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Juletræsfest
Så er der igen juletræsfest i Farup
Forsamlingshus. Julemanden vil aflægge
besøg og danse en tur om træet.
Det foregår:
søndag den 6. december fra 14-16
Slikposer a 20 kr. bestilles på 24981604
(senest d. 3/12)
Til de voksne vil der være kaffe
på kanden og dertil kage.

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
februar/marts. udgaven er mandag d. 4. januar

Med venlig hilsen
Farup Forsamlingshus

Så har vi igen fornøjelsen af at kunne bringe et julemotiv på forsiden, malet af Erik Stuhr!

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Fællesspisning

Generalforsamling

Næste dato for fællesspisning:
d. 9. februar 2010 kl. 18.30

Forsamlingshuset i Farup og Farup Sogns Borgerog Gymnastikforening holder traditionen tro fælles
generalforsamling i Forsamlingshuset tirsdag den
19. januar 2010 kl. 1900.

Nyd at komme " i byen" en ganske
almindelig hverdagsaften!
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. 7. februar

Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause går vi videre til Farup
Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling.
Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

NY DATO FOR GYMNASTIKOPVISNING :
FREDAG d. 19. MARTS 2010
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Vi mangler nye lopper

Irsk aften i Forsamlingshuset

Loppemarkedet i Forsamlingshuset d.31okt. gik
super godt. Vi gætter på, at ca. 100 personer ventede
på, at vi åbnede døren præcis kl. 10.00. De mange
handler indbragte en rekordstor indtjening på
omkring 11000kr. Vi havde også i år rigtig mange
gode lopper, men mangler hårdt nogle nye. Husk
når du rydder op i pulterkammeret eller er træt af
bedstemors gamle sofa eller tante Odas gamle stel.
Ja så tænk på vores fælles forsamlingshus. Det er
naturligvis svært at vide, om jeres lopper kan sælges
på vores årlige loppemarked, men det kan du bare
lade os om at vurdere, vi forbeholder os ret til at
sortere i dem. Lauge og Lene faupkirkevej 18 modtager lopper hele året. Mange tak til vores trofaste
hjælpere uden jer intet loppemarked. Er du i tvivl
om noget vedrørende lopper så ring til Ruth eller
Mogens 75 424145

Bestyrelsen i Forsamlingshuset synes at vores Irske
aften var vellykket. Alle de tilbagemeldinger, vi har
fået, har været særdeles positive. Mener du noget
andet lytter vi gerne til dig. Vi tror at alle 90 fremmødte fik en på opleveren, hvilket var et af vores
mål med aftenen. Musikken fra Almost Irish var
supergod og hyggelig Vi fik dejlig kalvesteg marineret i guinness fra Annemaries Diner Transportable på farupvej til en særdeles fordelagtig pris. Økonomisk set gav aftenen et solidt overskud. Mange
tak fordi I kom.
Bestyrelsen

AKTIVITETSKALENDER
December 2009
Tirsdag d. 1.
Søndag d. 6.
Søndag d. 13. Julesøndag d. 27.

kl. 14,30
kl. 14-16
kl. 19.00
kl. 14,00

Januar 2010
Søndag d. 17.
Tirsdag d. 19.
Tirsdag d.26.
Mandag d. 25.
Fredag d. 29.

kl. 19.00
kl. 14.30

Tirsdagsklub
Juletræsfest
Farup adventskor
Ønsk en julesalme

Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
i Kirken
i Kirken

Rævejagt - parkeringspladsen ved skolen
Generalforsamling - forsamlingshus og FSBG
Tirsdagsklub
Generalf. jagtforeningen
Vildtaften i forsamlingshuset

Jagtforeningen
Konfirmandstuen
Jagtforeningen
Jagtforeningen

Februar 2010
Søndag d.14.
Tirsdag d.23.
Onsdag d. 24.

kl. 14.30
kl. 19,30

Fastelavnsfest
Tirsdagsklub
Sangaften - Q-gruppen

Forsamlingshuset
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset

Marts 2010
Fredag d. 19. Tirsdag d. 30.

