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Forandring fryder ! 
håber vi (red.) for fra næste nummer skifter Marsk &
Muld ansigt ! Hvordan bladet kommer til at se ud
fremover, vides ikke i skrivende stund, men kig godt
efter, når det ankommer med en ny forside i postkas-
sen til februar. Inden i vil det stadig være det gamle
Marsk & Muld. (se bagsiden)   
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Juletræsfest
Søndag d. 7. december, fra kl. 14.30-16.30, er der
juletræsfest for børn og barnlige sjæle i forsam-
lingshuset.

Traditionen tro, vil der være dans omkring jule-
træet, sanglege for børnene og kaffebord for de
voksne. Mon ikke også julemanden tar´fri fra sit
værksted og kigger forbi, med en stor sæk juleposer
til ungerne...?

For at hjælpe ham med planlægningen, bedes poser-
ne á 20 kr forudbestilles hos Bjarne Schou tlf.: 
75-410062 eller Malene Alsted tlf.: 20446489

For nærmere information: 
hold øje med sognets plakat-skilte.

Forsamlingshusets bestyrelse

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
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Gang i forsamlingshuset 

I ugen op til dette blads dead-line var der godt gang
i forsamlingshuset.

Lørdag d. 1. november var der således loppemar-
ked, og det var ganske godt besøgt, da jeg kiggede
forbi om formiddagen. Loppemarkedet har været
en tilbagevendende begivenhed igennem flere år, og
de seneste år er det Ruth og Mogens, der har stået
for arrangementet.

Der var naturligvis meget, man kunne købe, men
jeg må nok tilstå, at det var begrænset, hvad der fri-
stede undertegnede. Jeg endte dog med at købe lidt
forskelligt og kunne i den forbindelse konstatere, at
man pruttede om prisen; ikke just en af mine spids-
kompetencer, hvorfor det sikkert var godt, at shop-
pinglysten ikke var specielt present den lørdag.

Men selvom varerne ikke fristede, så kunne man jo
altid kigge lidt, fx. er bøger jo altid interessante, og
jeg blev da også lidt fascineret af de malerier og
møbler, der kunne købes. Det fik nostalgien frem,
idet jeg tænkte mig tilbage til stuerne i min bedste-
forældres hjem.

Fælles generalforsamling
Forsamlingshuset i Farup og Farup
Sogns Borger- & Gymnastikfore-
ning holder traditionen tro fælles
generalforsamling i Forsamlings-
huset mandag d. 19. januar 2009
klokken 19:00.
Vi starter med Forsamlingshusets general-
forsamling, og efter en kort pause går vi videre til
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings gene-
ralforsamling.
Forslag til de respektive foreninger skal være fore-
ningerne i hænde senest 7 dage før generalforsam-
lingen afholdes.

FSBG
Nu nærmer året sig sin afslutning, i hvert fald når
man ser på Marsk og Muld udgivelser. Dermed er
det også sidste udgivelse inden generalforsamling
bl.a. i borgerforeningen. Det vil sige at der er nu her
først i november, skrivende stund, at ”nytårstalen”
skal formuleres. Det der ligger mig mest på sinde er
at vi som landsby og sogn, er i en positiv udvikling.
Der er mange steder i landet, stor mangel på enga-
gement og langt imellem de driftige mennesker, der
ser en mening og et formål ved at begive sig ud i
frivilligt arbejde for sit sogn og nærområde.
Det mener jeg ikke er tilfældet i Farup sogn! I bor-
gerforeningen er der flere af vores arrangementer
der er blevet tilbudt afholdt af grupper af frivillige
udenfor foreningens bestyrelse.  Derved har både
arrangementet og borgerforeningen fået et gevaldigt
løft. Arrangementerne ved at der er kommet ny
energi og nye ideer til hvordan det skal gøres. Og
borgerforeningen ved at et sådant tilbud viser inter-
esse for foreningen og mindsker listen af opgaver,
der er for bestyrelsen. Stor tak til alle disse frivilli-
ge.
I det stykke må også en undskyldning fra bestyrel-
sen falde i forbindelse med salget af medlemskort.
”Undskyld, vi ikke har besøgt jer personligt og solgt
jer jeres medlemskab.” Det har vist sig at forsøget
med tilmelding bl.a. ved girokortbetaling har redu-
ceret antallet at solgte medlemskaber, –det var ikke
meningen. Næste år gentænker vi proceduren og
gør det bedre. Det tør jeg godt love idet det stort set
ikke kan blive værre, som man siger.
Lukning af Farup Skole er naturligvis sørgelig. Men
det var et tegn på den større afstand til den ny kom-
munalbestyrelse, som stadig nu kæmper med at hol-

