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

STRIKKEKLUBBEN
Den 7. september starter Strikkeklubben igen.
Vi mødes i Konfirmandstuen mandage i de ulige
uger. Der strikkes, sys,kniples m.m., drikkes kaffe
og snakkes i tiden mellem 15 og 17. Alle, der har
lyst til bare at være med, er naturligvis også velkomne. På vegne af Strikkeklubben-Susanne Møll

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.
NB - sidste dato for aflevering af stof til okt./nov.
udgaven er mandag d. 7. september
Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Koncert
Julie Bertelsen og Mads Løkkegaard
koncert i kirken fredag d. 6. november.

Hvem skal være Årets Borger 2009?
Igen i år skal vi have kåret Årets Borger i Farup
Sogn. Hvis du har en kandidat til denne prestigefyldte udnævnelse så giv endelig bestyrelsen
besked. Så hvis du synes at naboen, af uforklarlige årsager, har gjort sig fortjent til udnævnelsen,
så giv lyd fra dig.

Gymnastik 2009/2010
Husk at gymnastiksæsonen starter i uge 38. En
nærmere præsentation af holdene vil kunne findes på www.farupsogn.dk når vi nærmere os
sæsonstart.

Invitation til Sæltur på Mandø
F.S.B.G. inviterer søndag den 13. september 2009 vores medlemmer på en Sæltur arrangeret af Vadehavscentret i V. Vedsted. Vi starter på Vadehavscentret, med en introduktion til turen. Mandøbussen bringer os
derfra til Mandø, hvor vi vandre ud til sælerne. På sælturen oplever man Vadehavets unikke og storslåede
landskab. Vi går på havbunden, krydser tidevandsrenden og oplever den høje himmel i alt slags vejr.
Deltagerne skal kunne gå ca. 6 km i enten gummistøvler eller bare tæer, og varigheden af turen er 4-5 timer,
afhængig af vandstand og bustider.
Vi mødes ved Vadehavscentret kl. 1200
Hvis turen pga. for høj vandstand bliver aflyst, vil det blive oplyst på hjemmesiden www.vadehavscentret.dk
aftenen inden turen.
Turen koster normalt 100 kr. for voksne og 60 kr. for børn, men F.S.B.G. betaler halvdelen af dette, således at
egenbetalingen bliver 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Den enkelte deltager sørger selv for forplejning
undervejs.
Til foråret (formentlig i april måned) vil vi forsøge at arrangere en Østerstur, ligeledes i samarbejde med
Vadehavscentret.
————————————————————————————————————————————
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig
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 Bank og Home-banking på kontonummer 9692 4747577. Ud af de 50
kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad.
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Nyt fælleshus i Farup
I forlængelse af det der er beskrevet i Marsk & Muld nr. 3, april-maj 2009 kan vi berette følgende:
Ved mødet d. 29. februar 2009 fremlagde vi vores planer og skitser for en bygning. Dette faldt ikke umiddelbart i god jord hos kommunen, idet de hellere ville have en beskrivelse fra hver enkelt gruppe på, hvad behovet er.
Ved mødet d. 11. juni 2009 fremlagde vi behov fra de enkelte grupper. Herefter vil kommunens ejendomsafdeling lave et oplæg til en bygning og få lavet et prisoverslag.
Vi fremlagde også tilbudet fra Hans Tobiasen om at fjerne bygningerne for 100.000 kr.
Ved dette møde fornemmede vi en vis modvilje mod vores ”store” projekt, de mener, at vi stiller for store
krav.
Hele referatet fra mødet kan ses på www.farupsogn.dk under ”Notat fra møde med Styregruppen den 11 juni
2009.pdf”
Herefter troede vi at sagen
ville gå sin gang og resultere i
et forslag til et hus som kunne
opføres i 2010, men så modtager vi følgende brev d. 2. juli:
Dette var igen en negativ
udmelding fra kommunen, så
derfor har vi nu skrevet et
brev til Jørn Henriksen hvor
vi pointerer at vi har været
stillet i udsigt, at vi ville få et
hus der ville kunne bevare
Farups foreningsliv, uden at
vi selv skulle betale en hel
masse. Desuden vil vi gerne
have præciseret hvor meget
kommunen har tænkt sig at
bruge på os, så vi kan komme
videre, bl. a. For at kunne
søge penge forskellige steder.
Vi beder også om at de gør
mere ved forslaget om at rive
skolen ned, idet pladsen vil
kunne bruges til byggegrunde,
som vil være en god indtægt
for kommunen.
Hele vores brev til kommunen
kan ses på www.farupsogn.dk
under ” Farup bygning jørn
henriksen 2009-07-12.doc”
Status er derfor, at vi afventer
Jørn Henriksens svar på dette
brev.
På styregruppens vegne,
Henrik Villadsen
FARUP SOGNEBLAD
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Program for landsbyfesten 2009
Fredag d. 21. august
18.00
18.30-20.00
19.30-20.30
20.30
21.00
22.00
23.59

