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Et rigtigt godt tilbud til dig
Borgerforeningen og forsamlingshusets bestyrelser
er blevet enige om en ny service, som vi vil tilbyde
alle i Farup sogn. Opgiv dit mobilnummer og mail
adr. til Ruth 21371798 , 75424145 eller ruthogmo-
gens@os.dk, så får du automatisk en sms eller en
mail i forbindelse med et arrangement. Det er nem-
mest for os, hvis du sender en mail. Ordlyden på en
sådan sms eller mail kunne lyde ”Husk sidste til-
melding til fællesspisning til xxx i morgen”. En ser-
vice som denne vil uden tvivl give flere tilmeldin-
ger til f.eks. fællesspisning. Alt for tit hører vi den-
ne her, vi ville gerne have været med, men glemte
datoen/fik os ikke lige meldt til. Det er slut, nu får
du en sms rettidigt som en påmindelse af de gode.
Der er rent teknisk flere måder at gøre dette på, det
kan sågar gøres gratis. For dig er det naturligvis
gratis. Keld fra borgerforeningen finder den bedste
løsningsmodel. Tilmeld dig nu, inden du glemmer
det. Vi håber naturligvis, at mange vil gøre brug af
vores tilbud. 
Mogens H. Sørensen

REDAKTIONENS SPALTE 
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail
(vbl@post.tele.dk), diskette eller med let læselig
håndskrift. Elin Hjuler -  Erling Pedersen - Gert
Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kir-
kevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til juni/juli
udgaven er mandag d. 4. maj.

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk
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FÆLLESSPISNING I 
FORSAMLINGSHUSET 

TORSDAG d. 30. APRIL kl. 18,30
Pris: voksne 40 kr., 

børn 6-12 år 20 kr., 
børn 0-6 år gratis

Sommer-musikcafe´
lørdag d. 20. juni om eftermiddagen på adressen
Farup Kirkevej 50

Gruppen ”Almost Irish”, der er et ungt band med
fod på den irske sangtradition, kommer og syn-
ger og spiller. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - 
nærmere omtale følger

Q-gruppen

Medlemskab af F.S.B.G.
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G.
arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvføl-
gelig også betale for det. I 2009/2010 er beløbet
som hidtil 50 kr. pr. person i husstanden over 18
år, som ønsker at være medlem. Der kan betales via
vedlagte girokort (Bank og Home-banking) på kon-
tonummer 9692  4747577. Ud af de 50 kr. går 20 kr.
til dette fantastiske blad. 
Andetsteds i bladet findes en aktivitetskalender,
ligesom man med fordel kan holde sig opdateret på
www.farupsogn.dk
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i F.S.B.G.
Jens Nielsen (formand) Tlf. 75 44 15 90
Charlotta Schnor (håndbold) Tlf. 75 41 08 84
Morten Knudsen (fodbold) Tlf. 75 42 35 42
Keld Soele Christensen (kasserer) Tlf. 86 18 28 02
Steen Hansen (sekretær)
Jette Tobiasen (gymnastik) Tlf. 75 41 00 03
Trine Brander Tlf. 75 42 05 67
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Til generalforsamlingen var der 8 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Ad. 1. Jesper blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning.
Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi
skriver nu 2009.

Vi har i år fået to nye medarbejdere, Erik og Katri-
ne, som sammen med Jesper styrer klubben, vel-
kommen til.

Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er
mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt,
både på almindelige klubaftener og til de mere spe-
cielle weekendarrangementer.
Der er som de sidste år klubaftener mandag og ons-
dag. Det meste af tiden har vi rådighed over gym-
nastiksalen, hvilket bliver benyttet flittigt, især i
vintertiden.

Vi har siden skolen er lukket fået mere plads. Klas-
selokalerne, som vi har, bliver meget brugt. Her har
vi sat nogle af vores møbler ind, og det er næsten
som et rigtigt klublokale.

I år er der kommet nogle nye ting til, bl.a. Nintendo
Wii, hvor man ikke bare sidder og spiller, nej her kan
man nemt komme til at svede, man kan nemlig både
spille bowling, tennis, golf og meget andet, endda
meget naturtro. En anden ny ting er Guitar Hero som
også er ret populært og kan give sved på panden.
Desuden er der i sommertiden udeaktiviteter, som
har fyldt mange klubaftener, suppleret med særar-
rangementer, som i denne sæson har været:

Campingtur til Kvie Sø
Bowling
Storbytur til Århus
Medhjælpere til Allehelgen
DVD-maraton
Tur i Legeland, Esbjerg
Tur til skøjtehal
Sminkeaften
Lave mad til fællesspisning
Medvirket ved fastelavnsdisco

Til alle disse arrangementer har der
været pæn tilslutning.
En tur til ishockeykamp i Esbjerg er
på planen

Senere på sæsonen er planerne at der
måske skal være– som afslutning på sæsonen -
afslutningstur.

Klubben har i sæsonen 2008/2009 haft ca. 36 med-
lemmer fordelt fra 5. til 8. Klassetrin.

Lokalesituationen er den p.t. at vi kan blive på sko-
len foreløbig, i hvert fald i 2009. Skolen sættes til
salg, men inden den kan overdrages til andre, for-
venter vi at have en ny bygning klar i nærheden. En
arbejdsgruppe i Farup arbejder på dette sammen
med repræsentanter for Esbjerg kommune.

I denne nye bygning tages der højde for, at den skal
bruges af ungdomsklubben.

Vi håber det bedste for klubbens fremtid.

Ad. 3. Regnskab godkendt. Der er 16.900,- indeståen-
de den 31-12-08, men der mangles at betale 15.200,-
vedrørende 2008, så der er 1700,- i beholdning.

Ad. 4. Ingen indkomne forslag

Ad. 5. Der er ikke lavet noget budget, men der skal
kigges på regnskabet midtvejs, så ungdomsklubben
ikke kommer i underskud.
Der er 30 medlemmer, og 36 medlemmer sidste halvår.
Nye retningslinjer for klubber, betyder at det fremo-
ver kræves, at der er åbnet 3 timer hver gang, så
åbningstiden bliver fra 18.45 til 21.45.
Kontingent skal afspejle, hvor mange timer klubben
er åbent, så kontingentet stiger til 200 kr. pr. år gæl-
dende fra 1-1-2010.

Ad. 6. Der var genvalg af Henrik Villadsen, Jens
Grosmann, Helle Hansen.
Gitte Nielsen og Mona Vejlgaard stopper.
Nyvalgt blev Lene Vind, Tom Viborg, Bo Andersen,
Gurli Thøgersen, Bestyrelsen konstituerer sig på
første møde, og der besluttes, hvem der skal være
suppleanter.

Ad. 7. Genvalg af Ulla Nielsen og Vera Tønder.

Ad. 8. En kort snak om aktiviteter, og om klubben
er forsikret.

