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Sommercafé i Farup
Lørdag d. 20. juni fra kl. 14.30-17.00 er der igen
café med levende musik i haven på adr.
Farup Kirkevej 50.

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 Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NBNBNBNB - p.g.a. ferie sidste dato for aflevering
…. til august/sept. udgaven ….. mandag d. 29.6.
OG SÅ HAR VI IGEN FORNØJELSEN AF AT
PRÆSENTERE EN NY (sommer-) FORSIDE AF
VORES LOKALE KUNSTNER ERIK STUHR.
TAK FOR DET!
Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK HUSK - HUSK

ÅRETS LANDSBYFEST LØBER AF
STABLEN
D. 21.-22. AUGUST

Denne gang får vi besøg af det unge band
"Almost Irish", der består af brødrene Rasmus,
Alexander, Lukas og Jakob. Gruppen spiller
ægte, gamle irske traditionals, men de unge
mænd er ærkedanske - ovenikøbet næsten-lokale, idet de kommer fra Holsted.
De musikalske brødre har gennem hele deres
opvækst spillet og sunget mange slags musik,
men et møde med irske Dennis Mclaughlin vakte
interessen for netop den irske folkemusik. Dennis tog de unge fyre under sine vinger - gav dem
guitarundervisning i musikskoleregi og tog dem
senere med ud at spille. I dag er gruppen et selvstændigt, veletableret band, der spiller over det
ganske land. Som eks. kan nævnes Strib vinterfestival, div. Irske aftner i forsamlingshuse rundt
i landet, Folkscenen i Horsens osv. osv. Bandet
har en tourplan, der nok kunne tage pusten fra de
fleste! Interesserede kan læse mere på dets hjemmeside: www.almost-irish.dk.
Vejrguderne har de sidste år moret sig med at
præsentere et særdeles ustadigt vejr! Vi håber på
anderledes velvilje i år, men skulle det regne,
rykker arrangementet indendørs!
Som sædvanlig vil der være kaffe, kage, øl og
sodavand til meget rimelige priser.
Entré: voksne 50,- , børn og unge u. 16 år 25,-.
Q-gruppen

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I
KALENDEREN
PÅ GLÆDELIGT GENSYN
Forsamlingshuset & F.S.B.G
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Farup UngdomsKlub i Sea West
Klubben har igen været i Sea West som afslutning
på klubåret. Vi kørte fra Farup fredag kl. 16.30 og
ankom kl. 17.45. Derefter var der indkvartering i
hytterne, vi havde 4 hytter, en drenge hytte med
hovedsageligt 5. kl drenge, en pige hytte med vores
store piger, en lidt blandet hytte med de yngste pige
og nogle lidt ældre drenge til at passe på dem og en
leder hytte krydret med et par af de store piger. Der
er altid nogen der ikke er tilfredse med den indeling
jeg har lavet, men sådan blev det og da alle havde
sundet sig lidt gik det da også uden problemmer. Så
skulle der kokkereres til den store guldmedalje
(hotwings og pommes) der var gang i den i alle
husene til den store fællesspisning, som foregik
udendørs i de sidste solstråler
denne dejlige fredag først i maj,
Da klokken var ved at være 20.15
gik det op for nogle af drengene at
badelandet lukkede kl 21.00 og så
skal jeg love for at panikken
bredte sig, for der skulle jo også
rydes op!!! “Hvis du ryder op
idag, så skal jeg nok gøre det
imorgen”. Var bare et af forsøgene
på at komme hurtig fra bordet på.
Nogle nåede lige præcis en
dukkert, andre tog det mere roligt,
“vi skal jo være her to dage endnu”. Lørdag stod vi op til endnu
en dejlig solskinsdag i det
vestjyske og så stod der morgenmad på programmet. Det er sådan at ungerne får uddelt madpenge,
som de selv skal styre og købe ind for. Drengene
havde igen travlt med at komme i badeland, så “jeg
skal ihvertfald ikke have morgenmad” lød det fra
flere, vi forklarede dem dog at havregryn og guldkorn var opfundet, og at det ikke var noget der tog
lang tid at fortære, så gik turen op i centret,
hvorefter man vendte hjem med 3 pakker Choko
Pops, til den nette sum af 118 kr.
Vi havde tilbudt ungerne at køre dem ind til Nr.
Nebel, så deres penge kunne række lidt længere.
Alle hytter sendte folk afsted og der blev handlet
både madvare og snoller. Erik og jeg havde hjemmefra besluttet at vi ikke gad lave noget på denne
tur, så vi inviterede os selv på mad ved ungerne.
Hos drengene havde vi sat kryds ud for et stjer-