Telt og boder åbner
Høvdingebold turnering. Tilmelding og regler, se andet steds i bladet.
Børnedisco. Entre´ 20 kr. incl. fri slushice
Kaffebord v. lokalarkivet
Børnemelodigranprix. Tilmelding til Jette på tlf. 21 71 53 68 senest mandag d.17/8
Fyrværkeri
Teltet lukker

Lørdag d. 22. august
9.30
10.15-12.00

13.00-14.00
14.00
14.00-16.00
18.00
18.30

01.00

Morgensang og flaghejsning v. Elin Hjuler. Rundstykker kan købes af Lokalarkivet.
Børneloppemarked og hobbyboder. Medbring dine lobber og spændende, sjove og flotte
hobbyartikler til markedspladsen i skolegården
Spejderne laver bål og i år kan I få testet jeres spejderfærdigheder gennem bla. geocatching rundt i Farup
Tombola,Skydetelt (kl.10.15-13.00), Boden med slik, pølser, øl og vand har åbent helt til kl. 17.00
Oppustelig fodboldbane
Drakomirs unge laver teatersport – kom og vær med
Den olympiske ild ankommer til Farup
OL i Farup. Se tilmelding og deltagelsesbetingelser andet steds i bladet
Teltet åbner. Entre´
Fest i teltet med spisning og livemusik v. Fullsize (se omtale andet steds i bladet).
Pris for mad incl. entre: Voksne 150 kr./ 75 kr for børn. Vi gentager successen fra sidste år og serverer helstegt
pattegris m. salat, kartofler og brød. Grisen tilberedes på stedet.
Tilmelding til Charlotta senest mandag d.17/8 på mail: schnor@os.dk Tlf.: 75 41 08 84
Medbring selv service. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at medbringe sin egen mad.
Teltet lukker

Søndag fra kl. 10.00 rydder vi op – kom og giv en hjælpende hånd.
Vi vil igen i år have folk - nu i ført gule veste, der vil gå en runde på pladsen med jævne mellemrum, så alle kan føle sig trygge.
Med håbet om alletiders landsbyfest med talstærkt fremmøde
På vegne af festudvalget Trine W. Brander

Fredags-aftens-landsbyfests-høvdingeboldturnering
Rekvisitter:
2 elefanthudsbolde af passende størrelse (den ene er reserve), 1 høvdingeboldbane, Underholdende udklædning på spillerne
3 strenge - men retfærdige dommere, 1 kommentator med megafon

Banen:
Banens længde er ca. 20 meter og bredden ca. 15 meter.

Spilletid:
9 minutter.

Antal spillere
6 indianere + 1 høvding (der må ikke udskiftes under kampen)

Beskrivelse:
Holdene stiller sig op holdvis i henholdsvis A og B rummet. Høvdingerne stiller sig i høvdingerummet så modstanderen er mellem høvdingen og hans eget hold.
Dommeren trækker lod om hvilket hold der starter.
Det gælder om at ramme modstanderen, en spiller er ramt når bolden ikke først har haft kontakt med jorden. Hvis bolden rammer
flere spillere inden jordkontakt er spillerne døde.
Et hold er i besiddelse af bolden når den opfanges på egen spillehalvdel. Det er tilladt
at løbe med bolden samt at spille videre til bedre placeret medspiller, eller til høvdingerummet.
Hvis en modstander griber en bold (der ikke har haft jordkontakt) som er kastet fra en modstander ”dør” modstanderen, og den af
egen medspiller der først døde befries.
Når et hold kun har høvdingen tilbage skal høvdingen kæmpe fra A eller B rummet.

