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Hver tirsdag fra kl. 10 -12 er der legestue i konfir-
mandstuen. Legestuen er for sognets yngste og
deres mødre (og fædre). Sammen får vi formiddags-
kaffen og en snak om det ene og andet. Alt i alt en
rigtig hyggelig formiddag.
Er du også interesseret i at deltage, så kom forbi
næste tirsdag.
Vil du gerne høre mere herom, kan jeg kontaktes
på:75422022
På legestuen vegne
Laila

TAK
På lokalarkivets vegne vil jeg gerne takke alle de
ihærdige og dygtige kagebagere, der forsynede os
med kager til aftenkaffen fredag aften til landsbyfe-
sten. Det var et syn for guder med alle de herlige
lækkerier, og jeg skal love for, at der blev gået til
makronerne!
(Jeg håber også på velvillig assistance til næste år).
Tusind tak til jer alle!
Mange hilsener
Mette Lind

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 dec./jan.
udgaven er mandag d. 2. november

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk
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Fællesspisning
Onsdag d. 18. november kl. 18.30

er der igen fællesspisning på 
programmet i forsamlingshuset.

Denne gang bliver maden lavet af en 
flok Hillerup-borgere.

Priserne er steget en smule: 50,- for voksne og
25,- for børn 6 - 12 år.

Tilmelding Dorte tlf. 75-431925 el. 
Alma tlf. 75-411758 senest d. 16. november

Legestue

Fredag d. 2. okt. 2009 har alle i Farup Sogn mulig-
hed for at komme gratis ind i Legeborgen i Varde.
Vi starter ved femtiden og fra kl. 18.00 er hele Bor-
gen vores. Tag mad- og kaffekurven med eller benyt
jer af Borgcafeen, så der er energi til at slå jer løs i
aktiviteterne - der er noget for alle. www.legebor-
gen.dk 
Vi håber på at få en rigtig sjov og hyggelig aften på
kryds og tværs.
F.S.B.G.

LEGEBORGEN

LOPPEMARKED
Årets loppemarked afholdes lørdag d. 31. okt. 2009
fra kl. 10.00 -15.00 i Farup forsamlingshus.

For nye i sognet vil vi lige fortælle lidt om loppe-
markedet. Det er en årlig tilbagevendende begiven-
hed, som Farup Forsamlingshus arrangerer for at
tjene penge til ”huset”. 

Hele året kan man aflevere ”lopper” hos Lene og
Lauge, Farup Kirkevej 18. Spørgsmål kan rettes til
Ruth og Mogens 75424145. 
Vi kan også evt. være behjælpelige ved afhentning
af lopper. Dagen før (i år fredag d. 31. okt.) kan lop-
perne afleveres direkte i Forsamlingshuset fra kl.
17.00 til 19.00.

Vi har allerede fået mange lopper, - tak for det, men
vi kan sagtens bruge flere!! 

Arr. Farup Forsamlingshus bestyrelse 
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almost irish
”Traditionel Irish Folk Music”
Gik du glib af almost irish, da de sidst gæstede
Farup, eller må du bare høre dem igen.
Så kom til fest i Farup Forsamlingshus
Lørdag d. 24. oktober kl. 18.30-01.00
Aftenen vil blive en blanding af god irsk mad og
drikke, krydret med musikken fra almost irish,
som vil spille 2 x 50 min.
Bandet består af Rasmus, Alexander og Lukas
Læs evt. mere på den spændende hjemmeside
www.almost-irish.dk
Efter bandet er der rig mulighed for at danselystende kan få deres lyst styret.
Saml gaden, venner og familie til en hyggelig aften i Farup Forsamlingshus, det bliver helt sikkert en god
fest.
Tilmelding senest tirsdag d. 20. oktober til Ruth Hundebøll tlf. 75 42 41 45
Entre: incl. mad og drikke 195 kr, kun musik 100 kr.

Alle HelgensaftenHelgensaften
Fredag d. 30. oktober kl. 19.00 - ca. 20.45

I år er det fjerde gang, der afholdes Alle Helgens-arrangement i og omkring kirken og kirkehuset.
I disse foranderlige tider er det skønt, at noget er som det plejer; traditioner er virkelig ikke det værste man
har!
Efterårets komme må også siges at være en tilbagevendende begivenhed. På den ene side vemodigt, fordi det
er svært at sige farvel til sommeren - på den anden side dejligt, fordi det betyder mulighed for at krybe lidt i
hi og dyrke indendørs sysler og interesser. Som f.eks. at gå i strikkecafé.