neskub, men “hvad fanden er det?” og “hvad er en
dampet fisk???”. De klarede det dog til UG og vi fik
en dejlig forkost. Udover det gik dagen med haletudse fiskning, pokkerspil, TV kigning, solbadning
og selvfølgelig i badeland. Til aftensmad havde vi
bestilt pandekager med fyld hos de store piger og
også her blev der kræset for os, tak for det. Da kl.
nærmede sig 22.00 var der fælles-samling med
instrukser om afrejsedagen, (her var det dog ikke
alle der havde hørt lige godt efter, viste det sig om
søndagen, men nok om det). Bente, Ida og Stine
havde i løbet af dagen planlagt natløb, men pga. et
lille tilfælde af hjemve, kom jeg ikke med på dette,
jeg blev i hytten og hyggede istedet for. Alle havde
haft det sjovt på natløbet, selv
om der vist var nogen der var
tæt på at tisse i buksen. Kl.
01.30 lukkede jeg mine øjne
og åbnede dem først igen, da
der bippede en sms ind på
mobilen kl. 7.30, fra min kone
og tak for det!!!
Hytten med de yngste piger og
drengene stod for morgen
maden til de voksne både
lørdag og søndag, men et eller
andet var gået galt med kommunikationen, for da jeg kom
ind for at høre og det var ved
at være klar, var der ryddet af,
jeg var dog så heldig at der var et par rundstykker
tilbage, så også her ros til ungerne.
Vi havde fået lov at blive i hytterne til kl. 12.00 istedet for kl. 10.00, det gav lidt mere ro på oprydningen og hytterne blev efterladt i fin stand. Alle unger
var i badeland stort set til vi blev hentet.
Turen kan beskrives meget kort, en hel weekend
med kun et smadret glas, det er da fantastisk.
Kære forældre, det er en fornøjelse at have jeres
unger med på tur. Kære unger, tak for en hyggelig
weekend og et godt klubår, vi ses igen til en ny
klubsæson til september.
På vegne af Katrine, Erik og undertegnede, rigtig
god sommer.
Jesper Tellund
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FARUP LOKALARKIV
Ved årsmødet i Esbjerg 2008 deltog Erik Knudsen, Ivan Jørgensen og Mette Lind.
Ved generalforsamlingen i 2008, afholdt i Janderup, deltog Ester og Ivan Jørgensen og Mette Lind.
Erik Knudsen fratrådte som formand i lokalarkivet på grund af flytning - vi siger ham mange tak for det store
arbejde, han har gjort for arkivet i den forløbne tid. Mette Lind overtog formandsposten, dog foreløbig kun af
navn, (men det ændrer sig forhåbentlig snart!)
Vi har haft enkelte henvendelser i det forløbne år. Heriblandt om Farup Mølle, hvor den lå, og hvornår den
blev revet ned. Villy kunne henvise til to personer, der skulle kunne kende til Farup Mølle og dens ejers
skæbne.
Fra foredragsforeningen har vi modtaget 3.720 kr. ved Bent Gantzel. Pengene blev modtaget med stor tak!
Vi afholdt sommerfest d. 22., 23. og 24. august i nogenlunde ordentligt vejr. Det drejede sig jo mest om at få
penge til forsamlingshuset, men lokalarkivet tjente da også lidt.! Vi serverede aftenkaffe fredag og morgenkaffe lørdag morgen. Lokalarkivet var med til at løbe stafetløb, og på grund af vores "høje" alder fik vi automatisk foræret nogle points. Alder altså ingen hindring, tværtimod!
Lørdag aften var der fælles spisning i teltet med underholdning. - Det var virkelig underholdende!
Ved det nye kirkeårs begyndelse sluttede Susanne Møll som formand for menighedsrådet. Til gengæld blev
hun medlem af lokalarkivet, men Alma Clausen ophørte desværre som medlem. Stor tak til Alma for dit
arbejde!
Vi har haft besøg af en person fra Esbjerg kommune, som skriver en afhandling om tidligere og nuværende
missionshuse i kommunen. Ivan viste frem og fortalte og havde fundet materiale frem til ham.
Da Palle Bondrup også ønskede at træde ud af lokalarkivets medlemsgruppe var vi i lang tid kun 4 aktive,
men i det meget tidlige forår fik vi lokket Ragna Weidinger til at deltage i arbejdet, og Ragna har allerede
været yderst aktiv, idet hun, Ivan og undertegnede var af sted for at købe en bærbar computer til arkivet. Ragna har fået den til at virke og d. 26.2. fik vi den tilsluttet. Vores tlf.nr. er 7543 7777
Den 7.3. var Mona Vejlgård, Ivan Jørgensen og undertegnede på skolen for at fjerne de ting, der var relevante
for lokalarkivet. Det var en lidt trist opgave!
Vi havde endnu en besøgende som havde gået i Farup Skole fra 1927-34. Vi havde nogle billeder at fremvise,
men det var lidt svært at finde "kendte" personer på grund af billedernes ikke så store størrelse
Det var alt!
Mette
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Se, det summer af...
- bier over Farup Kirkevej!
Pludselig, her en solrig majeftermiddag, fik en flok bier voldsom udlængsel. Eller voldsom og voldsom - de
foretog lille afstikker fra Villy Lønnes bistade til et træ ved Farup Kirkevej nr. 40. Men sikke et syn! I løbet
af ingen hundredvis af svirrende bier sig placeret oven på hinanden i én stor, levende klump, som tyngede det
udvalgte betydeligt. Heldigvis var der bikyndig hjælp indenfor rækkevidde: Jens Peter Knudsen rykkede
prompte ud og af lidt vand og en stige, samt assistance fra Mikkel Brander, fik han lempet de forårskåde bier
ned i en dertil kasse.
Det hele var hurtigt overstået og der var styr på situationen - men vi var nogle der holdt vejret undervejs...