Pointgivning:
Der gives point efter antal ”levende” spillere ved spillets slutning, er alle spillere ”døde” på et hold vinder modstanderne med 14 - 0
Hvis et spil er afgjort, vinder det hold der ramte først med 1 point.
Tilmelding til Lars Vase larsvase@mail.tele.dk eller Mikkel Brander wittorff.brander@mail.dk
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Så kom OL endelig til Farup
Som noget helt nyt vil der i år være mulighed for at
deltage i Farup OL. Det løber af stablen lørdag
eftermiddag.
I melder jer til i hold, som skal bestå af fire personer (ikke flere ikke færre) og I skal dyste i følgende
discipliner:
- kuglestød.- 100 m løb.- hækkeløb.
- længdespring - stafetløb.

Intet er normalt.
For at højne underholdningsværdien bliver der pillet ”lidt” ved disciplinerne og alle kan være med på
deres niveau.
Der bliver kåret en individuel vinder indenfor grupperne ”børn”, ”unge” og ”voksne”, samt indenfor
”bedste hold”. Den SNART sagnomspundne pokal
vil formentlig gå i arv år efter år.

Gå ikke glip af Farups fantastiske OL - hiv fat
i børnene, naboen eller dronningen og lav et hold.

Alle kan deltage.
Ring og tilmeld jer til Morten Knudsen 75 42 35 42
eller send en mail til
dilana-knudsen@mail.dk senest 15. august.

Den Olympiske ild skal bæres.
Udvalgte bestyrelsesmedlemmer har taget det tunge
læs med at bære den olympiske ild fra Olympia i
Grækenland til Ribe camping. Nu mangler vi børn
og ældre til at bære ilden det sidste stykke frem til
Farup Stadion, hvor legene finder sted. Hvis du er
interesseret i dette ærefulde hverv, bedes du sende
en mail med navn og telefonnummer. Den Olympiske Komite vil se på de indkomne ansøgere og hvis
du er blandt de udvalgte, vil du blive kontaktet
direkte senest d. 20/8, Skriv til wittorff.brander@mail.dk
eller dilani-knudsen@mail.dk

Hurtigere, højere, stærkere! (olympisk mottoJ)

Full
Size
Bandet består af 4 unge lokale gutter fra Ribe og
omegn. Gruppen er gennem de sidste 4 år blevet et
veletableret band, som spiller rundt i Danmark, på
Peppers, runde fødselsdage og på Gredstedbro
Hotel, hvor de spiller for fulde huse.
Deres repetoire spænder over danske klassikere til amerikanske ørehængere – kort sagt, så kan de spille næsten
alt. Kom og lyt eller kridt danseskoene – Full Size vil
gøre deres til, at det bliver en festlig aften.

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

4H-afslutning
Kirkegårdsvandring
Landsbyfest.

Menighedsrådet

September 2009
Lørdag d. 5. sept.
mandag d. 7.
søndag d. 13.
søndag d. 20.
Tirsdag d. 29.

15-17
kl. 12,00
kl. 14,00
kl. 14,30

Byfest i Hillerup
Strikkeklubben
Sæltur til Manø
Have-høstgudstjeneste
Tirsdagsklub

Konfirmandstuen
Borgerforeningen

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.

Forsamlingshus.
Konfirmandstuen

November 2009
Fredag d. 6.
Søndag d. 22.nov

Koncert med Julie Bertelsen og Mads Løkkegaard
Julebanko

Menighedsrådet

kl. 13

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:

Konfirmandstuen

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.
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Torsdag d. 24. kl. 19,30 Fællesmøde m. Gredstedbro og Ribe i konfirmandstuen, Bispegade 6, Ribe.
Missionær Anne Lise Bak, Bramming.
DANMISSION - ydre mission
Mandag d. 7. sept. kl. 19,00. Efterårsmøde i distriktet, Vor Frelsers Kirke Sognehus, Esbjerg. Anne
Grethe Frøslev fortæller om arbejdet i Kina.
Torsdag d. 24.9. kl. 14,30 Kredsmøde hos Mary
Sørensen. Nr. Farupvej. NBNB Oktobermødet i
Kirkehuset flyttet fra d. 29.10. til d. 22.10. Besøg af
Anne Grethe Frøslev, tidl. Kina.