Midt i det hele bliver det så Alle Helgens aften og vi rykker udendørs igen: der skal laves græskarlygter og vi
skal en tur i Kirkelunden sammen med Ungdomsklubben og de sære væsner og skabninger, den åbenbart har
forbindelse til... Godt, at andre har tænkt på at tænde levende lys rundt omkring! Oven på disse strabadser
skal der drikkes kaffe og spises kage i Kirkehuset, men - og her er der tale om en forandring i fht. de tidligere
år - der bliver ingen historiefortælling i år. I stedet går vi direkte over til aftensang i kirken.

Det bliver muligt at købe græskar, alternativt må man gerne selv medbringe, hvad man har. Og skulle nogle
ha’ mange græskar, er vi yderst villige aftagere. Skære- og udhulningsgrej bedes også medbragt til eget brug.

Skulle nogen have tid og lyst til at bage en kage til arrangementet, kan man ringe på tlf.: 75-411758.
Det vil være en stor hjælp!

På gensyn til en rigtig (u-)hyggelig aften!

Q-gruppen.

SMS - ORDNING
Det gælder stadig, at man kan tilmelde sig en SMS-ordning hos Mogens og Ruth, hvis man ønsker at blive
mindet om aktiviteter i sognet tlf. 75424145
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Som overskriften antyder, blev årets landsby-
fest en rigtig god oplevelse, med en super
opbakning fra sognets borgere. Efter at der
var blevet rigget til fra torsdag eftermiddag og
on/off frem til fredag kl. 1800, hvor Landsby-
festen 2009 officielt blev skudt i gang, var der
lagt op til en super god week-end. 
Fredag aften blev der lagt hårdt ud med en
Høvdingebold turnering, som var arrangeret
af Mikkel Brander og Lars Vase – kun lettere
inspireret af DR. Tilmeldingen af hold ville
ingen ende tage, og arrangørerne måtte tage
to baner i brug, for at det ikke skulle ende i kaos og lange ventetider. Til slut måtte man sige stop for tilmel-

dingerne, hvilket resulterede i at 12 hold á 6
deltagere dystede mod hinanden. En helt fan-
tastisk opbakning, hvor holdene mødte op i
kreative udklædninger. Resultatet skal vi ikke
komme nærmere ind på – men det var noget
med at Præstegaardstoften blev grebet ud af
en flok unge lømler fra Hillerup, og dermed
tabte finalen til ungdommen. Godt gået, dren-
ge.
Efter at der var foretaget genvalg af de to
arrangører, fortsatte aftenen med børnedisco,
MGP og et overdådigt kaffe/kagebord, som
var blevet stablet på benene af Lokalarkivet.
Jeg ved ikke hvad der sker med folk når det er
kagebuffet, men der var til tider lynch-stem-
ning og en, i særklasse, manglende køkultur.

Jeg tror det skal opfattes som om der var mange kager, som bare skulle spises. 
Lørdagen forløb rigtig fin, med Kick-off kl. 0930, hvor der var flaghejsning, morgensang og kaffe og rund-
stykker. Herefter var det en lang række spændende aktiviteter for unge og ældre, som kulminerede i at den
olympiske ild kom til Farup omkring kl. 14. Herefter blev der afholdt OL med en række noget særprægede
discipliner. Alt sammen meget tilskuer-venligt, hvilket resulterede i at der igen-igen var en super opbakning –
både hvad angår deltagere og tilskuere. Et service-minded serveringspersonale i baren, i form af Bo og
Mathias, gik rundt blandt publikum og solgte
kolde læskende drikke, for at bekæmpe solens
stråler og modvirke hedeslag. Skulle uheldet
alligevel være ude, var der et kyndigt perso-
nale tilstede på stadion i form af Anti-doping
Kontrol. Ud over at dope deltagerne, kunne
der også lægges en seriøs forbinding og et
væskedrop. Der blev under aftenens præmieo-
verrækkelse udnævnt vindere i kategorien
bedste barn, bedste børnehold, bedste voksen
og bedste voksenhold. Jesper Tellund blev
samlet vinder af de olympiske lege, og blev
hædret på scenen som sognets nye super-
mand. Så hvis der er lokale problemer med