(indsendt af Farup Fri Presse)
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USA Feb 2009 - fortsættelse fra forrige nr.
af Hans og Annette Jepsen, Farup Kirkevej

Da vi havde været alt dette igennem, fortsatte turen
mod Santa Barbara. Vi gjorde dog holdt i en lille by 4
mil før Solvang, for at holde for i dag. Kl. er 20.30, og
vi er ved at være sultne og trætte.
Vi tog hen på en restaurant, der hedder Andersens, en
dansker, der er blevet berømt og mangemillionær af at
lave ærtesuppe (så jeg tænkte på, Villy, hvad du ville
sige til at tage med til USA, du laver gule ærter, jeg
bager brød og serverer, og vupti så er vi mangemillionærer, lyder det ikke fascinerende?).
Vi fik hans ærtesuppe og det smagte rigtig godt (for
øvrigt var Andersen taget tilbage til Danmark). – derefter hjem til motellet og på hovedet i seng.
Mandag 16/2
Vi startede med at besøge Solvang. der er meget hyggeligt, husene er helt klart dansk stil og butikkerne har
alle danske navne, Vi fik morgenkaffe i Mortensens
bageri. Gamle møller så vi 5 af, utroligt velholdte, i
Danmark har vi ingen så fine. Et meget hyggeligt sted,
med en superflot natur omkring sig.
Vi satte kursen mod Santa Barbara, hvor vi ankom ca.
1? time senere. –
”Jeg må hellere lige få slået fast, at vi desværre er kommet herover i det værst tænkelige uvejr. Det regner og
stormer, og sner – og alle vejrudsigter er rædselsfulde”,
men det ødelægger ikke vores tur – det gør den bare en
smule anderledes.
Santa Barbara er et af de smukkest beliggende byer på
Vestkysten. Det var dog lidt svært at se i dag, da regnen
og stormen havde flået barken af palmerne langs
strandpromenaden, så det hele næsten lignede orkanen i
1999. – Så vi tog en kop kaffe og kørte derefter imod
Los Angeles.
Vi ankom dertil midt eftermiddag. Trafikken dertil var
massiv, 10-sporede motorveje samt tusindvis af biler i
styrtende regn, men vi kom frem til vores motel, som
denne gang ligger midt i China Town. Derefter gik vi
tur på Broadway (i 1920-erne Judy Garland, W.C.
Fields etc), med oceaner af butikker, oceaner af biler og
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mennesker.
I morgen kører vi til Hollywood og Beverly Hills og
hilser på de berømte – skal nok hilse fra dig, Villy.
Tirsdag 17/2
Ja, så kom vi til Hollywood, ganske overvældende, alt
det vilde starter ved Gruanmann’s Chinese Theatre. Og
det var det gedemarkedet at komme til, idet de var ved
at gøre klar til Oscar-uddeling på søndag. I kan ikke
forestille Jer, hvad der er sat i gang for at de evig unge,
de evig smukke , og de ufattelig rige skal gå en tur på
den røde løber og feteres af folket, det er ganske hysterisk, men man bliver lidt grebet af det alligevel.
Der er også foran Graumann’s at alle fliserne med de
kendtes hånd og fodaftryk findes, ja, for at nævne et par
stykker: Meryl Streep, Eddi Murphy, Clint Eastwood,
Elisabeth Taylor, John Wayne, Richard Geere etc, etc.
Lige ved siden af Graumann’s er der blevet bygget et
nyt stort kompleks til DKK 4 mia., der er hotel, 60
mærkevarebutikker, restauranter, biografer, teater og tvstudier, og kodak theatre ligger i samme kompleks. Det
er her Oscar uddelinger finder sted, der er plads til
3.500 personer, så det må siges at stedet er skabt til de
berømte.
Vi bookede en guided tour på 2 timer til filmstjernernes
hjem i Beverly hills og Bel Air, hvor vi fik lov til at
smugkigge på huse så flotte og vanvittigt store og dyre
– det er vildt.
For at beskrive Beverly Hills lidt, kan siges: Alt bliver
grønnere og asfalten bedre, så snart man passere lysskiltet til Beverly Hills (34.000 indbyggere). Foran
kæmpevillaerne holde der som regel et par statussymboler af mærket Rolls royce, Mercedes, Ferrari, Porsche eller til nød en Cadillac. Ved eet af husene var der
foran husets ovale indkørsel parkeret 9 Ferrari’er og en
Rolls Royce.
I deres baghaver er der swimming pools og jacuzzi’er.
Mexikanerne lufter ejernes hunde og slår deres græsplæner. Ejerne til nogle af de palæer vi så var bl.a.:
Madonna, Nicolas Cage, Phil Collins, Diana Ross, Steve Martin, Harrison Ford, Richard Geere, Barbara