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
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
lørdag d. 22. – morgensang
v. landsbyfesten/skolegården
søndag d. 23. – 11.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 30. – 12.s.e.trin.
kl. 10,00
September
søndag d. 6. – 13.s.e.trin.
kl. 9,00
søndag d. 13. – 14.s.e.trin. ingen gudstjeneste
søndag d. 20. – 15.s.e.trin.
kl. 14,00
have-høstgudstjenetse/kaffe/indsamling
søndag d. 27. – 16.s.e.trin.
kl. 10,00
Oktober
søndag d. 4. – 17. s.e. trin.

kl. 9,00

KIRKEBIL
Esbjerg Taxa, har tlf. 75144500. Her kan bestilles
kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset/konfirmandstuen
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet afholdes tirsdag d.
25. august kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden
og referat kan altid læses i kirken, 4 dage før / efter
et rådsmøde. Findes i mappen : Menighedsrådet
INDRE MISSION
August
onsdag d. 19. kl. 19,30 Fællesmøde m. Ribe og
Gredstedbro i Kirkehuset/konfirmandstuen, Farup
Missionær Henrik Didriksen, Esbjerg
September
Ti d. 1. og onsdag d. 2. kl. 19,30 Bibelkursus i Kirkehuset, Farup. Missionær Grethe Friberg, Tisted
Onsdag d. 16. Studiekredsmøde kl. 14,30 hos Karen
Nikolajsen, IMT 14-15
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KIRKEGÅRDSVANDRING
Årets første kirkegårdsvandring blev aflyst på grund
af regn og blæst. Vi håber, vejret arter sig bedre, når
vi tirsdag d. 18. august inviterer interesserede til at
gå med en tur for at høre /fortælle om personer og
begivenheder, der knytter sig til sognet, set fra kirkegården.Vi begynder i kirken, hvor vi også slutter
aftenen med en kop kaffe, arrangeret af menighedsrådet. Vi begynder som tidl. annonceret i kirkegårdens nordøstlige hjørne.
TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben begynder en ny sæson i september.
Vi er nu i gang med 18. runde siden starten i efteråret 91. Og konceptet er uændret: en eftermiddag
m. foredrag, fortælling, billeder m.m. fra det nære
og det fjerne. Og frem for alt: kaffe, snak og hygge.
Pris for kaffe: 10 kr.
Der kan bestilles bil til møderne (Esbjerg taxa,
75144500), som afholdes den sidste tirsdag i måneden
(dog ikke nov.) kl. 14,30-16,30 i konfirmandstuen.
September d. 29. Curt Hahn Kristensen, Ribe, ”Fra
det mørke Jylland”
Fortællinger om og af folkemindesamleren Evald
Tang Kristensen, som i slutningen af 1800-tallet
vandrede rundt på den jyske hede og indsamlede
viser,eventyr,sagn m.m.
Oktober d. 27. Ragna Weidinger, Farup, fortæller
om ikoner. Hvorfor ser ikoner ud, som de gør?
Hvilken betydning har de enkelte farver, genstande
osv. Hvad symboliserer ikonen? Foredrag med billeder og egne ikoner. November. Intet møde – men
December d.1. Advents- og julehygge. Elise Pedersen, leder af Egnskoret, medvirker
MORGENSANG - landsbyfesten
Lørdagen ved landsbyfesten begynder igen med
morgensang.
Det er kl. 9,30 efter flaget er hejst og inden kaffe og
rundstykker sælges i teltet. Se i øvrigt landsbyfestens program andet steds i bladet.
KOR : Hvis nogen har lyst til at ”danne kor” ved
morgensangen kan man ringe til mig, tlf. 75421612
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
Dåben er det ene af de to sakramenter, vi har i vores lutherske kirke - nadveren er det andet. Et sakramente betyder en hellig handling, indstiftet af Jesus .Når vi holder dåb, er det altså, fordi Jesus har sagt det.
Men dernæst har vi dåben for vores egen skyld.
Fordi vi er mennesker, der ikke kun kan tro - men også tvivle og fortvivle.
Fordi vi er mennesker, der ikke bare er utrolig dygtige og har drevet det vidt - men også er sårbare og
skrøbelige.
Fordi vi er mennesker, der ikke kun gør det, der er rigtigt og godt - men vi kan svigte og gøre ondt - vi
kan gå fejl af livet og hinanden.
Derfor har vi brug for dåben.
Dåben er det synlige og helt konkrete tegn på, at vi aldrig er alene og overladt til os selv, til vore succeser
og fiaskoer eller den rene og skære tilfældighed, men Gud er grunden under os og himlen over os. Intet
kan rive os ud af Hans hånd, så længe vi lever og når vi skal dø.
HAVE- HØSTGUDSTJENESTE
Sidste år drillede vejret, da vi i øvrigt havde alt klar
til have-høstgudstjeneste i de smukke omgivelser v.
Kirkehuset. Vi håber på større velvillighed !, når vi
søndag d. 20. sept. kl. 14,00 planlægger en gudstjeneste samme sted og efter gudstjenesten sørger for
kaffe/te/vand til medbragt brød. Det vil være en
god ide at medbringe et tæppe eller en klapstol.
Der er som altid ved høstgudstjenesten indsamling
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske Sømands – og Udlandskirker.