de kontakt til de mange mindre byer der nu skal
tages hensyn til. Fremadrettet ligger nu opgaven
med at hjælpe kommunen med at hjælpe os. De vil
nemlig gerne. Også denne opgave er der frivillige
der er i gang med. Der er allerede blevet gjort
opmærksom på at ”vi vil noget” herude. Og det er
som bekendt besluttet at Esbjerg kommunes økono-
miudvalg indstiller at der bevilges støtte til vores
lokalområde. 
Men tilbage til ”status opgørelsen”. Jeg har bemær-
ket at der er flyttet nye beboere til. Dette er måske
ikke den skarpeste iagttagelse, idet nogle at tilflyt-
terne er mine egne naboer! Men også andre steder i
sognet ses en interesse for at bo i et lokalsamfund
på landet. Udover det hyggelige ved denne tilflyt-
ning, er det jo også et forsigtigt løfte om at landsby-
samfund bestemt har en plads blandt fremtidens
boformer.

Godt nyt-år på vegne af Farup Sogns Borger og
Gymnastik Forening,
Keld Soele Christensen
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November
søndag d. 30. – 1.s.i advent kl. 10,00

Kirkekaffe

December 
søndag d. 7. – 2.s.i advent kl. 14,00 J. B. H.
søndag d. 14. – 3.s.i advent kl. 19,00 

Musikgudstjeneste/ Farupkor/kaffe
søndag d. 21. – 4.s.i advent kl. 10,00
juleaften d. 24. kl. 15,30 
juledag d. 25. kl. 10,00
2.juledag – ingen gudstjeneste
julesøndag d. 28. – kl. 14,00 

I december holdes der adventsaftensang i Sct.
Catharinæ kirke de 4 onsdage før jul. Det er kl.
17,00, hvor der er stille musik, læsninger og salme-
sang. Aftensangen varer o. 30 min, onsdagene d.
26.11.,  3. 10. og 17. dec. 

Januar  2009 
nytårsdag torsdag d. 1. – kl. 16,00
søndag d.4. – Hellig 3 k. søndag kl.10,00
søndag d. 11. – 1.s.e. h3k kl. 19,00
søndag d. 18. – 2.s.e.h3k kl. 10,00
søndag d. 25. – ingen gudstjeneste

I januar og februar fortsætter adventsaftensangen i
Sct. Catharinæ kirke som Fyraftenssang hver ons-
dag kl. 17,00. Den første onsdag i måneden afhol-
des fyraftensangen i form af en Taize andagt, karak-
teriseret ved stilhed og en særlig meditativ sang-
form.

februar
søndag d. 1. - sidste s. e. h. 3k. kl. 10,00 

Kyndelmisse / Familiegudstjeneste 

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISE - FARUP KIRKE

Efterfølgende har jeg fået at vide, at loppemarkedet
gav et overskud på ca 7500,- dkk, og det er man
vist ganske godt tilfreds med.

Tirsdag d. 4 november stod den så på fællesspis-
ning, og her fik omkring et halvt hundrede menne-
sker forloren hare og æblekage, og efter ansigtsud-
trykkene at dømme havde maden smagt udmærket.
Det lykkedes mig ikke helt at finde ud af, hvem der
havde lavet maden, men til gengæld fortalte Dorte
og Alma, som jeg talte med, mens de stod i køkke-
net, at næste gang, der var fællesspisning, var i
januar, og der ville ungdomsklubben lave maden.
De fortalte også, at det kostede 40,- dkk per person
at deltage, så det var jo nok en overvejelse værd.