Streisand, Eddi Murphy, Peter Falk (som i øvrigt lider
af alzheimers, og går lidt forvirret rundt foran huset af
og til), Alliston, Brad Pitt, og jeg kunne blive ved.
Alle der er nævnt bor der kun indimellem, de ejer jo
palæer mange andre steder, hvor de også bor. Husene i
Beverly Hills starter I prisekassen US$ 6 mio, og ligger
ellers mellem US$ 10-50 mio. Sådan!
Vi kørte fra Beverly Hills videre til Bel Air, og her stiger huspriserne fra meget dyre til ufatteligt dyre, og
husene er da også ekstremt overdådige.
Vi sluttede køreturen af med en tur helt op på bakketoppen af Beverly Hills, så vi havde frit udsyn til Hollywood-skiltet på bjergsiden, så vi kunne tage billeder af
skiltet og ud over L.A.
Inden vi forlader Hollywood og Beverly Hills, vil vi
lige sige, at vi mødte ikke nogle af de kendte, selvom vi
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gik på Rodeo Drive, Sunset Boulevard & Hollywood
Boulevard (men vi havde jo heller ikke proklameret
vores ankomst).
Derefter kørte vi en tur til Santa Monica, som er en
mondøn badeby. Byens strande og palmeboulevarder
tiltrækker flokke af strandløver og –løvinder.
Vi tog til Santa Monica Pier, som er byens mole, en
blanding af lystfisker, havluft, popcorn, gøgl og restauranter. Det sidste stik med Paul Newman og Robert
Redford er filmet her. Og langs stranden kommer man
ikke ret meget nærmere stemningen fra Baywatch.
Her spiste vi på en mexicansk restaurant Nachos og
drak Margaritas – skål til Paul & Robert.
Nu er vi så tilbage på vores motel, planen var at vi ville
en tur til San Diego (ved den mexicanske grænse), men
da det ikke bliver spor varmere, selvom vi er draget
langt mod syd, har vi besluttet os for at flyve tilbage til
San Fransisco i morgen. Den by har vi begge forelsket
os i, så den vil vi nyde igen de næste par dage.
Desværre må vi undvære at se Grand Canyon, Las
Vegas og San Diego, det må vi gøre en anden gang, vejret er for dårligt. Det regner, stormer og sner.
Vi mødte en fyr der sagde, at det ikke havde regnet så
meget i L.A. de sidste 30 år, som her i februar.
Onsdag 18/2
Vores formiddag gik med at finde LAX lufthaven i LA,
og få afleveret vores lejebil. Den har for øvrigt være
rigtig dejlig at køre i. Derefter fik vi checket ind til
vores fly til San Fransisco.
Vi ankom til vores hotel kl. ca. 15.30. vi havde fundet
et dejligt hotel med kingsize bed, rigtig godt, men det
var også det eneste, der var plads til på værelset. Det
var lige før at kufferterne ikke kunne være der, men pyt,
vi skal jo også være ude i byen og opleve den, så det er
ok.
Vi gik også straks på oplevelse, det er virkelig en utrolig fascinerende by. Her er plads til alle typer, og I kan
også regne med at de er her, i alle afskygninger.
Her til aften spiste vi indisk mad. Det smagte bare så
godt, derefter et par cocktails på en af vore favoritsteder, og Hans nøde en god cigar.
Nu er det sengetid, så vi kan være friske til en lang dag
rundt i byen i morgen.
Torsdag 19/2
Op kl. 07.30 og i gang med at nyde byen. Himlen er
endelig blå, solen er stået op og vejret er bare skønt.
Vi går op i byen til Lefty O’Doles og får morgenmad.
Derefter tager vi en cable train ned til Fisherman’s
Wharf og går langs molen og stranden i det skønne vejr.
Sidder også og nyder de skønne omgivelser på en bænk
i parken ned ved strandprome-naden (med udsigt til
Golden Gate bridge & Alcatraz)
Vi får gjort de sidste gaveindkøb i byen, da vi jo desværre skal forlade den i morgen tidlig, for at drage mod
nord, nemlig til Seattle.
Efter mange timers ophold på Fisherman’s Wharf tager

vi cable train op til Lombard Street, vi må lige endnu
engang gå de 9 hårnålesving ned. Det er bare så fantastisk.
Vi spiser nu frokost på vores lille sandwich-cafe på
hjørnet i Lombard Street, får en sandwich, der hedder
the bomb, mums.
Derefter tager vi igen sporvognen down town og går på
Gold Dust Lounge og får en ’tequila sunrise’, og
fortsætter så med lidt indkøb for til sidst at tage sporvognen ud til Market Street, hvor vi står af ved Van