Landsbyfesten 2009 - en kanon succes
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huller i ozonlaget, kan i blot ringe til ham –
han klarer alt.
Lørdag aften var der lagt op til et brag af en
fest, som blev skudt i gang med ca. 230 spi-
sende gæster – ca. 200 havde købt mad gen-
nem FSBG og de resterende ca. 30 havde selv
medbragt maden hjemmefra. Menuen bestod
af helstegt pattegris med flødekartofler og en
kæmpe salatbuffet. Virkelig lækker mad – og
der var rigeligt. Kl. 2130 gik bandet ”Full
Size” på scenen, og efter et par nedjusteringer
af lydstyrken, endte det hele med et brag af
en fest, hvor der var godt gang i baren og på
dansegulvet – hele aftenen. Super.
Når der er så fin en opbakning til en Landsby-

fest, er det en sand fornøjelse at være arrangør, og det gør at det er al slid værd. 
Håber at se jer alle igen til næste år.

Jens Nielsen – FSBG
___________________

Vi takker for den fine opbakning til tombolaen i forbindelse med Landsbyfesten i Farup
d. 21. - 22. august 2009.
Det gav et overskud på 8.900 kr.

Årets borger 2009
Den prestigefyldte titel gik i år til et par – nemlig Ruth og Mogens, Farup Kirkevej 4. Der var i juryen ikke
tvivl om udfaldet, da udvælgelsen skulle ske. Der var i år mange forskellige bud på hvem æren skulle tilfalde
– men fra starten tegnede der sig et tydeligt billede af hvem årets borger ville blive.
Titlen tilfalder Ruth og Mogens fordi de, som så mange andre, er utrolig aktive i lokalsamfundet, og altid er
klar til at give en hjælpende hånd, med hvad det end måtte være. Men i særdeleshed gøres der en stor indsats
fra deres side i forbindelse med arbejdet for at få afviklet skolen, og for at få bygget et nyt sted til div. fysiske
udfoldelser og andet socialt samvær. De har også begge lagt, og gør det stadig, stor energi i arbejdet i For-
samlingshuset, hvilket jo er til alles gavn. En egenskab som specielt Mogens besidder, er at være den sidste
som forlader en fest, men samtidig er den første til at møde op, når der skal ryddes op. Endvidere er de også
blevet beskyldt for at de gør det nemt at være tilflytter til sognet, hvilket jo er en meget stor kvalitet.
Så et stort tillykke herfra – med ønsket om at den positive energi må fortsætter i mange år endnu.  

FSBG køber en slush-ice maskine
Da vi hvert år til Landsbyfesten lejer en slush-ice maskine, og da en sådan ikke er helt billig at leje, har vi i
bestyrelsen besluttet os for at købe en. Den er endnu ikke indkøbt, men der bliver tale om en proff. udgave
som vi plejer at leje - med min. 2 beholdere. 
En slush-ice maskine vil også kunne bruges i mange andre sammenhæng, og det er vores hensigt at den vil
kunne lejes til private arrangementer - børnefødselsdag, fester m.v. Da en sådan maskine ikke er gratis, vil det
selvfølgelig koste en smule at leje den. Pengene fra udlejningen vil gå til sognets egenfinansiering af den
kommende hal/sal - efter devisen ”Lidt har også ret”. '
Følg med på www.farupsogn.dk 
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Over sommeren 20-09 har der hver mandag eftermiddag, sydet af  liv på boldbanen v/
Farup skole, hvor en flok boldglade børn har spillet/leget med en fodbold.  Det er i alt
26 børn i alderen 4 – 8 år, der med stor glæde har lært at skyde på mål, tackle, nikke til
en bold, drible m.m..  
Børnene har været delt i 2 hold, et hold med de 4-5 årige, hvor Palle Tækker har stået
for træningen, og et hold med de 6-8 årige, hvor Morten Knudsen, Lene (Niels fra
Ribes mor) samt undertegnede på skift har haft træner kasketten på. Børnene har ikke
været tilmeldt en turnering, men de 6 årige har været til en enkelt træningskamp.
Mottoet har været: ”Fodbold skal være sjovt”, og det har tiltrukket spillere fra Ribe og faktisk også en enkelt
fra Lustrup. 
Mens børnene har trænet, har en flok entusiastiske forældre trofast mødt op som back up, hvis der var et knæ
der skulle pustes på eller et snørebånd, der skulle bindes. Det har været dejligt at skolen stadig kan bruges
som et ”uformelt” mødested og snakken er gået livligt. 
Til landsbyfesten var der arrangeret et lille fodboldstævne hvor først de 5 årige spillede et par kampe. Der-
næst spillede de 6 årige, 3 kampe mod Bramming og til slut spillede de 7-8 årige, 2 kampe mod Høm. Resul-
tatet var ikke afgørende, det var oplevelsen – og den var stor. Ikke mindst fordi det var første gang børnene
kunne spille i deres nye flotte dragter sponsoreret af Gantech.
Jette Tobiasen 