Ref. Mona Vejlgaard

Referat fra generalforsamling i Ungdomsklubben Gadehjørnet torsdag den
19/2-2009.
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Ca. 50 personer havde fundet vej til forsamlingshuset, hvor der var orienteringsmøde omkring udsigten til et
nyt samlingspunkt i Farup – et nyt fælleshus. Mødet blev indkaldt af den styregruppe, som har holdt kontak-
ten til Esbjerg Kommune. Styregruppen havde inviteret Else Marie Damgård, som har været med i den
arbejdsgruppe, som har virket ved opførelsen af den nye hal ved Kalvslund Sognegård.

Historien indtil nu….
Henrik Villadsen startede med en gennemgang af forløbet indtil nu. Arbejdet blev grundlagt allerede under
optakten til skolelukningen:

D. 19. nov. 2007. Skolen lukkes, hvad nu – det er tiden at se fremad. Dialog med Esbjerg Kommune, via bre-
ve til kommunen omhandlende de værdier Farup har. Bl.a. ungdomsklub, dagplejer, gymnastikforening og
lokalarkiv, vil ved tabet af skolebygningerne mangle et sted at udfolde sig.

D. 25. marts 2008. Møde ded Esbjerg kommune på Farup Skole. Kommunen gøres bekendt med at der skal
findes/etableres egnede lokaler til erstatning for skolen. Mulige løsninger er:
Fjerne skolen eller sælge den og herefter finde en placering til et nyt hus.

D. 11. aug 2008. Økonomiudvalgsmøde. Økonomiudvalget begynder at tænke på at sætte beløb af til et nyt hus.

D. 28. aug. 2008. Brev til Esbjerg Byråd fra styregruppen. Gør igen opmærksom på at vi skal have et sam-
lingssted for Farup og omegn. Der gøres opmærksom på at Farup ønsker et hus der dækker vores behov, det
skal ikke være for stort ej heller for småt.

D. 14. okt. 2008. Brev fra Esbjerg Byråd. Heri orienteres om, at det er besluttet at skolen sælges. Der gøres
opmærksom på at nyt hus opføres i Farup. Umiddelbart sættes skolen til salg, med skolegård og håndboldbane.

D. 11. dec. Møde m/kommunen. 30.000 kr. bevilges af kommunen til at få de første tegninger/skitser på bordet.

Februar 2009: Møde med kommunen, hvor økonomiudvalget beretter, at kommunen vil opføre et hus i Farup
til at overtage de funktioner, som skolen har nu. Det forventes, at der afsættes penge til opførelse af huset i
2010. Ligeledes vil skolen ikke blive sat til salg før at dette hus opføres. Styregruppens forslag til et fælles-
hus, indeholdende hal med tre badmintonbaner og fællesrum i 2 plan, blev umiddelbart accepteret af Esbjerg
Kommune.

Selve forhandlingsforløbet
Mogens Sørensen orienterede om ”forhandlingsforløbet” med Esbjerg Kommne. Der har været god dialog
med kommunen, med god forståelse for Farups behov. Ønsket om et hus med mindre sportshal, tekøkken,
entre, depotrum, 2 omklædningsrum, multirum til bl.a. møderum, dagpleje, gymnastikforening og lokalarkiv.
Lokalarkiv ønsker dog et rum som kun de bruger, som kan aflåses.  
Arkitekt skal tilknyttes, til bearbejdning af de skitser, som Egon T. Pedersen og Mogens Sørensen havde
lavet. 
Umiddelbart er udspillet fra Esbjerg Kommune, at vi selv skal søge om penge til møbler og andet inventar og
at vi selv skal give en hånd med, når der skal males. Kommunen ejer og vedligeholder huset. Ting fra skolen
som kan bruges, må gerne medtages. 

Med hensyn til placering af huset, så er udspillet fra Esbjerg Kommune, at det placeres på fodboldbanen. 

Informationsmøde omkring nyt fælles hus i Farup, onsdag 4. marts i
Forsamlingshuset.
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LAG (Lokale Aktions Grupper)
LAG var inviteret til mødet og blev repræsenteret ved formand Bjarne Steiner. Han orienterede om hvilke
projekter, der hidtil er blevet støttet i Esbjerg kommune. Pengene i LAGs pulje, stammer fra landbruget og
føres herfra tilbage til landdistrikterne via LAG. LAG har givet penge til mange projekter. 1,8 mil. i 2008.
LAG opfordrer os til at søge og Bjarne synes godt om projektet, da det dækker flere af de krav, der stilles til
projekter, som LAG vil kunne støtte. LAGs koordinator vil kunne hjælpe os med at skrive ansøgning til
LAG, da dette skal gøres korrekt.

Efter en god kop kaffe med lokal hjemmebag, havde salen en god diskussion af muligheder og faldgrupper
ifbm. etablering af dette hus – kort opsummeret herunder.

- Hvad ønsker vi os af dette fælleshus – hvad skal det rumme?
- Brugernes behov skal defineres.
- Hvordan sikre vi borgerne i Farups råderet og brug af huset, set i lyset af, at det bliver Esbjerg 

Kommunes ejendom. Retten til at disponere over huset, skal sikres via en driftsoverenskomst med 
Esbjerg Kommune

- Skal det være et OPP-projekt (Offentlig-Privat-Partnerskab)? Heri ligger muligheden for at kombinere et
offentligt og privat arbejde.

For at få klarlagt disse behov og ønsker, blev der nedsat tre arbejdsgrupper. Styregruppen vil gerne fortsætte
og er stadig helt åben for nye medlemmer.

Arbejdsgrupper nedsat. 
Gruppe til kortlægning af  brugernes behov og ønsker: Mogens, Jytte og  Mette
Arkitektur og indretning: Jesper, Ruth og Mette
Styregruppen fortsætter: Mogens, Ole, Jesper, Jytte, Jette og Henrik
Økonomigruppe: Ole – her skal der medlemmer ind, som vil være med til at søge legater og fonde.

Huset skal have et navn! 
Men hvilket? Ved mødet blev det besluttet, at der skulle udskrives en konkurrence. Det skal foregå via ”Mar-
sk og Muld”. Men først skal vi finde ud af hvilket hus det er vi her i Farup ønsker? Læg blot hovederne i blød
– hvad er det for et hus vi skal have og hvad skal det hede. Konkurrencen følger senere i Marsk og Muld!!!

Med venlig hilsen fra Styregruppen.

Hobbyudstilling i forsamlingshuset

Søndag den 15. marts var der hobbyudstilling i Farup Forsamlingshus.
Her kunne man se smykker, stearinlys, tørklæder, børnestrømper, kort og meget meget andet. Der var også
tombola, og så kunne man få stillet den værste sult og tørst i caféen.
Jeg må nok tilstå, at jeg i forhold til hovedparten af de mange varer ikke kunne mobilisere den store interesse.
Men husstandens anden voksne beboer fandt meget af det udstillede ganske interessant.
Tove, som er primus motor på udstillingen, kunne fortælle, at det var fjerde år, man lavede dette arrangement,
hvor overskuddet går til forsamlingshuset.
I den sammenhæng bad hun mig omtale, at gaver til tombolaen, noget af maden, der kunne købes samt bag-
værket var skænket af lokale firmaer og enkeltpersoner.
Mens jeg var i forsamlingshuset var der pænt med besøgende, uden at der på nogen måde virkede overfyldt,
og det er jo egentlig det rareste.

