at I sog-
nebeboere fulgte godt med i, hvordan restaureringen
skred- langsomt- frem.
Regningen lød på godt 4,9 millioner .

Farup var det ene af de to sidste sogne, som ikke
havde det der kaldes graverfaciliteter. 
Derved opstod ønsket om at købe Missionshuset. 
Vi fik tilladelse til at købe huset den 17. juni 2005.
Tilladelsen gives af Provstiudvalget. Provstiudval-
get besøgte os og så på huset, og man mente jo nok,
at det blev en dyr sag at overtage det, men de gav da
lov. Og ret fik de i, at det blev en dyr ejendom for
Kirken. Men rent privat mener jeg, at vi fik hånd i
hanke med det, der kaldes Kirkens omgivelser. Vi
overtog Missionshuset 1. nov. 2005. Prisen var
250.000 kr. 

Noget andet der blev anbragt på vores bord var
myndighedernes ønske om at gøre gravstedspriser
ens i de to provstier i Esbjerg kommune. Arbejdet
med det startede allerede i 2005 med møder rundt
om os, hvor vi deltog i et møde i Jernved, hvor det
viste sig, at vi havde vidt forskellige traditioner i de
forskellige sogne. Alle syntes jo nok, at deres var de
bedste og de rigtigste.

Vi har såmænd også handlet med jord. Som nogen
måske husker fra tiden før 2005, ville Lauge Niel-
sen gerne erhverve det stykke , som i dag er blevet
til Præstegårdstoften. Dengang ville vi bare bytte
med Lauge, og det kunne vi ikke få lov til på grund
af, at stykket vi skulle have til gengæld, lå for langt
fra præstegården. Da vores præst jo ikke driver
landbrug - ikke i større stil i hvert fald- så kunne vi
ikke rigtig forstå det nej, vi fik, men vi opgav. Lau-
ge gentog sit ønske, og i 2005 fik vi lov til at sælge
omtalte stykke til ham. 

I september 2005 besluttede vi at deltage i jordfor-
delingen. Det betyder, at vi besluttede at sælge alle
de små stykker, kirken ejede rundt omkring i sog-
net, undtagen dem som hører til udsmykningslegatet
og konfirmandlegatet og det stykke, hvor præsten

med flere dyrker kvægavl. Og så naturligvis Kirkel-
unden, som også er Kirkens ejendom. 

Til sidst vil jeg sige, at det har været spændende at
være i menighedsrådet. Vi har gjort tingene på vores
måde, det næste hold finder sin måde. Der er ingen,
der skal sige, at der ikke må ske forandringer.
Susanne Møll, formand for menighedsrådet

HVAD SKAL MAN TRO ?
Der er kommet en formidabel, lille, let læst bog på
markedet, skrevet af Else Hviid og Birgitte Stok-
lund Larsen: Hvad skal man tro. 7 indgange til kris-
tendommen.
” Hvad skal man tro er en bog for dig, der spørger –
åbent eller fordomsfuldt – og gerne vil i clinch med
kristendommen og i kødet på Gud og livets store
spørgsmål. Mundret, venligt og begavet kommer de
to forfattere rundt om nogle af de spørgsmål til den
kristne tro, som mange går og tumler med. Om
Gud, tro, gudstjeneste, kirke, Bibelen, livet, døden –
og meningen med det hele. ” 
Bogen koster 199 kr.
Fra afsnittet : Du bliver, hvad du gør. Om gudstjene-
ste og kirke citeres flg.: 
Hvad er det så, man er fælles om i kirken til guds-
tjenesten en søndag formiddag? Det er, at vi, trods
alle vores forskelle i alder, viden og køn, også alle
sammen er udsatte og sårbare mennesker, som indi-
mellem har brug for at høre, at livet er mere end det,
som vi selv kan tage, styre og kontrollere, at det
vigtigste netop er det, vi får. Brug for at høre noget,
som gælder for hver enkelt af os, nemlig at der fin-
des en Gud for mig, når jeg er bange og ængstelig,
eller lykkelig og taknemmelig, at der findes en, jeg
kan dele det med. At det gælder for alle…. 

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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Lidt om landsbyfesten 2008 
Bestyrelsen i forsamlingshuset takker for den massive opbakning
forsamlingshuset fik ved landsbyfesten. Flotte sponsorater fra fir-
maer og private gjorde det til en særdeles indbringende weekend,
for forsamlingshuset. De fleste aktører, ung som ældre, i sponsor-
løbet havde det hårdt og måtte slide for deres hold. Vi syntes
som helhed at weekenden forløb rigtigt godt. Der er altid ting
der kan forbedres, det gør vi så næste år sammen med borgerfore-
ningen.

Bestyrelsen i forsamlingshuset