Stort sponsorat til alle fodboldspillere i Farup
Fodbold afdelingen i Farup borger og gym-
nastikforening har modtaget en stor sponsor-
gave af Gantech v/ Henrik Gantzel, der består
af komplet fodboldoutfit til alle spillere små
som store.  Der har denne sommer været 26
børnespillere og 10 voksenspillere og alle er
blevet beriget med hummel shorts- og t-
shirtsæt, hummel træningsdragt samt et par
hummel fodboldstrømper.
En utrolig flot gave som vi er meget taknem-
melige for.
På vegne af bestyrelsen  FSBG
Jette Tobiasen

Møde med styregruppen Farup Landsbyfælled 12. august 2009
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Styregruppen: Mogens Sørensen, Jette Tobiasen, Jytte Knudsen og Henrik Villadsen.
Kultur & Fritid:
Jørn Henriksen (johe), direktør Børn & Kultur, Conny Hornstrup (ch), kontorchef Kultur & Fritid og Rikke
Nordborg (rino), kommuneassistent Kultur & Fritid.
På mødet blev følgende punkter drøftet:

1. Nedrivning af Farup skole
2. Byggeri af Farup Landsbyfælled
3. Tidsperspektiv – politisk

Punkt 1:
Styregruppen havde medbragt et skriftligt tilbud fra Entreprenør Hans Tobiasen på nedbrydning af skolen
samt efterfølgende byggemodning.
Tilbuddet for nedrivning af Farup skole er på 100.000 kr.
Tilbuddet for byggemodning er på 25.000 kr. pr. grund. Der forventes at blive ca. 6 grunde.
Direktionen er positiv stemt overfor nedrivningsforslaget, og der skal køres en sagsfremstilling på det.
Princippet om, at skolen ikke skal nedrives før, der er bygget et alternativ skal nedfældes og behandles, så
brugerne har garanti for fortsættelse af aktiviteterne under opførelsen af Farup Landsbyfælled.
Nedrivning af skolen og efterfølgende udstykning skal op i Kultur & Fritidsudvalget ultimo september 2009
og føres som en principsag.
Køb & Salg skal kontaktes mht. beregning af udgifter og indtægter.
Styregruppen ønskede en uddybelse af de økonomiske aspekter.

Punkt 2:
Styregruppen forespurgte grunden til de 50 % selvfinansiering jf. brevet fra Kultur & Fritid.
Johe: Redegjorde for baggrunden for de 50 % selvfinansiering, men nævnte samtidig, at procentsatsen kun er
vejledende. Samtidig skal nedrivning, udstykning og nybygning samles som en sag.
Johe oplyste, at de økonomiske aspekter skal belyses med hensyn til det frivillige arbejde i forbindelse med
nedrivning af skolen. Det brugene bidrager med modregnes i procentdelen.
Byggeriets omfang blev herefter diskuteret, idet styregruppen efter sidste møde blev bedt om at indskrænke
kvadratmeterne.
Carsten Schlein fra Ejendomme arbejder på nuværende tidspunkt på en skitsetegning, som er tilpasset
kvadratmeterne.
Styregruppen skal være opmærksom på, at bærende konstruktioner og ting som kræver autorisationer i
forbindelse med byggeriet skal udføres af professionelle og udbydes i licitation.
Styregruppen fremlagde muligheden for OPP. Johe vil undersøge muligheden - og hvilke retningslinjer der er
for OPP.

Punkt 3.
Styregruppen vil blive orienteret om den politiske behandling og hvornår de kan forvente en afgørelse.
Da politikerne skal tage stilling til nettoudgifterne skal styregruppen derfor finde ud af hvor meget de kan
skaffe i selvfinansiering. Selvfinansieringen skal være klar til foråret 2010.
Når den politiske beslutning er taget i økonomiudvalget den 5. oktober indkaldes Styregruppen til møde.
Ch/Rino undersøger hvor langt Carsten Schlein fra Ejendomme er med skitsetegningen.
Referent Rikke Nordborg

Møde med styregruppen Farup Landsbyfælled 12. august 2009
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KIRKEBIL
Esbjerg Taxa har tlf. 75144500. 
Her kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i
Kirkehuset/konfirmandstuen. 