NY DATO - gymnastikopvisning
kl. 14,30
Tirsdagsklub

Konfirmandstuen

April 2010
Tirsdag d. 27.

kl. 14,30

Tirsdagsklub

Konfirmandstuen

Strikkecafe - ferie maj - juli

Konfirmandstuen

mandage i lige uger kl. 15-17
Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:

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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1 1/2 år efter
Når disse linier læses, er det ca. 1? år siden, at det sidste matematikstykke blev regnet på Farup Skole, og derfor vil det vel være passende at gøre en slags status over, hvordan det hele ser ud nu, hvor der ikke har været
skole i sognet i et pænt stykke tid.
Jeg må med det samme tilstå, at jeg måske ikke er den, der bedst kan vurdere, hvilken betydning lukningen af
skolen har haft, idet jeg ikke har været direkte berørt af det.
Jeg må også tilstå, at jeg ikke har orket at lave den store research i forhold til at skrive om emnet. Jeg har ikke
lavet brugertilfredshedsundersøgelser blandt børn og forældre i forhold til det nuværende skoletilbud, ligesom jeg heller ikke har studeret, om der er flere/færre/det samme antal aktiviteter i sognet som før, og jeg har
heller ikke undersøgt prisudvikling og liggetid på boliger, og jeg aner faktisk ikke, om indbyggertallet i sognet er steget eller faldet siden skolen lukkede. Sådanne ting burde selvfølgelig være undersøgt, da det jo er
relevante områder i forhold til at vurdere en skoleluknings betydning for et lokalsamfund.
Men lad os først lige kigge lidt på historikken omkring lukningen af Farup Skole. Så vidt jeg erindrer, var det
på tale at lukke skolen allerede i midten af 90'erne, men der havde beslutningstagerne i Ribe Kommune - i
alle tilfælde nogle af dem - ikke modet til at gøre det. Da vi så kom i Esbjerg Kommune, ja da gik der ikke
lang tid, så var lukningen en realitet.
Jeg synes, at det er lidt interessant, fordi det var min fornemmelse, at man ikke oprigtigt troede, at skolen
kunne reddes, da beslutningen om lukning skulle træffes tilbage i efteråret 2007. Man vidste vel, at det ville
være nemmere at effektuere en beslutning om lukning, nu hvor beslutningstagerne sad længere væk i både
fysisk og psykisk forstand.
Men til trods for bevidstheden herom – og det er jo kun min fornemmelse, at det forholdt sig således -, ja så
blev der da behørigt protesteret, og jeg bidrog da også selv i meget beskedent omfang, da jeg skrev et læserbrev til Jydske Vestkysten. Læserbrevet, der voldte mig store kvaler, men herom senere, ja det blev så godt
nok aldrig optaget i avisen.
Men hvis der kun blev protesteret, fordi det skal man nu en gang, når beslutningstagerne vil lukke ens skole,
ja så var man vel mentalt klar til det, der fulgte, og det er det er jo ingen ulempe at være.
Og det, der fulgte, var jo altså, at Farup ikke havde nogen skole, da skoleåret 2008-2009 startede.
Jeg omtalte i starten af herværende indlæg nogle forskellige områder, som kunne bruges til at vurdere, hvor
stort et tab det var, at skolen lukkede.
Ja, mig bekendt flytter der stadig folk til Farup, og mig bekendt kan man godt få en fornuftig pris, hvis man
vil sælge sit hus, hvad der, så vidt jeg ved, ikke er så mange, der vil – i alle tilfælde skilter de ikke med det -,
og der er jo stadig forskellige aktiviteter så som sport for alle aldre, fester og arrangementer af – skal vi sige lidt mere seriøs karakter.
Men just nævnte kriterier er vel ret beset heller ikke så vigtige, når man skal afgøre, om en skole skal lukkes.
Skolens opgave er jo ikke at sikre liv i lokalsamfund, men der imod at sikre, at børnene får en god undervisning og er glade for at gå i skole, og det uden at det koster kommunekassen en herregård.
Jeg mener, at små skoler sagtens kan løfte folkeskolens opgaver på tilfredsstillende vis, og jeg aner i øvrigt
ikke, om Farup Skole gjorde det godt eller skidt. Men når jeg havde lidt svært ved at skrive mit føromtalte
læserbrev i sin tid, så var det, fordi man jo godt kan regne ud, at små skoler – alt andet lige - er relativt dyrere
at drive per elev, end tilfældet er med større skoler. Så hvis der skulle spares, og det skal der jo altid, ja så var
det i virkeligheden jo nok ikke en ubetinget dårlig ide at kigge på antallet af skoler i kommunen.
Jeg har i forhold til det, der efter min overbevisning er vigtigt, så også erfaret, at de - ganske vist få - mennesker, jeg har talt med om emnet, ja de udtrykker faktisk tilfredshed med deres børns nuværende skolegang, og
jeg har ved selvsyn og selvhørelse ved et par lejligheder erfaret, når jeg har benyttet bus nr. 715, at Farupbørnene ingenlunde sidder triste og tavse i bussen, når de drager hjem fra skole, og det tager jeg da som et
udtryk for, at de trives med deres nuværende skole.
Så konklusionen er vel, at så langt har lukningen af Farup Skole ikke været nogen katastrofe; eller tager jeg
fejl?!
Af Kristian Kyndi
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Alle Helgens aften ved Kirkehuset