Ness og går kl. 20.00 ind på en Braziliansk steakhouse
og får den allerbedste middag og vin, vores afskedsmiddag med San Fransisco for denne gang.
Vi nåede ikke op på 21. etage af Sir Francis Drake
hotel, men det gør vi helt sikker næste gang, vi kommer
til byen. – Og vi kommer tilbage (we will be back, som
Swarzenegger siger), det er helt sikkert.
Nu er kl. 22.00 og vi er sengeklare. Skal op i morgen
kl. 07.00 for at drage til lufthavnene og endnu engang
igennem det strenge sikkerhedssystem i Seattle. Godnat.
Fredag 20/2
Så er vi igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen, og
det gik meget let, nok fordi vi flyver indenrigs. Tog af
sted fra hotellet i San Fransisco kl. 08.30 og ankom til
vores hotel i Seattle kl. 15.00. Derefter gik vi en tur op
gennem byen, og ned til water front, hvor der er et
megastort marked med alt hvad hjertet kan begære. Det
tog flere timer at gå det hele igennem, og vi gav op
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inden da. – Vi sluttede med at se solnedgang over vandet og bjergene i baggrunden, hvilket var et betagende
syn.
Vi gik nu en bytur mellem skyskraberne og nåede til et
stort kompleks som hedder Cheese Cake Factory, hvilket var et velbesøgt spisested. Vi fik italiensk mad, en
gang spaghetti carbonara med dertil hørende parmesanost og utrolig velsmagende øl (vi må have trængt).
Vi var nu enige om, at vi var flade efter en lang dag. Jeg sidder nu i sengen og skriver. Klokken er kun
20.30 . Godnat.
Lørdag 21/2
Efter morgenkaffen tager vi på en 3 timers lang sightseeing bustur rundt i Seattle og omegn, over flydende
broer og olympisk stadion, containerhavn etc, og igen
har vi en rigtig god guide.
Vejret er meget klart, så vi kan se rigtig langt. Vi kan se
en bjergkæde langt ude, der ligesom pakker Seattle ind
mellem selv byen og bjergkæden. Fra Seattle går der
mange sejlruter, heriblandt til Victoria.
Vi kunne også se det største bjerg St. Reinard. – Rundt
om Seattle er der desuden ferskvandssøer/floder, hvor
laksene hvert år kommer op og gyder. Samtidig er Seattle vestkystens største containerhavn og har den største
fiskeflåde. Byen er leveringsdygtig i alt indenfor friske
fisk, alaska laks, kæmperejer & -krabber, kammuslinger, hummere etc.
På busturen kørte vi op på nordvestsiden, hvor der fine
dyre huse lå, med en fantastisk udsigt over vand, by og
bjerge. Endvidere er byen kendt for glasproduktion, og
vi besøgte også et glaspusteri & -galleri, og var utrolig
imponerede over den fine glaskunst.
Desuden er Seattle også kendt for deres Space Needle
og skinnetog, som kører på en specialbygget bro henover bybilledet. Begge dele var færdigbygget i starten af
1960’erne, og på daværende tidspunkt ret unikt.
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Tilbage igen i down town blev vi sat af på Pike Street
marked, hvor vi igen indsnusede den gode atmosfære
på havnemarkedet, hvor der udover handel med alt godt
fra havet var adskillige kunstnere, som udstillede deres
kunst og malerier, samt musikere, som spillede på hvert
andet gadehjørne.
Vi spiste i aften Thai mad, Salmon curry og Pad Thai,
det smagte præcis så godt som sad vi i Phuket, den eneste forskel var temperaturen udenfor. Derefter stod den
på (ja, I gættede rigtigt igen) på cocktail & cheese cake.
På vores vej hjem til motellet gik Hans helt amok i en
musikbutik, der var alt hvad hjertet kunne begære, fra
CD, film, og bøger, så jeg tror kortet blev kørt varm.
I morgen vil vi besøge Rock museet her i byen. Jimi
Hendrix var her fra byen, vidste I det?
Søndag 22/2
Vi fik ikke besøgt museet, men valgte at gå en bytur i
stedet, da solen skinner.
Kl. 13.30 tager vi bussen ud til lufthavnen, for at
checke ind og gøre klar til vores hjemrejse.
Kl. 19.45 flyver vi af sted mod. Kbh. Nu bliver det også
godt at komme hjem.
Flyet har medvind, så vi lander i Kbh mandag den 23/2
kl. 12.45 (8 1/2 tim. flyvning, hvilket jo er hurtigt), og
tager metroen ind til hovedbanegården. Toget mod Jylland afgår 14.30 og vi ankommer til Bramming kl.
17.15, hvor far står klar til at køre os hjem
Endelig hjemme, til afstensmad, varm kaffe og rullepølsemadder, på rugbrød.
Dette var vores ferieberetning fra USA
Annette & Hans
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MIN YNDLINGSSALME
Under den overskrift sang vi salmer i kirken St. Bededagsaften, foreslået af folk fra sognet,
bl.a. nedenstående : ”Klokken slår..”, som blev præsenteret af Susanne Møll på følgende måde :
Jeg har tilladt mig at begynde med en lille historie
fra Fyn, hvor vi boede fra 1960-70 ( som præstepar,
red.)
Sognekirken i Søllinge havde fået et orgel, bare et
lille et, ikke sådan et stort et som det, vi har her.
Indtil da havde organisten spillet på et harmonium,
respektløst kaldet en salmecykel.
Orglet var fra orgelfirmaet Frobenius, og det havde
bare fire stemmer. Og der skulle naturligvis være
orgelindvielse, hvor domorganisten fra Odense
skulle spille.
Det blev omtalt i Fyns Tidende, og da journalister
jo ikke altid har forstand på det, de skriver om, ja
så stod der, at det nye orgel i Søllinge havde 4 toner,
og det er jo noget andet.
Kirkesangerens bemærkninger til det var, at så kunne organisten kun spille én salmemelodi, nemlig den
salme, vi om lidt skal synge. Den melodi holder sig
nemlig til 4 toner.
Ud over den enkle melodi, har denne salme også en
enkel tekst, som jeg sætter pris på. Den kommer om
ved livets forhold på en enkel, måske ligefrem enfoldig måde. Store tanker kan godt siges med enkle
ord.
Nøgleordene i de første 3 vers er troen, håbet og
kærligheden, i vers 4 er det nåde og fred, i vers 5 er
det tidens gang og vers 6 evigheden og taknemmeligheden.
Kan det være enklere?
Klokken slår, tiden går, der som et omkvæd står
først i hvert vers understreger livets forgængelighed, forkrænkelighed, som det hed i gamle dage. Og
jo ældre man bliver, jo mere spekulerer man over
det med tiden.
Derfor kan jeg godt lide denne salme. Nr.399 i salmebogen.
(melodien kan i øvrigt høres på www.salmebogenonline.dk,red.)