NAVNE OG TELEFONER 
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612 
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010 
Kirkeværge Bente Petermann 

Oktober
søndag d. 4. – 17. s.e. trin. kl.   9,00
søndag d. 11. – 18.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 18. – 19.s.e.trin. ingen gudstjeneste
søndag d. 25. – 20.s.e.trin. kl. 10,00

November
søndag d. 1. – Alle helgen – kl. 10,00 
søndag d. 8. – 22.s.e.trin. kl. 10,00 
lørdag d. 14. nov. småbørnsgudstjeneste kl. 11,00
søndag d. 15. – 23.s.e.trin. kl. 19,00 
konfirmander og forældre særlig invitation

søndag d. 22. – s.s.i kirkeåret – ingen gudstjeneste 
søndag d. 29. – 1.s.i advent kl. 10,00 

Kirkekaffe

December
søndag d. 6. – 2.s.i advent kl. 10,00
søndag d. 13. – 3.s.i advent kl. 19,00 

musikgudstjeneste - kirkekaffe

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
SMÅBØRNSGUDSTJENESTE 
Lørdag d. 14. nov. holdes der en lille gudstjeneste
kl. 11,00 for  de yngste – børn o. 3-5 år – og deres
forældre/bedsteforældre/søskende. Bagefter er
der kaffe/vand til dem, der har tid og lyst.
Der vil forud blive sendt en  hilsen til børnene.
Skulle nogen mod forventning ikke få brev, så
gør mig venligst opmærksom på det. I øvrigt
er enhver naturligvis velkommen.

KOR ! KOR ! KOR! ADVENTSKOR! 
Vi håber meget, vi kan gentage succesen fra sidste
år og samle en flok sangglade mennesker til et
lokalt adventskor. 
Den unge gymnasieelev Maja Haue vil igen være
den professionelle musiker bag klaveret ligesom
kirkesangeren og præsten endnu engang vover sig
ud i at lede koret. 
Så mød op!. Det eneste, der kræves er, at man har
lyst til at synge! Børn/unge omkring konfirmati-
onsalderen og voksne af begge køn er velkomne.
Der er ingen tilmelding, bare mød op, også selv om
du måske ikke kan være med alle øveaftener.
Vi skal lære nogle flerstemmige, rytmiske julesange
og – salmer, som vi skal synge ved musikgudstjene-
sten i kirken 3. søndag i advent, d. 13. dec.
kl.19,00.
Korprøverne foregår i konfirmandstuen kl. 19,00-
21,15. Datoerne fremgår her nedenfor. Medbring
selv kaffe og brød til pausen. Er der spørgsmål, så
ring til præsten. 

Øvetider i konfirmandstuen : 
tirsdag d. 17. nov. 
onsdag d. 25. nov.
torsdag d. 3. dec. 
onsdag d. 9. dec.

Og altså afslutning i kirken søndag d. 13. dec. kl.
19,00 (gen. prøve kl. ca. 17,30 ) 
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KONFIRMANDER
Så er et nyt hold konfirmander begyndt i konfir-
mandstuen: 7 dejlige unge mennesker, som her ses
den første gang i kirken. Det er fra v. Bjarke, Mik-
kel, Sara, Simone, Patrick, Emil, Steffen 

DANMISSION - ydre mission
Efterårsmøde i kredsen TORSDAG d. 22. Okt. kl.
14,30 i KONFIRMANDSTUEN
Besøg af tidl. missionær i Kina Anne Grethe Frøslev
Alle med interesse for sagen er velkomne. 

Anne Grethe Frøslev har været udsendt af Danmis-
sion gennem Amity Foundation. Det er en kinesisk
humanitær organisation, der arbejder med udvik-
ling og undervisning i de fattigste områder af Kina.
Efter mange års arbejde i byen Changshu er Anne
Grethe kommet hjem for at blive i DK. 
”Jeg ønskede at være til stede i mine medmenne-
skers hverdag. I Kina er evangelisation i traditionel
forstand ikke tilladt, men jeg har taget del i kirkens
liv, og i mit arbejde med eleverne har jeg forsøgt at
vise, hvad min tro betyder. Gennem mine handlinger
har jeg forsøgt at viderebringe evangeliet. Det har
blandt andet haft den effekt, at mange af de stude-
rende ikke længere betragter kristendom som en
krykke – kun for de svage, som ikke kan tage vare
på sig selv – for de ved, at jeg er en kristen, selv om
jeg er stærk ” siger Anne Grethe. ”Det har været
fantastisk at følge mange af de studerende, som kom
til seminariet som små forsagte størrelser, men som
nu er blomstret op og klarer sig godt i deres arbej-
de, det være sig som lærere eller tolke. ” 