Af Kristian Kyndi
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Fodbold 2009

Som det ser ud lige nu træner vi som vi gjorde sidste år. Altså mandage 16.45. 
Første gang d.20/4-2009 kl.1645

Palle vil igen i år stå for at lege/træne med de små 0-5 år og Morten med de store +6. 

Savner hjælpetræner og opkridter!!

Der bliver nogle dage hvor jeg ikke har mulighed for at træne de store drenge (+6). Så skulle der være en
som kunne tage dem sammen med mig, så ring til Morten Knudsen 29862923

Ligeledes mangler vi en som vil stå for opkridtning af banerne. Det drejer sig om en håndboldbane og en 7-
mandsbane. Kommunen sørger for første opkridtning, så det drejer sig kun om opstregning af eksisterende
streger. Kommunen betaler opkridter.

________________________________________________________________________________Klip ud

Tilmelding til Håndbold og Fodbold i FSB&G.
Du skal blot udfylde denne seddel og vi vil så finde ud af om der er basis for turneringstilmeldelser. Det vil
senere fremgå af opslag på hjemmesiden Farup-sogn.dk hvordan træning mv. kommer til at foregå. Der kan I
også udfylde denne tilmelding og maile den til os.

Navn:_______________________________________
Adresse:_____________________________________
TLF:________________________________________
CPR NR (6 cifre):______________________________
Alder:_______________________________________
Pige? Dreng?
Ønsker tilmeldelse til: Håndbold? Fodbold?

Håndboldtilmeldinger afleveres i postkassen hos Charlotta Schnor Farup kirkevej 30. 

Søndag d. 15.3. mødtes 8 af 12 kon-
firmander i anledning af, at det var
50 år siden, de var blevet konfir-
meret i Farup kirke. Snakken gik
livligt om gamle dage. Her er guld-
konfirmanderne fotograferet foran
konfirmandbygningen.
Fv. Ejnar Nielsen,
Edith Petersen,
Knud Lassen,
Meta Grosmann,
Anna-Beth Sørensen,
Erik Lassen,
Alice Jensen,
Aksel Bjerrum
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USA Feb 2009
af Hans og Annette Jepsen, Farup Kirkevej

Fredag 06.02.09
Så er dagen kommer, hvor vores tur til USA skal
begynde – 18 dages eventyr venter forude, det bliver
spændende.
Vi skal med flyet kl. 15.45 fra Kbh til Seattle, hvor vi
ankommer samme dag kl. 16.45. En lang, lang tur,
som skal klares på 1 time, fantastisk ikke!.

Lørdag den 7/2
Vi gik i seng kl. 20.00 den 6/2. Troede vi skulle have
en god nats søvn, men vågnede kl. 00.30 første gang,
og anden gang ved 03.00 tiden, og stod så op kl.
04.00, øv.
Kl. 06.30 gjorde vi os klar og tog til lufthavnen kl.
06.30 med hotellets airport shuttle bus. Vi skulle flyve
til Victoria (British Columbia, Canada) kl. 10.25.
I lufthavnen fik vi at føle, hvad det vil sige at sikker-
heden er gået over gevind. Os og nogle andre var ble-
vet udvalgt til en ekstra grundig check. Både os selv
og bagagen blev minutiøst gennemsøgt ned til mindste
detalje, før vi fik lov til at komme igennem sikker-
hedskontrollen. – Selv vores fodtøj skulle i en kasse
og køres gennem kontrollen. 
Ved ankomst i Victoria blev vi modtaget af min tante
og onkel, som vi aldrig har besøgt, så det var dejligt at
se dem står og tage imod. – Vejret var dejligt mild,
næsten forårsagtigt.
Det blæser aldrig i Victoria, det er næsten ikke til at
tro, når man tænker på det blæsende vejr vi har på
Vestkysten i Danmark.

Victoria er en fantastisk by med en flot parlaments-
bygning, som ligger for enden af en rigtig hyggelig
havn, men en flot og grønbelagt promenade, med flot
belysning og forskellig underholdning.  – Vi er jo på
en ø, når man er i Victoria (Vancouver Island, hvor
Victoria er hovedstaden i British Columbia).
I morgen har min tante og onkel inviteret til søndags
familiemiddag, hvor vi skal møde mine 5 fætre og 1
kusine med deres påhæng. Dette er mærkeligt og
spændende at skulle møde dem for allerførste gang.
En del af familien som jeg altid har vidst var der, men
aldrig troet at jeg skulle møde, men nu skulle det
være. Vi glæder os meget.

Søndag 8/2
Vi blev hentet af onkel Peter på vores motel kl. 12.00,
og kørte hjem til deres hus. (Vores motel var i øvrigt
startet op i 50-erne af en dansker, og var dengang et
yderst populær mødested, bl.a. havde Bob Hope boet

de). – Ved ankomst til min onkel og tantes hus hilste
vi for første gang på mine fætre og ene kusine og
deres bedre halvdele. Det var utroligt at møde dem, så
søde, venlige og meget snakkesalige.Tante Joan havde
lavet en dejlig middag og snakken gik lystigt de næste
timer. Vi blev inviteret til at komme igen til Victoria –
og de stod nærmest i kø for at ville tage sig af os og
vise os rundt på øen. 
En utrolig dejlig varm familie. – Ca. kl. 19.00 var vi
tilbage på motellet, efter en skøn, skøn dag. Vi gik en
tur på irsk pub og fik en godnatøl. Vi har stadigt svært
ved at finde døgnrytmen.  

Vågner ved 5-tiden om morgenen og er klar til at gå i
seng kl. 20.00 – svært at ændre på dette.

Mandag 9/2
I dag skal vi på en tur med onkel og tanke. Vi kørte
gennem den skønneste natur langs kysten til Oak Bay
– her bor de rige, uha-uha sikke villaer. Bagefter kørte
vi til West Hill, hvor de boede da børnene voksede op
– utrolig naturskønt sted, og ekstra sjovt at se, fordi
min lillesøster tilbragte 6 mdr. hos dem på dette sted
for 34 år siden. Som tiden dog går!
Derefter kørte vi til Victoria lufthavn, hvor vi fik en
dejlig frokost, inden det var tid til at sige farvel for
denne gang. 
Vi skal videre sydpå med fly fra Victoria til Seattle,
fra Seattle til Portland, og herfra igen til Medford i
Oregon, hvor vi ankommer kl. 23.15 i aften. Der hol-
der vores lejede bil og så skal hotellet findes, og så er
det på hovedet i seng, før vores køretur starter i mor-
gen ned langs den Californiske vestkyst. Vi ankom til
tiden, vil i tro, til frost og sne. Godnat.