Fredag d. 30. oktober var der igen liv og glade dage
i og omkring kirkehuset. Mange havde fundet vej ja, der blev faktisk slået rekord i år, med ca. 70
fremmødte. Husets nyrestaurerede sal skal have en
del af æren, men uanset hvad, var det dejligt, at så
mange havde lyst at være med.
Der blev arbejdet flittigt rundt ved bordene, og i
løbet af aftenen voksede rækken af lysende græskarhoveder på kirkegårdsdiget. Skæret fra dem kunne efter sigende ses på lang afstand og gjorde pladsen meget stemningsfuld.
Der er efterhånden helt klare forestillinger om, hvad
der skal foregå den aften, og ungdomsklubben leverede som sædvanligt varen, i form af sære optrin og
gyselige væsner... Man kan ikke klage over mangelende kreativitet hos de unge mennesker!
Græskarhoveder, ghostwalk og kaffe med kage - det
er altsammen rigtig fint og hyggeligt. Men at sidde
sammen i kirken til sidst og synge sammen, inden
man går hjem, - det gør aftenen til noget ganske
særligt.
Vi ses igen til næste år!
Alma Q-gruppen

”Ribe-sange :
fra dronning Dagmar til Bo Gunge”
Onsdag d. 24. febr. inviteres til en sangaften i forsamlingshuset. Karsten Eskildsen, Ribe, vil guide
os igennem 500 års lokale sange med udgangspunkt
i Højskolesangbogen. Mere herom senere.
Men sæt allerede nu x i kalenderen, for der venter
igen en lokal aften med hyggelig stemning i forsamlingshuset, hjemmebag til kaffen og masser af sang
og musik.
Q-gruppen

Farup Ungdomsklub har været
i Oksbøl og klatre i træer
Lad det være sagt med det samme, personligt syntes
jeg dette har været en af klubben bedste arrangementer i min tid som klubleder. Grænseoverskridende er nok det ord der dække bedst. Vi mødes med
Hans, vores guide, uden for Oksbøllejren, derfra
køre vi ind i skoven , vi ender i resterne af en gammel flygtningelejr fra 2. verdenskrig, som Hans fortæller lidt om, (det var nu ikke mange rester der var
tilbage, kun en stor beton-tank som havde været
rensningsanlæg). Første øvelse er en 250 meter lang
snor der er trukket gennem skoven, ind og ud, rundt
om, op over og ned under grene og træer, hen over
vandløb osv. Ungerne skal to og to føre en matal
ring gennem torvet og her galt det virkeligt om at
samarbejde. nu er det jo ikke sommer mere så Hans
mente ikke at det var en god ide at hoppe i vandløbet som, måske ikke var særlig dybt, men meget
mudret, men det var der åbentbart ikke fuld enighed
om. uden at nævne navne, så blev det i familien.
Jeg gennem førte selv turen og nu kan det godt være
at 250 meter ikke lyder af meget, men f... det var
hårdt. Ungerne gennemførte alle sammen i nogle
flotte tider.
Så skulle vi ind i betontanken, hvor der var bygget
en klatrevæg, 8 meter lodret op og så lige 3 meter
ud fra vægen i 45 grader hvor der hang en klokke
man kunne daske til hvis man nåede så langt. Alle
gjorde et godt forsøg og mange brød her deres egne
grænser for højdeskræk osv. Men da ingen nåede
klokke så...lad det nu ligge.
Næste forhindring, et 30 meter højt træ. Taljen til
snoren sad i 26 meters højde resten var på eget
ansvar. Her er jeg nød til at fremhæve Bente og
Bjarke som nåede henholdsvis 26 og 28 meter op,
imponerende!
Derudover var der flere små klatre og forhindringsøvelser som vi hyggede os med.
Som afslutning 15 meter fritfald. Du kravler op i
træet, hænger dig i armene ud i en plastikbeklædt
stålvejer og giver slip. 2 meter før jorden sørger
Hans lige for at du før en blød landing. FEDT!
Og pludseligt var der gået 3 timer.
Venlig hilsen
Jesper Tellund
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Farup Ungdomsklub har været i Oksbøl og klatre i træer