Onsdag aften står i øjeblikket i dansens tegn, idet
der er "Vild med dans". Jeg må tilstå, at det var med
en vis nysgerrighed, at jeg bevægede mig hen i for-
samlingshuset i onsdags; hvem mon bruger tid på at
lære at danse? Jeg kunne konstatere, at der blandt
de fremmødte kun var få kendte ansigter, men jeg
kendte da Malene (og et par andre).

Malene sidder jo i forsamlingshusets bestyrelse, og
det er mit indtryk, at hun i nogen grad har været
idekvinde i forhold til denne aktivitet. Hun fortalte,
at man skam havde tænkt sig at vise eventuelt
interesserede, hvad man havde fået ud af undervis-
ningen. Det var dog ikke helt fastlagt i øjeblikket,
hvordan dette skulle foregå.
Men var der få kendte blandt "eleverne", ja så
kendte jeg til gengælde danselærerinden, Susanne,
som i sin tid som en vennetjeneste forsøgte at lære
undertegnede at danse brudevalsen. Det havde hun
nu ikke den store succes med, men det skyldtes nok
mest "elevens" motivation eller mangel på samme.
Susanne kunne fortælle, at man havde lært eller var
ved at lære vals, cha-cha-cha, swing og salsa, og at
der var omkring 10 par, der deltog.

Det var en kort orientering om, hvad der skete i for-
samllingshuset i løbet af 5 dage i starten af novem-
ber. Et egentligt ganske pænt akitivitetsniveau og
det med en fin opbakning, og det er jo dejligt, at
der sker noget, skulle jeg mene.

Kristian Kyndi
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KIRKEBIL
Der kan berstilles kørsel til gudstjenester og møder
i konfirmandstuen og Kirkehuset hos Esbjerg Taxa
75144500

ADVENTSSAFTENSANG - FYRAFTENSSANG - TAIZE - 
I Sct. Catharinæ kirke holder vi nogle korte skum-
ringsgudstjenester i den mørke tid. Det er de sidste
4 onsdage før jul og igen i januar og februar måned
kl. 17,00. Se under gudstjenestelisten. 

FARUP ADVENTSKOR - MUSIKGUDSTJENESTE 
Så er Farup – koret i fuld gang med at øve til
musikgudstjenesten søndag d. 14. dec. kl. 19,00. Vi
har rytmiske sange og salmer på programmet og
glæder os til at synge for andre den 3. søndag i
advent. Ud over korsangen vil der være lejlighed til
at synge fællessalmer. Ved klaveret sidder Maja
Haue, Spandet, som har fulgt koret fra start – og
ved orglet kirkens organist. 
Efter musikgudstjenesten er der kirkekaffe. 

SKULLE NOGEN STADIG HAVE LYST AT
VÆRE MED, SÅ MØD BLOT OP I KONFIR-
MANDSTUEN OG VI FINDER UD AF DET !
kommende mødedage :
mandag d. 1. dec. / onsdag d. 10. dec.
begge aftener kl. 19,00. 
koncertgudstjeneste søndag d. 14. dec. kl. 19,00 m.
øvetid kl. 17,30 Medbring selv kaffe og brød til
pausen. Er der spørgsmål, ring til præsten

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdag d. 2. dec. Julehygge i konfirmandstuen kl.
14,30 –16,30 
Tirsdag d. 27. jan. Vagn Gimm, tidl. forstander for
Sydvestjyllands Efterskole, Bramming, fortæller
om ”Russerbørnene”. Om børn, der flygtede under
2. verdenskrig fra Hvide-Rusland til Danmark. 
Tirsdag d. 24. febr. Henrik Præstholm, netop afgået
forstander på Klosteret i Ribe: ”Om mit klosterliv” 

INDRE MISSION
Januar
Evangelisk Alliances Bedeuge d. 11.-17. 
mandag d. 12. kl. 14,00 hos Karen Nikolajsen, Far-
up Kirkevej 22
onsdag d. 14. kl. 14,00 hos Thilde og Truels Skov,
Tanderupvej 14
lørdag  d. 17. Højskoledag i Bramming
onsdag d. 21. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30
v. Jens Ole Nielsen, Hvide Sande 