Tirsdag 10/2
Så er vi på vej i bil fra Medford mod Crescent city –
vi kører over Grand Pass og ned langs kysten på rute
101, den mest fantastiske tur med Redwood skovene
på den ene side, og Pacific Ocean på den anden. 
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Træerne er mega-store, en tur så flot at det ikke kan
beskrives, men må opleves.
Dog skal siges, at skulle I få lyst til at tage turen, så
vent til april-maj, for det sneede og derefter styrtreg-
nede det.
Ved sytten-tiden ankom vi til en lille by ved navn Gar-
berville, hvor vi indlogerede os på Best Western motel
(kan anbefales). I morgen går turen til Napa Valley, et
berømt vindistrikt, og vi skal også besøge en chokola-
debutik, hvor vi forhåbentlig får hilst på Vera’s søster
og svoger.

Onsdag 11/2
Nu går turen nedover mod Napa, vi kører gennem det
flotteste landskab I kan tænke jer – desværre regnede
det, men naturen er så storslået. Pludseligt er vi kom-
met så højt op, at sneen tager over, så nu kører vi i det
flotteste julelandskab.

Vi gør kaffestop i en lille by som hedder Hopland, der
ser vi Californien’s ældste bryghus, men der er closed
(øv tænkte Hans). – Derefter fortsatte vi turen til
Napa, hvor vi ankom til vores motel kl. 12.30 (her har
Elvis Presley og Marilyn Monroe også boet). Vi tog
ind til byen og fandt Anette’s chokolade butik, fik hil-
st på Vera’s to niecer, og fik en aftale med Vera’s
søster om at komme til deres hjem kl. 17.00 til et glas
vin.
Vi fandt deres dejlige hjem lidt uden for byen, og fik
givet både Else og Norman et knus fra Vera ( Vera
Hansen, Krovej). De viste deres skønne hjem, og vi så
også hvor Tove og Bent havde boet, da de var over
there. De bor det mest fantastiske sted, helt i fred og
ro, og så har de sødeste lillebitte hund jeg har mødt.
Når engang jeg skal have en lille skødehund, skal det
være sådan en. – Efter 3 dejlige timer, og flere glas
vin og ostehaps, er det tid at finde ind til vores motel.
I morgen skal vi på en vintur rundt i Napa – vi har
valgt at det skal være med en speciel minibus, så vi får
gjort stop de rigtige steder.   

Og i morgen skal vi mødes med Else og Norman og
på mexicansk restaurant og spise.

Torsdag 12/2
Vi tog af sted på vintur kl. 11.00. Vi var de eneste to i
bussen, så vi fik en tur hele vejen rundt om Napa Val-
ley. Vi var inde på de fineste vinhuse til smagning –
kunne jo desværre ikke købe noget, da vi ikke må tage
det med hjem (og så var der jo kun én ting at gøre, og
i den forbindelse var det jo godt, at vi havde chauffør
på).
Vi blev modtaget utrolig venligt alle steder, og når de
hørte at vi var fra Danmark, ville de rigtig gerne snak-
ke. Vi besøgte også et rigtigt middelalderagtigt vins-
lot, bygget af mange hundrede år gamle italienske
sten. Det er bygget af en amerikansk fyr, som ønskede
at slottet skulle være Toscansk, så alt er gennemført til
mindste detalje. Han startede byggeriet af slottet i
1993, og det stod færdigt 14 år senere – ganske som
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man ser middelalderslotte/borge i Toscana. - Kl. 17.15
er vi tilbage på motellet, og har lige tid til at hvile os
en halv time, og så gøre os klar.
Kl. 18.15 bliver vi hentet af Else og Norman. De tager
os med ud på en stor mexicansk restaurant, hvor vi fik
en dejlig middag, hvorefter de viste os lidt rundt i
byen, og Norman ville give en blød is (softice) på
McDonald. – Kl. 22.00 var vi tilbage på hotellet.
Så er vi klar til i morgen, efter morgenmad bliver kur-
sen sat mod San Fransisco, efter 2 fantastiske dage i
Napa Valley.

Fredag 13/2
Vi kørte fra Napa Valley kl. 08.45, og kørte med rute
101 til San Fransisco, et storslået syn, da vi kunne
spotte Golden Gate Bridge, og pludselig lå den lige
foran os, og vi var på vej over den, med det flotteste
syn ud over byen, og med Alcatraz ude på øen midt i
bugten. – En total fed oplevelse pludseligt at være i
byen med de vildt stejle gader, noget vi kun kender fra
alle filmene, og pludseligt går vi her selv, ’fantastisk’.
Vi tog med på en byrundtur i bus, som varede 3? time.
Vi var utrolig heldige med vores chauffør/guide, som
meget levende fortalte en masse om byen – han var en
god kører og fuld af humor.
Vi startede fra Fishermans Wharf ned ved Pier 39
(igen et berømt sted), hvor alle søløverne holder til,
derefter besøgte vi det ældste hus i byen, som var en
kirke indianerne havde bygget.
Derefter kørte vi rundt i byen de stejleste gade, I kan
forestille jer. Vi kørte gennem China Town, Little Ita-
ly, gennem de flottest små gader med de fineste huse.
Derefter op til Twin Peaks, hvor vi gjorde holdt og
havde udsyn ned over San Fransisco og Golde Gate
bridge, San Fransisco Bay & Alcatraz, ubeskriveligt.
Derefter kørte vi til Golden Gate park på 11.000 acres,
med en stor botanisk have, en stor japansk have med
the-hus og kæmpestort university for unge kunstnere,
og et helt nyt center for videnskab, samt stor udendørs
amfiteater, hvor der blev afholdt koncerter i week-
enderne. Det var storslået. Det har taget dem 30 år at
anlægge hele dette område.
Derefter kørte vi over Golden Gate Bridge, som
chaufføren sagde ”Hvorfor dette navn, når broen er
malet international orange? Fordi strædet, som broen
er bygget over hedder Golden Bay, som det blev kaldt,
fordi guldgraverne skulle sejle der for at komme i
land, og grave efter guld”.
Chaufføren fortalte også at der til den meget berømte
bro hørte en historie med, som ikke var så god. Ca.
1.400 mennesker har begået selvmord fra broen, og
dette tal stiger støt, ca. hver 14. dag er der en, som
springer ud. Så p.t. er der en stor diskussion om, hvad

man skal gøre for at forhindre det. Nogle politikere vil
have rækværket forhøjet, men det vil tage det skønne
udsyn over bugten, og ind over byen. Andre politikere
vil have et net spændt ud under gangbroen i begge
sider af broen. Stor uenighed om hvilken model man
skal vælge, og prisen vil være ca. US$ 17 mio.
Derefter kørte vi den anden vej tilbage over broen,
hvor vi var inde på et udkigssted og tage billeder af
byen, broen og bugten. Vi tog også billede af en status
af den ensomme sømand, der spejder efter sit skib ud
over bugten. Mødte også andre bekendte.