Klokken slår, tiden går
Mel.: Oluf Ring 1938
Klokken slår,
tiden går,
troen på ordet sin prøve står;
er det faldet i hjertemuld,
overstår det vel vinterkuld,
bærer sin evigheds-frugt.
Klokken slår,
tiden går,
håbet Guds børn dog fejl ej slår,
det har vinger af engleart,
flyver til Himmels med bønnens fart,
kommer tilbage med svar.
Klokken slår,
tiden går,
kærligheden ej tæller år,
den kan gøre det gamle ungt,
gøre let det, der synes så tungt,
vand den omskaber til vin.
Klokken slår,
tiden går,
ene Guds nåde urokket står,
den os fører så tryggelig frem,
bygger os hisset og her et hjem,
fyldt med den sejrrige fred.
Klokken slår,
tiden går,
her har den bygget i tusind år,
hjerter husvalet i daners vang,
kimet til kirke og løftet med sang
fanen om korsets træ.
Klokken slår,
tiden går,
aldrig udrinder evigheds år,
aldrig afblomstrer Guds Paradis,
aldrig forstummer hans nådes pris.
Amen! Halleluja! Tak!
C.J. Brandt 1870 og 1885.
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INDRE MISSION
Grundlovsdag d. 5. juni . Møde på Sydvestjyllands
Efterskole v. Per Søgaard, kl. 14,30
Mandag - onsdag d. 8.- 9. - 10. juni . Stormøde i
Bramming. Sydvestjyllands Efterskole v. Torben
Østermark. Program følger
Onsdag d. 24. juni. Studiekreds hos Anders Nikolajsen, Kærbøl Markvej, IMT nr. 40, kl. 19,30
DANMISSION - ydre mission
I den lokale kreds slutter sæsonen i præstegården torsdag d. 4. juni. Derefter holder vi sommerferie til september.

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Juni
2.pinsedag d. 1. søndag d. 7. - Trinitatis søndag
søndag d. 14. - 1.s..e.trin.
søndag d. 21. - 2.s.e.trin.
søndag d. 28. - 3.s.e.trin.