JULIE BERTELSEN OG MADS LØKKEGAARD
Fredag d. 6. nov. får vi besøg af en af vore dygtige,
lokale musikere, Mads Løkkegaard, som bl.a. turnerer med sangeren Julie Bertelsen.
De vil give en koncert i kirken med danske og grønlandske sange. Billetprisen kendes endnu ikke, men
sæt allerede nu x i kalenderen, for der venter en stor
oplevelse!

KONFIRMANDER OG M INIKONFIRMANDER
Onsdag d. 2. september begynder en ny flok unge
mennesker i konfirmandstuen. De er allerede indskrevet og får et brev med nærmere oplysninger
efter skolens ferie.
Minikonfirmandernes undervisning ligger først efter
jul, med afslutning palmesøndag.
Elever i 3. kl., bosiddende i Farup sogn, får brev ud
i efteråret med tilbud om deltagelse i forårets timer.
FERIE
Sognepræsten holder ferie fra 20.7. – 9.juli. Der
henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe,
tlf. 75420232.
FANØ I SOL
Et par glimt fra sogneudflugten, hvor vi var 50
mand af sted til den charmerende lille ø, der ligger
lige her uden for i Vadehavet. Vi var begunstiget
med smukt vejr på gåturen i Sønderho og desuden
en dygtig guide.
På Skibs- og dragtmuseet i Nordby fik vi en grundig
gennemgang af pige - og kvindedragterne v. en af
de lokale, Mette Lind, som er kommet på Fanø,
siden hun var barn. Der blev bl.a. demonstreret,
hvordan man binder tørklædet. Flere lagde hoved
til!
Mette Lind var i øvrigt den flg. søndag ved gudstjenesten iført sin egen Fanødragt - et flot, flot syn!
FARUP SOGNEBLAD
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Sommercafé i Kirkehusets have
Lørdag d. 20. juni var vi nogle, der blev en
musikalsk oplevelse rigere. Gruppen
“Almost irish” var et smut forbi Kirkehusets
have, som de for øvrigt syntes var dejlig og
inspirerende at spille i.
De tre unge mænd på hhv. 16, 20 og 22 år
sang og spillede, så det var en lyst og som
om de aldrig havde bestilt andet. Den karakteristiske lille fløjte, slagtrommen og tre
gode stemmer, alt var som det skulle være,
når der er dømt irsk folkemusik! Også charmen, ikke at forglemme - og det let provokerende...
Kagebordet var som altid imponerende tak til alle der kom med et bidrag!
Selv vejret viste sig fra sin bedste side, så
vi kan fra Q-gruppens side kun glæde os
over et veloverstået arrangement.
Og når gruppen “Almost irish” om nogle
år bliver rigtig store og berømte kan vi
sige: de har spillet i Farup! Måske vi også
inden da får dem til at spille op endnu en
gang...
Alma
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