Da vi kom tilbage til byen, kørte vi med sporvogn
(cable train) tilbage til downtown, hvor vi boede, gik
på sight seeing og efter mørkets frembrud giv vi ind
på et hotel med cocktailbar på toppen, tog elevatoren
21 etager op, og fik et bord til to ved vinduet, med
view ud over hele San Fransisco by, kan I forestille jer
det?  Os to sidde med hver sin cocktail, kigge ud over
millioner af lys, en by Night, så flot, så  romantisk, så
fantastisk. – Derefter gik vi på bar, nød pianospil og et
par øl, og så var det godnat for i dag. 
Nu kan I nok ud af dagens/aftenens oplevelse høre, at
vi har fundet vores døgnrytme igen. Men det har også
næsten taget 1 uge.  Godnat.

Lørdag 14/2 (Vallentine’s day)
Vi tog sporvognen ned til Fisherman’s Wharf, hvor vi
købte en bådtur, og blev sejlet ud i San Fransisco Bay
– Golden Gate. Nu så vi pludselig byen fra vandsiden,
det er bare så flot. 
Vi blev sejlet ud under Golden Gate Bridge – så vi så
broen fra alle sider, et fantastisk syn. Båden vippede
noget, da farvandet omkring San Fransisco er ganske
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urolig med stærk strøm, utroligt koldt og der er også
hajer. – Det forklarer hvorfor det forlyder, at ingen
fanger nogensinde er sluppet levende fra at flygte fra
Alcatraz, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre.
Egentlig blev bygningerne på Alcatraz bygget som et
fort, hvor det var meningen at militæret skulle være
for at beskytte byen. Men det var alt for ubekvemt at
opholde sig der, det var utroligt koldt på øen, da den
ligger højt og helt på åben vand. Så San Fransisco by
besluttede at det var ideelle sted at anbringe de aller-
farligste forbrydere. (heriblandt bl.a. Al Capone). 
Hvorfor hedder øen Alcatraz?  Inden den blev bebyg-
get, var det kun pelikaner, der boede på øen, og peli-
kan hedder på spansk ’Alcatrasas’, og deraf navnet
Alcatraz (pelikanøen). Vi sejlede hele vejen rundt om
Alcatraz og så bygningerne. – Jeg vil sige at skulle jeg
tilbringe bare en måned her, ville jeg springe ud fra
Golden Gate bridge.uha-uha. Selvfølgelig havde de,
som kom herud at sidde, selv arbejdet for årsagen,
men alligevel. – Iflg. Vedlagte billede var der måske
alligevel nogen, som undslap?

For øvrigt ikke umuligt at man hen mod varmere peri-
oder vil opleve et lignende syn i Farup, dog på 4 hjul.
Da vi kom i land igen, gik vi på gå-ben helt op til
Lombard Street, den meget snoede vej (9 hårnåles-
ving), som I nok også har set i TV. Gaden er lavet
sådan fordi det ville være for stejlt at køre ned ad den,
hvis det bare gik ligeud. Meget fascinerende at se.
Derefter gik vi hele vejen op og ned til Down Town.
Klokken var efterhånden blevet 19.00, så vi ved at
være godt brugte. Men selvfølgelig skulle vi da ud og
have de sidste fornøjelser med fra den fantastiske by,
inden vi i morgen forlader den, for at køre mod San
Barbara.

Søndag 15/2
Vi startede vores køretur nedover i styrtende regn,
desværre, for landskabet er helt fantastisk. Startede fra
rute 101 og efter ca 1 time kørte vi på rute nr. 1 helt
ude langs kysten og havet. Vi havde bjerge så høje
som ind i himlen på vores venstre side, og det brusen-
de, brølende og oppiskede Pacific Ocean på vores høj-
re side. Det var dybt fascinerende at køre turen, men
også lidt skræmmende, fordi det regnede så voldsomt,
at der løb en masse mudder ned fra bjergene, og også
større klippestykker gled løs og røg ud på den smalle
vej flere steder på strækningen, så det var med ban-
kende hjerte, at turen fortsatte på rute 1 næsten hele
dagen. Vi besøgte Carmel Valley, et helt utroligt beta-
gende sted, så eventyrlig flot, så man næsten tror det
umuligt. Men her var det altså også dem med mange-
mange-mange penge, der havde bygget deres palæer.
Og den berømte skuespiller Clint Eastwood har en
restaurant her i byen Carmel.
Vi holdt ind mange steder på view points og tog bille-
der ud over vand- og kyststrækninger.

På et bestemt sted var der hvilested for sø-elefanter.
De havde indtaget denne lille plet, hvor de kunne sove
lidt efter strabadserne i det oprørte hav. Det var nogle
ordentlige basser, men det er ikke deres størrelse, som
har givet den navnet, men i stedet deres snude, den
ligner snablen på en elefant, og deraf navnet.
Lige efter at vi havde gjort holdt, og fotograferet de
store søelefanter, kom vi til vores næste attraktion,
som vi havde bestemt, vi ville se på denne tur ned ad
rute nr. 1, nemlig Hearst Castle i byen Simeon. – Wil-
liam Randolph Hearst (1863-1951) var en mand med
mange interesser og talenter. Han skabte et af de
største nyheds- og medieimperier i USA. På højden af
sin karriere ejede han 26 aviser, 13 magasiner, 8 radi-
ostationer og mange andre nyhedsrelaterede selskaber.
Hans lidenskab var at samle på kunst og antikviteter.
Hans kone Millicent og han byggede slottet på en
bjergtop, således at der i de kæmpe arealer i området
omkring slottet også var plads til egen kvægbehold-
ning, adskillige eksotiske dyrearter (såsom zebraer,
kænguruer, tigre etc). Slottet husede ofte  hold af 15-
17 gæster ad gangen. Hearst parret fik i øvrigt også 5
sønner.
Selve slottet har 115 værelser, og der er desuden 3
gæstehuse, hver især opkaldt efter den udsigt, der er
fra huset:
House of the sun, 18 rum
House of the sea, 18 rum
House of the mountain, 10 rum
+ Neptune pool, en udendørs pool, så drengene og
gæsterne havde  noget at svømme i. 32 mtr. Lang og
1-3 mtr. Dyb.
+ Indendørs pool, Roman pool 25 mtr. Lang og 3 mtr.
Dyb over det hele. Belagt med veneziansk glas og
guldbelagt. Det hele så storslået og gennemført lavet,
så man næsten ikke kan fatte, at noget sådant findes.
Haver og terrasser lige så storslået og fascinerende.
Denne spændende fortælling fortsætter i næste nr.
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Aktivitetskalender for F.S.B.G. 2009/2010
Søndag den 19. april 2009
Affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdæk-
kende affaldsindsamling. Vi starter kl. 09.30 med rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi udvælger hvem der
går på hvilke ruter.  Mødested: Farup Skole. Læs mere på www.dn.dk

Store Badedag i Ribe Svømmehal – få et gratis bad efter affaldsindsamlingen. Vi mødes i svømmehallen fra
kl. 13.30, hvorefter der er gratis svømning for medlemmer af F.S.B.G. Svømmehallen lukker kl. 16.00, og der
bades således i de sidste 2 1/2 time af den offentlige åbningstid. Ved ankomst oplyser man blot at man er
medlem af F.S.B.G.