Kredsmøde torsdag d. 26. nov. kl. 14,30 hos Else
Nikolajsen. datoen drøftes på sept. mødet 

JULIE, MADS LØKKEGAARD OG PETER DENCKER
I FARUP KIRKE
Fredag d. 6. nov. kl. 19,30 kommer Julie Berthelsen
og synger i Farup kirke, akkompagneret af den
lokale Mads Løkkegaard på guitar og Peter Dencker
på keyboard. 
Der er tale om en koncert med danske såvel som
grønlandske sange, sange, der afspejler den kultur,
Julie er en del af som født i Århus men opvokset på
Grønland. Et netop påbegyndt medicinstudie i
Århus blev afbrudt, da hun gik ud med anden plad-
sen ved talentkonkurrencen Popstars i 2002 og blev
en kendt og elsket stemme såvel i DK som i Grøn-
land, hvor hun allerede som ganske ung havde sun-
get i sin fars band og siden dannet sit eget. 
Julie har udgivet sit 4. album her i 2009, denne
gang på dansk : Lige Nu.
Mads Løkkegaard hører til de flere, dygtige unge
musikere Ribe - og Farup! - har fostret med
udgangspunkt i Riamuf i Ribe. Efter sin konservato-
rieuddannelse har Mads været engageret i diverse
turneer, optagelser og med at skrive musik , senest
har han fået to af sine sange med på Sanne Salo-
monsens comeback-cd. Han har desuden medvirket
i flere TV-shows i sin egenskab af såvel sanger som
guitarist. 
Peter Dencker er fra det nordjyske med senere
ophold i Norge, hvor interessen for en karriere som
musiker blev grundlagt. Peter Dencker er uddannet
fra det Jyske Musikkonservatorium, som rytmisk
pianist.  Også han har allerede en lang turnehistorie
bag sig som pianist, keyboardmand og sanger. De
seneste år har han skrevet sit eget materiale i rock
og pop genren. 

”Varme akustiske sange i efterårsmørket ” –
sådan præsenteres koncerten på Julies hjemmeside.
Vi håber, mange vil have lyst til en intim, stemnings-
fuld  musikoplevelse med de tre unge mennesker. 

BILLETSALG : 
Pris 125 kr. Forsalg i Kirkehuset , Farup Kirkevej 50:
mandag d.   5. og tirsdag d.   6. okt.
mandag d. 12. og tirsdag d. 13. okt.
mandag d. 19. og tirsdag d. 20. okt.
alle dage kl.16-18
Evt. resterende billetter kan købes v. indgangen.
Dørene åbnes kl. 19,00
For yderligere spørgsmål kontakt form. f. menig-
hedsrådet Solveig Christiansen, mobil 20258449
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KIRKEHUSET
Så blev den udvendige del af Kirkehuset endelig
færdigt. Indvendig er gangen og et nyt toilet renove-
ret, og det er blevet rigtig smukt. Nedrivningen af det
gamle toilet medførte en del spørgsmål fra kirkens
besøgende, og derfor satte vi et skilt op ved indgan-
gen til Kirkehuset, og et lille skilt på døren ind til
toilettet. Så nu skulle det gerne være til at finde.

Så mangler kun salen at få en nænsom renovering.
Det vil ske i løbet af september og oktober måned,
og Menighedsrådet er sikker på at en lys og hygge-
lig sal bliver resultatet af denne renovering.

Bag Kirkehuset er Kent i gang med en forskønnelse
af den gamle have. Det bliver meget spændende at
følge, men på grund af økonomien er det et projekt ,
som strækker sig over nogle år. Men det siges jo, at
forventningens glæde er den største, så det vil vi
huske, når tålmodigheden en gang imellem slipper
op. (Solveig Christiansen) 

ALLE HELGEN FOR HELE FAMILIEN 
Det er efterhånden blevet en tradition med en famili-
eaften fredag før alle helgen . Den begynder kl. 19,00
på pladsen foran Kirkehuset. Der vil under hele
arrangementet være åbent i kirken og mulighed for at
nyde stilheden, lysene og musikken, der spiller. 
Der sluttes med aftensang i kirken o. kl. 20,15.  
Se nærmere omtale, M&M s. 3. 