FERIE
Sognepræsten holder ferie fra d.20.juli - 9. august.
Der henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen,
Ribe. tlf. 75420232.

ingen
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 9,00
kl. 19,00

Juli
søndag d. 5. kl. 14,00
altergang/kaffe i præstegårdshaven
søndag d. 12. - 5.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 19. - 6.s.e.trin.
kl. 9,00
søndag d. 26. - ingen gudstjeneste
August
søndag d. 2.
ingen gudstjeneste
søndag d. 9. - 9.s.e.trin.
kl. 9,00 J B H
søndag d. 16. - 10.s.e.trin.
kl. 9,00
søndag d. 23. - 11.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 30. - 12.s.e.trin.
kl. 10,00

KIRKEBIL
Esbjerg Taxa, har tlf. 75144500. Her kan bestilles
kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset/konfirmandstuen
INDSAMLING
Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K
indkom 532, kr. Til Folkekirkens Mission, som havde kollektdag Kr. Himmelfartsdag, kr. 416, er sendt.
SOMMERGUDSTJENESTE & HAVEKAFFE
Søndag d. 5. juli er der gudstjeneste m. nadver kl.
14,00. Efterfølgende inviterer menighedsrådet på
kaffe i præstegårdens have. Enhver er naturligvis
velkommen.
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SOGNEUDFLUGT
Årets udflugt finder sted torsdag d. 9. juli og går til
Fanø. Bussen henter os kl. 9,00 og vi er hjemme til
aften.
Undervejs skal vi bl.a. på besøg på Skibs- og dragtmuseet i Nordby og bese Sønderho kirke. Middagen
indtages på Fanø Krogård i nord og kaffen på øens
sydspids. Prisen er 150 kr., alt inkl. Se yderligere
oplysninger og tilmelding i Ugeavisen, når datoen
nærmer sig. NB: tilmelding kan også ske ved gudstjeneste og have-kaffe søndagen før : d. 5. juli.
KIRKEGÅRDSVANDRING
Som tidl. omtalt fortsætter vi sidste års vandring på
kirkegården med to aftener denne sommer. Første
gang er torsdag d. 11. juni.
Kirkeværge Bente Petermann vil guide os med
udgangspunkt i kirkegårdens nordøstlige hjørne og
har bedt nogle mennesker fra sognet fortælle undervejs. Som sidste år håber vi meget, at også deltagerne vil give deres bedrag med , så vi kan få kastet lys
over sognets historie set fra kirkegårdens gravsteder
og sten.
Vi begynder i kirken kl. 19,00. Menighedsrådet sørger for en kop kaffe.
Næste kirkegårdsvandring er tirsdag d. 18. august.
I tilfælde af styrtregn aflyses vandringen.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
næste møde i menighedsrådet tirsdag d. 16. juni kl.
19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden / referat fremlagt i kirken i Menighedsrådets mappe.
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
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

Fra talen til konfirmanderne….
Her i kirken handler det ikke om udseende , hvor dygtig
man er i skolen eller om kondital eller hvor mange penge,
der ligger på gavebordet. Her i kirken er det hverken xfactor eller talent 2009, der tæller - for her i kirken er der
ingen, der bliver stemt ud og sendt hjem som tabere.
I husker måske dengang, disciplene kom hen til Jesus og
spurgte, hvem af dem, der var den vigtigste - det gik de
nemlig lige så meget op i dengang, som vi gør i dag - hvem
er den sejeste, hvem ser mest smart ud osv. Da kaldte Jesus
på et barn og stillede det midt imellem dem og sagde:
”Hvis ikke I bliver som det her barn, så kommer I slet ikke
ind i Himmeriget .” At være barn, det kan oversættes til at
være sig selv og ikke skulle anstrenge sig for at være en
anden. At være Guds barn er, at vi ikke skal være de stærke
og kloge og kunne klare alting, men det må vi lade Gud om.

skuffelser og svigt og dumheder, som også undertiden er
vores egen skyld. Da er det godt at huske, at ingenting er
mere vigtigt, end at I er elskede - at Gud kender jer - uden
på og inden i - og ser på jer og følger jer med sin kærlighed.
Vi , der er her i dag, ønsker det allerbedste for jer, men vi
kan hverken spå om fremtiden eller love jer et langt og lykkeligt liv. Men vi kan minde jer om den kærlighed, der altid
gælder jer - og som kan give jer tro på jer selv.
Ligesom den kan give tro på, at andre mennesker også er
noget værd, uanset hvem de er - uanset om vi synes, de
andre er sære - ser anderledes ud - tror og tænker anderledes.
Der er en klog mand, der engang har sagt, at vi altid holder
en lille del af hinandens liv i vore hænder. Det gælder også
, når man er en 13-14 år.
Ligesom vi er elskede af Gud, siger kristendommen, er
ethvert menneske elsket af Gud, ja, vi hører sammen, og
alle har brug for et godt og kærligt liv.
Også det er det så vigtigt, at I tager med jer ud herfra, at
livet har vi aldrig bare for os selv - men vi har ansvar for
hinanden.