Torsdag den 28. maj 2009 
Boldaften på banerne ved Farup Skole. Vi mødes kl. 19.00, hvorefter der dystes i rundbold. Efterfølgende
kan der købes vand/øl/kaffe/kage, ligesom der vil være gang i bålpladsen, hvor der kan bages snobrød.

April
Søndag d. 19.april kl.  9 Affaldsindsamling Farup 
Søndag d. 19. april kl. 10 Affaldsindsamling Hillerup 
Søndag d. 19. april kl. 14 Store Badedag 
tirsdag d. 28. april kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen
Torsdag d. 30. april kl. 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset.
Maj
Lør/søndag d. 2. og 3.maj Farup Ungdomsklub - sæsonens afslutningstur
Onsdag d. 6. maj kl. 19 Cykling fra Hillerup 
Torsdag d. 7. maj : kl. 19,30 Min yndlingssalme  Kirken 
Torsdag d. 28. maj kl. 19 Boldaften
Juni 2009
Torsdag d. 11. juni  kl. 19 Kirkegårdsvandring  Menighedsrådet
Lørdag d. 20.juni kl.14.30-17 Sommer musik café ”Almost Irish” 
Juli 2009
Torsdag d. 9. juli  Sogneudflugt - Menighedsrådet
Søndag d. 5. juli 4H grillfest, Hillerup.
August 2009
Lørdag d.15. august 4H-afslutning
Tirsdag d. 18. august  kl. 19 Kirkegårdsvandring  Menighedsrådet 
Fre/lørdag d. 21./22.august Landsbyfest.
September 2009
Lørdag d. 5. sept. Byfest i Hillerup
søndag d. 13. sept. kl. 14,00 have-høstgudstjeneste   Menighedsrådet
Oktober 2009
Start oktober” Varde hoppe/legeland”. 
Uge 43 eller 44 Loppemarked
Lørdag d. 24/10 kl. 18.30 Efterårsfest Forsamlingshus. 
Fredag d. 30.okt kl. 19-21 Halloween.
November 2009
Søndag d. 22.nov kl. 13 Julebanko
December 2009
Søndag d. 6.dec. kl. 14-16 Juletræsfest Forsamlingshuset

mandage i lige uger  kl. 15-17 Strikkecafe Konfirmandstuen

Faste møder:
Marsk & Muld:  Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned 
Lokalarkivet:    Lokalarkivet holder fast møde torsdage 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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Gospelsang i kirken

Lørdag den 28. februar mødte 37 sangglade mennesker op i kirken kl. 10. Der var inviteret til workshop, hvor
der skulle læres glade gospeltoner. Til dette havde Elin engageret Lydiah, en dygtig korleder fra Vildbjerg, og
det var et godt valg. Lige fra start havde hun styr på os alle – vi sang af karsken bælg på både dansk, men
mest engelsk. Alle aldre var repræsenteret,  mest piger,
men et par mænd havde også vovet at møde op, og Lydiah
forstod at få alle med. Hun havde medbragt en utrolig dyg-
tig pianist, og de to udgjorde et godt team.
Formiddagen gik hurtigt og frokosten blev indtaget i de
næsten færdige lokaler i Kirkehuset. 
Men vi havde jo en koncert at arbejde frem imod, så vi
øvede flittigt videre. Pludselig var det tid til generalprøve –
tænk at have lært 5 nye sange på så kort tid.
Så var det jo spændende om nogen havde lyst til at høre
resultatet – og det var der heldigvis.
Det blev en afvekslende koncert med koret, solo fra Lydiah og fællessang med tilhørerne blandet med enkelte
nye danske salmer. En rigtig dejlig afslutning på en spændende og inspirerende dag. Lene Nielsen

Fest i forsamlingshuset
Den netop afholdte 80`er fest i forsamlingshuset
forløb rigtigt godt. Der var 84 tilmeldte, og det er da
ganske flot. For en bestyrelse er det ganske natur-
ligt, at antal fremmødte er af stor betydning både
for økonomien, men i lige så høj grad også får glæ-
den ved at se der bliver bakket op om forsamlings-
husets fester. Det gjorde der denne gang og mange
tak for det. Vi har i skrivende stund ikke fået betalt
alle regninger, men tør dog godt at love et solidt
overskud.
Mange havde klædt sig ud og gjort et nummer ud

af det, det gav god stemning fra starten. Maden fik
vi denne gang fra Gryden, Annemarie havde lavet
80`er mad, det synes vi lykkedes rigtigt godt. I
baren havde Charlotte og Jette meget travlt med at
lave drinks. Det klarede de super godt. Charlotte
havde brugt meget tid på at forberede de forskellige
80`er drinks. Jesper sørgede for et kæmpe skilt over

baren, hvor man først på aftenen hurtigt kunne dan-
ne sig et overblik over de mange muligheder for
drinks i baren. 
Vores Dj Peter sørgede for, at vi kom på dansegul-
vet, det var de ældste, der lagde ud med dansen. De
unge havde lige brug for lidt mere at drikke, inden
de ret kom i gang på gulvet. Senere blev der danset
lystigt på tværs af generationerne. 
Peter fandt de bedste numre frem fra 80`erne og
selv jeg dansede!. 
Der var denne gang mulighed for at man kunne
dukke op efter spisning, hvilket flere unge benytte-
de sig af. Noget særdeles positivt fra denne fest var
bredden på de fremmødte. Det så ud til at ung som
gammel hyggede sig. 
De sidste forlod festen kl.2.00 vi håber at alle havde
en god aften og kommer igen en anden god gang. Vi
modtager gerne ideer til en tema fest i efteråret.
Fra forsamlingshuset Mogens H. Sørensen
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KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i
konfirmandstuen hos Esbjerg Taxa 75 14 45 00.