DANMISSION 
Januar 
Mandag d. 5. kl. 19,00 
Hellig tre kongers fest i Treenighedskirken, Esbjerg
Gudstjeneste v. Ingrid Lisby og møde med Susanne
Tjagvad Madsen, Cambodja.
Torsdag d. 22. kl. 14,30 møde i Kirkehuset/ Konfir-
mandstuen m. Mette /Jørgen Lauridsen, Skjern.
Tidl. missionærer i Tanzania. ”På kanten af livet”
hed deres program som udsendte af Danmission, og
kalder de deres foredrag. 

SOGNEAFTEN I SCT. CATHARINÆ SOGN
Onsdag d. 28. jan. kan man høre kunsthistoriker
Hans Jørgen Frederiksen tale om: ”Kunsten og det
religiøse”. Møderne er åbne for alle og foregår i
konfirmandstuen, Bispegade 6. 

MINI-KONFIRMANDER
Et nyt hold mini-konfirmander begynder i januar
måned. Der sendes som sædvanlig brev ud før jul
til elever på 3. klassetrin. 
Timerne kommer til at ligge onsdage, umiddelbart
efter skoletid og hjemkørsel. 
Afslutning palmesøndag.

GOSPEL - WORK - SHOP
Der er stadig gospelworkshop med Lydiah for alle
gospel – og sangglade – lørdag d. 28. febr. kl. 10,00
afsluttende med koncert i kirken samme dag. 

INDSAMLING - KOLLEKT
Det har gennem mange år været en beslutning i de
skiftende menighedsråd, at der 4 gange om året
samles ind til et bestemt formål. 
Årets første indsamling sker i nytåret. Den første
dag i det nye år har Det Danske Bibelselskab kol-
lektdag. Denne indsamling er som den eneste obli-
gatorisk i ethvert sogn landet over. I år indkom der
872,50 kr., som er gået til hjælp til at få Bibelen
formidlet og udgivet på forskellige sprog.
Også i påsken og Kr. Himmelfartsdag samles der
ind i Farup kirke. I år indkom der de to dage 420 kr.
og 450 kr. til hhv. KFUM&K og Folkekirkens Mis-
sion. 
Ved høstgudstjenesten indkom der dette år 1305,75
kr., som blev fordelt mellem Folkekirkens Nød-
hjælp, Danske sømands - og udlandskirker og Kir-
kens Korshær. 
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BABYSALMESANG  i FARUP KIRKE
Babysalmesang bliver efterhånden tilbudt i mange
kirker, med stor succes. Nu gør vi forsøget også her
i Farup og lægger ud med et forløb på 5 torsdage i
det nye år.
Babysalmesang er et tilbud til forældre om at kom-
me og synge salmer og børnesange med deres
spædbørn i alderen 0-12 måneder. 
I babysalmesangen fokuseres der på de små børns
evne til at sanse gennem sang og musik, rytme og
bevægelse. Der leges, synges ældre og nutidige sal-
mer og sange, der danses og der leges med rim og
remser.  
Det er absolut ingen forudsætning, at man skal
”kunne synge”.  Det vigtigste er at få en god og
anderledes oplevelse med sit barn. 
Og dertil får vi hjælp af musikpædagog Kathrine
Smithuysen, Esbjerg. Kathrine har erfaring med
babysalmesang fra Grundtvigskirken i Esbjerg, hvor
hun arbejder sammen med sognemedhjælper Lisbet
Knudsen, som bor her i Farup og har været ”fød-
selshjælper ” på projektet.