FERIE og FRI
Sognepræsten holder ferie fra d. 12.- 18. okt. og
19.-22. nov. Der kan ovennævnte dage rettes hen-
vendelse til Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf.
75420232

TIRSDAGSKLUB
Så er en ny sæson begyndt i konfirmandstuen: 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 måne-
den (dog ikke nov.) kl. 14,30-16,30 i konfirmand-
stuen. 

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? Hvil-
ken 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

INDRE MISSION
Oktober
d. 6 + 7. oktobermøder i Bramming
Tirsdag d. 6. Ansgar kirke kl.19,00. 
Derefter missionshuset. Jens Jensen, Løgumkloster
Onsdag d. 7. Missionshuset kl. 19,30 
Bjarne Lindgreen Christensen, Ringkøbing
Onsdag d. 14. Studiekreds hos Ella Nicolaisen kl.
14,30 IMT nr. 18

November
Møderække
d. 9. og 10. i Holsted kl. 19,30 missionær 
Henri Jensen
d. 11. kl. 14,30 og d. 12. kl. 19,30 i Gørding. Peter
Christensen
onsdag d. 25. Studiekreds hos Thilde og Troels
Skov kl. 14,30 IMT nr. 31
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KIRKEGÅRDSVANDRING   
En dejlig august aften havde vi kirkegårdsvandring
på Farup kirkegård. Vi startede i den nordøstlige
side af kirkegården. Og der blev undervejs mange
gange sagt “kan du huske, det var dem der boede... 
Der skal lyde en tak til alle som bidrog til at vi vik
en hyggelig aften, hvor nogle af os også fik større
viden ikke bare om tidligere beboere i område, men
også om hvordan man levede tidligere. 
ps. Håber igen til foråret at afholde en kirkegård-
svandring. (Bente Petermann)

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 1. nov. holder vi Alle helgens guds-
tjeneste kl. 10,00.  Efter prædiken mindes vi
ved navns nævnelse de mennesker fra sog-
net, der er døde i året, der er gået og/eller
er begravet fra kirken. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe – nederst i kirken. 

OM AT MINDES ….
I den meget læseværdige bog om døden : ”Det ender
godt” af Erik Bjerager og Johannes Møllehave , siger
Møllehave til spørgsmålet om at mindes de døde: 
”Prædikenteksten til alle helgens søndag handler om
at være jordens salt og verdens lys. De døde er men-
nesker, der har lyst og været salt i vore liv. Jeg tænker
specielt på min mormor, som i den grad gav mig min
barndoms lys. Hendes stemme og livsglæde var en
stor gave. Jeg havde været en anden, hvis jeg ikke
havde haft hende som mormor. Vi skylder i høj grad
de døde, at vi mindes dem. Herbert Pundik fortæller i
sine erindringer om sin søs død. Efter Yom Kippur-
krigen, hvor sønnen Ron var blevet brændt op i en
tank, ville Pundik ganske enkelt ikke tale om ham.
Men så var der en, der sagde til ham : hvis du holder