Fri 
Sognepræsten holder fri d. 20.4.-26.4. Embedet pas-
ses af Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75 42 02 32

MINI - KONFIRMANDER - PÅ VEJ MOD PÅSKE 
Minikonfirmanderne slutter forløbet i konfirmand-

April
palmesøndag d. 5. kl. 10,00. 
Familiegudstjeneste/afslutn. minikonfirmander
skærtorsdag d. 9. - kl. 10,00
langfredag d. 10. kl. 10,00 

liturgisk gudstjeneste
påskedag d. 12. kl. 10,00 

indsamling KFUM&K
2.påskedag d. 13. ingen 
søndag d. 19. - 1.s.e.påske kl.   9,00
søndag d. 26. - 2.s.e. påske - ingen 

Maj
søndag d. 3. - 3.s.e.påske kl. 10,00
torsdag d. 7. St. Bededagsaften kl. 19,30 

Min yndlingssalme/kaffe & varme hveder
St. Bededag d. 8. - ingen
søndag d. 10. - 4.s.e.påske kl. 10,00 

konfirmation
søndag d. 17. - 5.s.e.påske kl.   9,00
Kr. Himmelfartsdag d. 21. kl. 10,00 
Indsamling Folkekirkens Mission
søndag d. 24. - 6.s.e.påske - ingen 
søndag d. 31. pinsedag kl. 10,00 

Juni
2.pinsedag d. 1. - ingen 

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

stuen og kirken med familiegudstjeneste palmesøn-
dag d. 5.april kl. 10,00 

TIRSDAGSKLUBBEN
Den sidste eftermiddag i Tirsdagsklubben i denne
sæson er d. 28.april.
Vi skal se filmen: The Monastery, Klosteret, om
Jørgen Lauersen Vig og hans drøm om at etablere et
kloster på Fyn. Dertil fik han hjælp af den russisk-
ortodokse nonne Amvrosija fra Moskva. En smuk
og bevægende film om to vidt forskellige, stærke
personligheder. 
Menighedsrådet og kirkebetjeningen var sidste
sommer på besøg på Hesbjerg kloster og traf søster
Amvrosija, som stadig har sit liv der efter Vigs død. 
Der har været forskellige indslag om Hesbjerg på
TV, som nogle måske har set. 
Filmen vises på storskærm og med dansk tekst.  
Evt. kørsel kan bestilles hos Esbjerg Taxa,
75144500

”MIN YNDLINGSSALME ”
Nu er det tredje år og kan så småt kaldes en traditi-
on at mødes i kirken for at synge ”yndlingssalmer” .
Det sker St. Bededagsaften torsdag d. 7.maj kl.
19,30, hvor menighedsrådet igen har bedt nogle
personer i sognet vælge en salme, de synes særlig
godt om eller har en særlig historie med. 
Ud over de valgte salmer vil der være lejlighed til at
foreslå egne yndlingssalmer - i kirken eller efterføl-
gende i Kirkehuset, hvor vi har en rimelig realistisk
forventning om, at vi kan samles efterfølgende over
kaffe og varme hveder. 

INDRE MISSION
April
onsdag d. 8. Studiekredsmøde hos Børge Christen-
sen kl. 14,30 . IMT nr. 31
Møderække :
mandag d. 27. Anders Dalgaard i Gredstedbro Mis-
sionshus kl. 19,30 
tirsdag d. 28. Hans Jørgen Hedegaard i Gredstedbro
Missionshus kl. 19,30
onsdag d. 29. Hans Jørgen Hedegaard i Gørding
Missionshus kl. 14,30
torsdag d. 30. Finn Løvlund i Gørding Missionshus
kl. 19,30 

Maj
onsdag d. 6. Studiekredsmøde  hos Ruth Lønne kl.
14,30 IMT nr.36
onsdag d. 20. Fællesmøde med Ribe og Gredsted-
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bro i Kirkehuset. Elin Hjuler: Kirke og kristne i for-
andring. 

DANMISSION 
Torsdag d. 30. april kredsmøde hos Ella Nicolaisen,
Kinchsvej 4, Ribe
Torsdag d. 14.5. hos Esther Jørgensen, Hillerupvej 47,
Kirkeby

KONFIRMATION 2009
søndag d. 10. maj kl. 10,00 er der konfirmation i
Farup kirke. Der er mulighed for at aflevere tele-
grammer/hilsner til konfirmanderne søndag formid-
dag på konfirmationsdagen. Det kan ske i Kirkehu-
set, hvor der vil være åbnet fra kl. 9,15 – 10,30. Evt.
roser til konfirmanderne bedes afleveret personligt. 
Følgende 10 unge mennesker konfirmeres :  

Mille Høj Alsted, Krovej 4
Louise Lundgaard Johansson, Farup Kirkevej 26 
Helena Lund Kjærgaard, Sønderskiftevej 16 
Niels-Kristian Eskelund Knudsen, Præstegårdstoften 7
Simon Killemose Legaard, Nr. Farupvej 1
Camilla Koop Nielsen, Nr. Farupvej 6
Daniel Lønne Nikolajsen, Hillerupvej Engevej 23
Julie Fredslund Otzen, Farupvej 13
Josefine Aakjær Schnor, Farup Kirkevej 30
Emma Plougmann Vejlgaard, Farup Sønderby 5

MENIGHEDSRÅD – og MØDE
Med lidt forsinkelse kommer her en foto-udgave af
det nye menighedsråd, som fra advent 2008 er valgt
til at varetage opgaverne i og omkring kirken samt
kirkens indre anliggender, kirkelige aktiviteter osv. 
Der er som tidl. omtalt 3 nyvalgte medlemmer, så
rådet ser ud som følger : 
fv. Solveig Christiansen, Mona Vejlgaard, Bente
Petermann, Kristian Nielsen, Henrik Sørensen

Menighedsrådsmøderne er som bekendt offentlige,
så hvis nogen har lyst at kigge indenfor, er man
altid velkommen. Dagsorden og referat vedr.

møderne fremlægges i  Menighedsrådets mappe i
kirken hhv.4 dage før og efter møderne og kan
læses i kirkens åbningstid fra 8,00-17,00 
næste menighedsrådsmøde er mandag d. 27. april i
konfirmandstuen kl. 19,00

KIRKEGÅRDSVANDRING
Vi inviterer igen til en vandring på kirkegården for
at se og høre om nogle af de personer og begivenhe-
der, som gravsteder og sten vidner om. Igen vil vi
bede nogle mennesker fra sognet guide os, men vi

håber, deltagerne vil give deres bidrag med. 
Vi holder kirkevandring torsdag d. 11. juni
og igen tirsdag d. 18. august. Begge dage kl.
19,00. I tilfælde af styrtregn aflyses van-

dringen. 

SOGNEUDFLUGT
Årets udflugt med menighedsrådet som arrangør
afholdes torsdag d. 9. juli. Nærmere oplysninger
senere.