Babysalmesangen vil som sagt strække sig over 5
gange. Første gang er torsdag d. 8. januar. 
Vi begynder kl.10,00. Hver lektion varer 45 min.,
hvorefter der er mulighed for en kop kaffe. 
Forældre bedes medbringe et tæppe, barnet kan lig-
ge på. 
Alle, der har lyst til at være med, er velkomne 
torsdagene d. 8., 15., 22., 29. januar og 5. februar
kl. 10,00 i Farup kirke 
eller henvende sig til Elin Hjuler, 75421612 /
ehs@km.dk for at få mere at vide… 

Nyt fra det gamle menighedsråd 
v. Susanne Møll:
Ved kirkeårets slutning skal nævnes et par punkter
fra de sidste opgaver i det afgående menighedsråd. 
I kirken er der kommet nye hynder i den farve, som
konservatoren foreslog ved kirkens restaurering. De
er fremstillet i brandhæmmende materialer af firma-
et Jaksland på Sjælland.
Udgiften hertil har ikke belastet budgettet, idet
udsmykningslegatets opsparede midler er blevet
anvendt til formålet. Sidste gang vi brugte af mid-
lerne var til restaureringen af alterkalken i 2002.
Legatet er stiftet af Hans og Maren Tobiasen i 1959.
Efter en tur på kirkegården i maj måned besluttede
man, at der skal etableres en plæne, hvor lapidariet
var før for at få plads til flere urnegrave, og at de
fredede sten skal opstilles bagved og for enderne af
plænerne op mod buskbeplantningen. 
O til sidst lidt om ”sneglefart”. Vi havde jo drømt
om, at restaureringen af Kirkehuset ville være over-
stået i vores periode, men vi må konstaterer, at det
ikke er lykkedes. Vi håber så bare, at det nye menig-
hedsråd kan holde gang i arbejdet, så en afslutning
kan forventes snart.

MENIGHEDSRÅDSVALG - 2008 
Ved orienterings – og opstillingsmødet i september
måned i forsamlingshuset enedes forsamlingen om
at opstille en liste til menighedsrådsvalget d. 11.
nov., sådan som det fremgik af omtalen i sidste
nummer af Marsk & Muld. Da der ikke indkom
andre lister inden tidsfristens udløb, var de opstille-
de kandidater dermed valgt for den kommende 4 års
periode. 
Fire medlemmer ønskede ikke genvalg. Det er
Susanne Møll, som har været formand for rådet,
siden hun blev indvalgt for 8 år
siden. Desuden Bodil Peder-
sen, som har haft kirkevær-
geposten de 12 år hun har
siddet i rådet. Bent Gant-
zel, som har været næst-
formand og siddet gennem
3 perioder og Else Nikola-
jsen, som kom ind ved
valget i 2004. 
De fire medlemmer har
gjort et kæmpe arbejde de
år, de har været med i det
mest lokale folkevalgte råd
vi (endnu) har i DK. Ikke
mindst har dagsordenspunk-

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

MENIGHEDSRÅDSVALG
2008
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lut yngste i menighedsrådet, mens hun nu er den
næsten absolut ældste! Det skyldes vel og mærke
ikke alene de 21 år, der er gået, men at gennemsnit-
salderen blandt rådsmedlemmerne er faldet betrag-
teligt ! Nej, vi er ikke spor gennemsnitlige i Farup !
EH

LIGE FØR DEADLINE !!…
holdt det nye menighedsråd , som træder i kraft
1. søndag i advent og er valgt for de næste fire år,
sit konstituerende møde :

formand Solveig Christiansen, 
Købmandsvej 8, Kærbøl, tlf. 75423010

næstformand Christian Nielsen, 
Farup Sønderby 9, Nr. Farup, tlf. 75421633

kirkeværge Bente Petermann, 
Farupvej 9, Mejlby, tlf. 75420895

kasserer Henrik Sørensen, 
Nr. Farupvej 5, Nr. Farup, tlf. 75421704

sekretær Mona Vejlgaard, 
Farup Sønderby 5, Nr. Farup, tlf. 75434441

ansatte ved kirken er som hidtil : 
sognepræst Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612
graver Kent Rygaard, Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
gravermedhjælper Helge Kristensen, Jedsted Klostervej 26
kirkesanger Lene Nielsen, Farup Kirkevej 18
organister : Ivan Jørgensen, Hillerupvej 47

og Elsebeth Smidt, Tanderup Digevej 38

ter som præstegårdsjord konverteret til byggegrun-
de, renovering af kirken og overtagelse af missions-
huset med den nu næsten gennemførte renovering
været tunge og krævende. Det er et stykke kulturhi-
storie, de afgående menighedsrådsmedlemmer har
været med til at skrive for Farup sogn, og alle med
interesse for og tilknytning til kirken skylder dem
en stor tak!  