op med at tale om ham, dør han for anden gang. Du
skal tale om ham og om din glæde ved, at han har
været der. Du må ikke blive stum. 
Det tror jeg er en vigtig pointe. 
I bogen ” Kærlighedens Gerninger” skriver  Søren
Kierkegaard om mange forskellige former for kærlig-
hedsgerninger, men slutter med at skrive om den
kærlighedsgerning, det er at erindre en afdød.
En mor, der har et spædbarn, kan regne med, at barnet
minder hende om sin tilstedeværelse ved at græde.
Moderen får ingen mulighed for at glemme barnet.
Det samme med ens venner. De levende erindrer hele
tiden om deres nærværelse ved at sige: du kan da ikke
have glemt mig, du lovede at skrive eller komme.
Hvorimod den døde – og så bruger Kierkegaard et
meget morsomt udtryk – er en underfundig mand.
Han lader slet ikke høre fra sig. Den afdøde forandrer
sig ikke. Han eller hun har forandret sig ved dette at
dø og ikke mere at være til, men den døde erindrer
ikke om sig selv. Man får ikke en eneste rykker, og
den døde kommer heller ikke med bebrejdelser: hvor-
for kom du ikke tidligere? Hvorfor kommer du ikke
oftere ud på kirkegården?
Derfor, siger Kierkegaard, er der en trofasthed ved at
erindre en afdød. Han tænkte formodentlig først og
fremmest på sin egen døde far, da han skrev det. Kir-
kegaard gik mange ture på især Assistens Kirkegård i
København, hvor han senere selv blev begravet. Han
peger på, at hvis det sidste, man sagde til sin gamle
far, var : jeg vil aldrig glemme dig, så bør man en
gang imellem høre sin egen stemme, der minder én
om det. Sagde du ikke, at du aldrig ville glemme? Og
nu er der alligevel gået så mange år?
Kirkegaard mener, at det er en pligt at erindre en
afdød, og når et menneske siger, at det sørger, så siger
Kirkegaard : Det er din pligt at sørge. Pligten holder
os fast på livet. Der er mange pligter i livet, herunder
pligten til at mindes den døde. Pligter anses ofte for
noget negativt. Men pligter holder os fast på livet… ”
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Gymnastiksæsonen 2009/10 i Farup FSBG
Hold Dag Tid Ledere
Forældre/barn 1-3 år mandag 16:45-17:30 Helle, Ulla, Lene, Sissel
3-5 år m. el uden forældre tirsdag 17:15-18:00 Jette, Inge, Camilla
3-5 år m. el uden forældre onsdag 17.15-18.00 Laila, Susanne, Sara, Simone
0 kl.-2 kl. spring leg rytme tirsdag 16:00-17:00 Jytte, Emil, Bente, Emma, Mikkel
3kl.-opefter. Rytme torsdag 18:00-19:00 Lene, Mette, Maja
3kl.-opefter bl. spring mandag 18:30-19:30 Jacob, Simon, Bente
Damer mandag 19:00-20:00 Karen Marie*
Mave/ryg Træning/ pilates tirsdag 20:00-21:00 Keld
Aerobic step torsdag 19:00-20:00 Pirjo
Juniorspring 6.kl. og op onsdag 17:30-19:00 Dennis, Anton **
Ungdomsmix 16-25 år søndag 19:00-21.00 Karina, Morten, Michael ***
Ropeskipping 7kl og op Opstart uge 43 tidspunkt og dag se Farups hjemmeside. Tina

Sæsonstart uge 38.
Bemærk * træner i Logitranshallen.
Bemærk ** i samarb. med GGF trænes i Kongeåhallen starter i uge 38.
Bemærk *** i samarb. med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG trænes i Ribe Fritidscenter.
Start 20- 9.  Ledere oplyses senere.
Spring-holdet 3kl.-opefter kommer til at træne i haller med springgrav flere gange i sæsonen.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.

Sæsonstart uge 38. - Efterårsferie uge 42. - Juleferie uge 52 og uge 53. - Vinterferie uge 7.
Gymnastikopvisning fredag den 12. marts i Logitranshallen. Områdeopvisning 5.-7. marts i Stadionhallen
Esbjerg. Pigelejr den 16.-17. januar i Vejenhallerne. Drengelejr den 9.-10. januar i Helle Hallerne.
Kontingent for børn 250. kr. Kontingent for voksne 350. kr. 
Du kan sagtens være med på 2 hold det koster kun 75 kr. at deltage på 2 hold. 
KOM OG VÆR MED GYMNASTIK ER SJOVT OG SUNDT.
Vel mødt til en god sæson.
Jette Tlf. 75410003. Bettina Tlf. 20877049. og Jytte Tlf. 75431495.

Oktober 2009
Fredag d. 2 Varde hoppe/legeland”. 
Lørdag d. 24. kl. 18.30 Efterårsfest Forsamlingshus. 
Tirsdag d. 27. kl. 14.30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen
Fredag d. 30. kl. 19-21 Halloween.
Lørdag d. 31. kl. 10-15 Loppemarked

November 2009
Fredag d. 6. kl. 19.30 koncert med Julie, Mads Løkkegaard, Peter Dencker Menighedsrådet
Onddag d. 18. kl. 18.30 fællesspisning Forsamlingshus. 
Søndag d. 22. kl. 13 Julebanko

December 2009
Tirsdag d. 1. kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen
Søndag d. 6. kl. 14-16 Juletræsfest Forsamlingshuset
Søndag d. 13. - kl. 19.00 Farup-kor-i-kirken Kirken

Januar 2010
Tirsdag d. 19. kl. 19.00 Generalforsamling - forsamlingshus og FSBG
Tirsdag d.26. kl. 14.30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen 

AKTIVITETSKALENDER