Der er meget her i verden, der er en gåde for os - både af
ondt og smerteligt og glædeligt - det er der, hvad enten vi er
børn og unge eller voksne.
Her i kirken får vi lov at komme med det hele, takke Gud
for det vidunderlige og smukke vi får lov at opleve - og
bede om hjælp til det, der er svært og gør ondt - akkurat
som I selv har gjort det i de fine bønner, I har skrevet til i
dag.

Dengang I blev døbt, da blev der tegnet et kors for jeres
ansigt og jeres bryst. Det kors fortæller noget om netop det
her! Korset har som bekendt en lodret bjælke og en vandret. Den lodrette bjælke, som peger fra himmel til jord, fra
Gud til mennesker, den fortæller os, at vi er Guds elskede.
Den vandrette peger ud i verden, hen på andre mennesker
og minder om, at der er en næste, som jeg skal være medmenneske for.

Og så kan man naturligvis spørge, hvad det nytter - at komme her og få at vide, man er elsket af Gud - når det er
udenfor kirken, det virkelige liv er og skal leves.

Jeg vil ønske for jer, at I vil huske på det kors - at I vil tro
på den kærlighed, Gud elsker jer med og dermed tro på jer
selv, så I må finde glæden ved at være dem, I er - finde
jeres vej i livet og den tilværelse, som passer netop til jer og at korset vil minde jer om, at andre mennesker er en del
af jeres liv, som I ikke bare kan være ligeglade med, men
det betyder noget, hvad netop I siger eller gør.

Jo, det gør en verden til forskel - både for os selv og for de
mennesker, vi skal leve sammen med.
Uden for kirken, der får vi hele tiden at vide, at vi selv
bestemmer over vores liv. Vi kan selv styre fremtiden. Det er
op til os selv at få lykke i livet - få succes - tjene en masse
penge, så vi kan købe alt det, som moden og medierne
mener, vi ikke kan undvære - få os et flot hus og en fed bil
og en perfekt familie. Og hvis det ikke lykkes - så er det
vores egen skyld - så er det fordi vi ikke har gjort det godt
nok, været dygtige nok, sunde nok, hurtige nok, fantasifulde
nok - for verden er fuld af muligheder - det gælder bare om
at gribe dem, sådan lyder det ude i samfundet.
Og det er rigtig nok, at verden er fuld af muligheder - vi
kan meget i dag - I kan meget - men det er også hårdt
arbejde, tænker jeg, en hård verden, vi lever i.
Der er sådan brug for, at unge mennesker som jer tager troen på kærligheden med jer ud herfra , at Gud holder af jer
og holder ud med jer, når livet ikke bare går derud af med
120 i timen og er ren og skær lykke og ny mobiltelefon og
fest og venner. Når I finder ud af, som vi alle gør - at livet
også består af ting, vi ikke kan og aldrig når. Det består af

Det er 10 min før tid (!) på en dejlig, solrig 10. maj .
De unge festklædte er f.v. Mille, Camilla, Helena,
Emma, Julie, Louise, Josefine og drengerækken f.v.
Niels-Kristian,Simon og Daniel
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Så faldt toiletbygningen! I stedet er der indrettet handicap-venligt toilet i bygningen.
Den smukke nye dør venter kun på at blive
malet grøn. Indenfor resterer der stadig lidt
forskelligt, men hvor bliver det smukt!
EH

AKTIVITETSKALENDER
Juni 2009
Torsdag d. 11. juni
Lørdag d. 20.juni

kl. 19
Kirkegårdsvandring
kl.14.30-17 Sommer musik café ”Almost Irish”

Menighedsrådet

Juli 2009
Torsdag d. 9. juli
Søndag d. 5. juli

Sogneudflugt 4H grillfest, Hillerup.

August 2009
Lørdag d.15. august
Tirsdag d. 18. august kl. 19
Fre/lørdag d. 21./22.august

4H-afslutning
Kirkegårdsvandring
Landsbyfest.

September 2009
Lørdag d. 5. sept.
Søndag d. 13. sept.
Tirsdag d. 29.

kl. 14,00
kl. 14,30

Byfest i Hillerup
have-høstgudstjeneste
Tirsdagsklub

Oktober 2009
Start oktober”
Uge 43 eller 44
Lørdag d. 24. okt
Tirsdag d. 27. okt
Fredag d. 30.okt

kl. 18.30
kl. 14,30
kl. 19-21

Varde hoppe/legeland”.
Loppemarked
Efterårsfest
Tirsdagsklub
Halloween.

November 2009
Søndag d. 22.nov

kl. 13

Julebanko

December 2009
Tirsdag d. 1. dec.
Søndag d. 6.dec.

kl. 14,30
kl. 14-16

Tirsdagsklub
Juletræsfest

Konfirmandstuen
Forsamlingshuset

Strikkecafe - ferie maj - juli

Konfirmandstuen

mandage i lige uger kl. 15-17
Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:
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Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned
Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.
Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til farup@farupsogn.dk
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Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet
Konfirmandstuen

Forsamlingshus.
Konfirmandstuen