Da der er kommet nye regler om, at et sogn med
under 1000 folkekirkemedlemmer skal have 5 valg-
te medlemmer mod tidl. 6, skulle der kun nyvælges
3 personer. Sammen med de genvalgte: Christian
Nielsen og Henrik Sørensen, består rådet derfor af
følgende, valgt i nævnte orden:  Christian Nielsen,
Mona Vejlgaard, Solveig Christiansen, Henrik
Sørensen, Bente Petermann.
Det nye råd har endnu ikke konstitueret sig. Det vil
ske inden 1. søndag i advent, hvor den nye menig-
hedsrådsperiode begynder. 

Rådets møder er fortsat offentlige. De afholdes i
konfirmandstuen. Datoerne offentliggøres dels på
Kirkesiden, dels i kirken, hvor dagsorden for mødet
fremlægges i mappen Menighedsrådet 4 dage før,
og referat efterfølgende kan læses. 

Og så en tilføjelse til ovenstående :
Det bør bemærkes, at for første gang i mands minde
( ud over perioden 2000-04) er Indre Mission ikke
længere repræsenteret i menighedsrådet, eftersom
det ikke var muligt at finde en ny kandidat indenfor
egne rækker. Det siger noget om sognet og kirkeli-
vet på stedet og den udvikling, som ikke er anderle-
des her end så mange andre steder, hvor de gamle
kirkepolitiske grupperinger mister terræn, og nye
opstår i kølvandet på dem eller på tværs af.  Det er
ikke alene tilfældet for Indre Mission men har også
været det for den stærke grundtvigske bevægelse,
som har været her i sognet. Vi er nogle, der efter-
hånden kan nævne en del navne fra den tid, hvor de
to kirkelige grupperinger stod stærkt. Det gør altid
ondt, når det gamle falder, og nyt kommer til. 
Den store opbakning til orienterings – og opstil-
lingsmødet ( til forskel fra landsgennemsnittet )
viser imidlertid, at der stadig er masser af liv og
engagement tilbage omkring kirken, om end det
ytrer sig på en anden måde end førhen. Det lover
godt for kirkens fremtid på vores sted. 

Det skal sluttelig nævnes, at sognepræsten, da hun
ankom til sognet for mange år siden, var den abso-

En julebøn
Herre Jesus, det ser ud til,
at jeg endnu engang skal få lov til
at fejre velsignet jul
sammen med mine kære.
Ingen ved, om det er den sidste.
Jeg er som en gnier.
Jeg samler på jul.
Og har ikke råd til,
at nogen af dem slår fejl.
Barn Jesus,
vil du så lade denne lykkes?
At vi kan være hjertensinderlige glade
med hinanden og over for hinanden,
men først og fremmest,
at der over dens dage må ligge en tone af højtid,
fordi vi føler det hver især og alle sammen,
at julen er en gave, kommen ovenfra.
(Kaj Munk)



www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

JULEGAVE FRA GALLERI STUHR

Kunne du tænke dig at få den originale akvarel af
landskabet fra MARSK&MULD´ forside? 
Læg dit navn og adresse i en kuvert. 
Skriv MARSK&MULD udenpå og smid den i
vores postkasse inden d. 15. dec. 

Du må også gerne kigge ind til os med den - se
vore kort/billeder og få en snak.
Vi har åben mellem 11-17 eller efter aftale.
Vinderens navn offentliggøres i MARSK&MULD
´ febr. nummer.

Med venlig hilsen
ERIK & MILLE
HILLERUPVEJ 32
FARUP KIRKEBY

Farup børn sang sammen med mange andre fra Valdemarskolen og Ribe stift i domkirken fredag d. 21.nov. i
forb. m. Rams salmeprojekt : Under himlens stjerner. I år var de 3 vise mænd på besøg og en vidunderlig
smuk, hvid engel på stylter !

Fra småbørnsgudstjenesten d. 22.nov.