HELLIGDAGE OG FRIDAGE ELLER
OMVENDT ..
det kommer sig ikke så nøje, eftersom vi i Danmark nu i
hen ved et lille årtusind har været vant til at leve i en
kultur, hvor de kristne højtider markerer også arbejds-
markedets og skolernes fridage og ferier. 
I øjeblikket er vi inde i det halvår, mange ser hen til,
ikke alene fordi det går imod sommer, men fordi hal-
våret for mange er forbundet med adskillige fridage. I
kirken kalder vi tiden for
Festhalvåret.
Det begynder i grunden allerede før jul, idet kirkeåret
som bekendt ikke helt følger kalenderåret. I kirken hol-
der vi ”nytår” 1. søndag i advent og markerer dermed, at
vi går ind i det festlige halvår , med jul, påske og pinse
og de store begivenheder, der knytter sig dertil. 
Vi har for længst lagt jul og hellig trekongers tiden bag
os. Vi har holdt fastelavn og er gået ind i fastetiden, for-
beredelsestiden til påske. 
Fra år til år bliver der snakket om, hvornår nu påsken
falder. Den ligger nemlig ikke fast. Påskesøndag er det
den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævn-
døgn!  Det blev fastlagt på et kirkemøde allerede i 300-
tallet, og den regel følger vi stadig. 

Kirkelig Vejviser 
Sognepræst Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/
ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard, Farup K, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen, Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Bente Petermann, Farupvej 9, Mejlby, tlf.
75420895



FARUP SOGNEBLAD 15

Få dine informationer på www. farupsogn.dk

På Jesu tid fejrede jøderne påske til minde om deres
befrielse fra slaveriet i Ægypten, og sådan gør jøderne det
stadig. For de kristne fik påsken en ny betydning med
Jesu korsfæstelse, død og opstandelse. 

Palmesøndag. Den første dag i påskeugen hører vi om
Jesus, der ridder på et æsel ind i Jerusalem. Folkeskaren
hylder ham som en anden konge, skærer grene af pal-
merne og tiljubler ham dermed i forventning om, at han
endelig skal skaffe fred og frihed til folket og indvarsle
en ny tid. ( Mattæusevangeliet kap. 21,1-9 og Johannes
evangeliet 12,1-16) 

Skærtorsdag. Om aftenen spiser Jesus det sidste måltid
med sine disciple og siger for første gang de ord, der
lyder, når vi holder nadver i gudstjenesten. Judas forrå-
der Jesus til ypperstepræsterne, og Peter nægter tre gan-
ge at kende noget til Jesus. ( Lukas evangeliet kap. 22. )
Skærtorsdag er der altid nadver/altergang i gudstjene-
sten. Gennem nadverens brød og vin  får vi del i Jesu liv
og kærlighed. Vi henter næring, kræfter og mod til at
leve det liv, som også for os er forbundet med såvel
skyld og svigt som håb og glæde.    

Langfredag. Jesus bliver dømt til korsfæstelse. Ypperste-
præsterne anser ham for gudsbespotter, og folkeskaren,
der palmesøndag hyldede ham som konge, forlanger
ham død, måske i skuffelse og frustration over, at han
ikke vil være den konge, de har drømt om. 
Jesus henrettes på Golgata. Om aftenen tages hans lege-
me ned og lægges i en gravhule. 
( Mattæusevangeliet kap 27. Bag i salmebogen kan man
læse afsnittet : ”Vor Herre Jesu Kristi lidelseshi-
storie”, som er et sammendrag af de fire evange-
listers beretning.)
Langfredag holdes der undertiden liturgisk guds-
tjeneste i kirkerne, dvs. en  gudstjeneste uden
prædiken, med læsning fra Jesu lidelseshistorie,
salmer og musik. 

Påskelørdag. Den stille dag, hvor vi venter på
Jesu opstandelse. 

Påskesøndag. Jesus opstår af graven. Mørke og ondskab
og døden fik ikke ret. Jesu opstandelse er Guds insiste-
ren på, at lyset er mægtigere end mørket, kærligheden
stærkere end ondskab og død. Det onde er stadig i ver-
den, det ved vi alt for godt – og døden er. Men den skal
ikke få det sidste ord. Det sidste ord er Guds. Det er
påskens budskab, at vi og alt vort har fundet sin grænse i
Gud – at selv døden ender med liv. (Evt. Mattæus kap.
28 og Markus kap. 16. ) 

2.påskedag. Kirken bygger på påskens forkyndelse af
livets sejr over døden. Derfor varer påskehøjtiden i flere
dage. 

St. Bededag
Er den næste helligdag i det festlige halvår/ foråret.
Bededag falder altid på 4. fredag efter påske. Førhen var
der adskillige bededage, men i 1686 blev bededagene
slået sammen til een årlig. 
Det bliver undertiden diskuteret at flytte Bededagen til
engang i efteråret for at kunne give den større vægt som
en dag for bøn og eftertanke. Som det er nu, ligger den
mellem de mange andre forårsdage og fridage, hvor vi
har konfirmation og meget andet på  dagsordenen. 

Kr. Himmelfartsdag. Fejres 40 dage efter påske, dvs. på
den 6. torsdag efter påskesøndag. Vi hører om Jesus, der
farer til himmels – ikke for at overlade os til os selv, men
for at kunne  være hos enhver, overalt, til alle tider. (
Markus evangeliet 16,14-20 eller Lukas 24,46-53) 

Pinse. Betyder ”halvtreds”.  Den dag, 50 dage efter
påske, fortælles det, kom Helligånden over disciplene
som ”tunger af ild”, så de nu forstod, hvad påskens begi-
venheder betød og  fik inspiration og evne og mod til at
fortælle det videre. Peter holdt den første kristne prædi-
ken og flere tusind mennesker lod sig døbe. Derfor kal-
der vi også pinsen for kirkens fødselsdag. 
Men pinsen er ikke kun en dag, hvor vi mindes det, som
skete engang. Pinse er Gud, der kommer også til os,
beånder vort liv og vor verden. Pinse er, at vi ikke selv
skal magte det her liv, men Gud er i vor verden for at
skænke os tro, håb og kærlighed. 
( Evt. Apostlenes Gerninger kap 2,1-11 ) 

2.pinsedag. Også pinsen fejres i flere dage. 

Trinitatis. Festhalvåret slutter med Trinitatis-
søndag, som er søndagen efter pinse. 
I trinitatis gemmer sig tallet 3 for tre-enighe-
den af Gud som Fader, Søn og Helligånd.
Nu ligger de tre store højtider bag os: jul,
påske og pinse, hele Guds værk og fortælling
med verden og med os. Nu kommer ”hverda-
gene”, hvor vi skal leve ud af festernes ind-
hold. Tiden efter trinitatis-søndag kaldes tri-
nitatis-tiden og varer altså fra engang i juni til

næste advent. Søndagene kaldes 1. søndag efter trinita-
tis., 2. s.e.t. osv. osv. osv.

Alle helgen. Trinitatis-tiden brydes dog af een søndag,
der har sit helt eget præg. Det er alle helgens søndag,
som altid ligger den første søndag i november måned.
Da mindes vi i kirken vore døde. Landet over holdes der
særlige gudstjenester eller andagter. Måske nævnes nav-
nene på de mennesker i sognet, der er døde siden sidste
alle helgen. Måske tændes der lys. 
EH



www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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