uha - nu er der ikke langt
til toppen
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Farvetrykket er sponseret af trykkeren

Glimt fra en flot aften med Julie, Mads Løkkegaard
og Peter Dencker i Farup kirke d. 6. november
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Gert Vejlgaard.
Den hvide sport har tag i Farup ved at mere end 35 unge som ældre dyrker kampsporten ju-jutsu i klubben i Ribe
(i alt 125 medlemmer), fordelt på hold for tumlinge under 7år sammen med en forælder, rollinger under 10år,
børn under 15år, junior/voksne, +30år og fitness-fight for kvinder (mænd kan ikke koordinere arme og ben).
Sporten er meget bred, fra motion, leg, selvforsvar, konkurrence i fighting og opvisning samt læring i pensum
(bæltefarver) , det respekteres at alle har deres egne mål, men her som i andre discipliner bliver resultaterne også
efter indsats og træning.
Sporten har baggrund i den japanske ”vikingetid”, med samuraierne og fra at være ultimativ krigskunst er den
blevet til sport med et sundt indhold og meget få skader – kaldet kampsportens triatlon, udfra kampens indhold
med stående karate (slag og spark), aikido (udnytte modstanderens bevægelser)samt judoen (kast, hold, og
kvælning)
Klubben i Ribe har gennem mange år leveret gode resultater gennem konkurrencerne og ikke mindst læres det
gennem sporten at have respekt for andre og vide at lærdommen kun bruges som sport, medmindre selvforsvar er
nødvendig og vide at straffeloven er tæt på ved misbrug af de ”værktøjer” som læres.
Anledningen til dette skriveri i bladet er at fremhæve tre unge fra Farup, som er udtaget til landsholdet i fighting
for at deltage i Verdensmesterskaberne for unge under 18år i Athen den 27-29.november.
Jacob Vase 15år,
Jakob Hundebøl 16år og Laura Plougmann Vejlgaard 17år, derudover deltager Jakobs fætter Lasse Munck fra
Jernved og Charlotte Beyer fra Ribe samt fire fra Sjælland.
Laura har trænet i 9år og drengene i 6-7år, de har deltaget i mange stævner , også i Tyskland og Sverige. Specielt
Jakob og Jacob har mange medaljer og pokaler fra vundne kampe og denne rollemodel har da helt lokalt betydet
medlemstilgang fra Farup til Ribe og nu også til landshold – det er flot!
Udtagelsen til landsholdet kommer efter seriøs og meget træning – ugentlig kamptræning i Bramming, judotræning i Kolding, ”almindelig” træning 2 aftener i Ribe samt en månedlig weekendtræning i Bramming eller
Frederiksberg og for at bruge den sidste fritid så er de alle også trænere for rollinge- og børnehold i Ribe.
Det er sådanne unge mennesker vi selv er nødt til at skrive om for at de kommer i avisen!!!
http://www.fighttube.tv/jijutsu og www.Ribeju-jutsu.dk kan bruges som link til sporten

Advent og livsmod.

bare 8 år og mest optaget af skole og veninder. Men rundt
omkring var verden af lave. Det var midt i den kolde krig og
efter atombombens fald og dermed erkendelsen af, at den totale
ødelæggelse ikke bare hørte film og mareridt til, men var en al
for realistisk mulighed. Få år efter - under Cubakrisen - fandt
jeg da også en dag efter skoletid en postomdelt brochure med
overskriften: Hvis krigen kommer. Lykkeligvis kom det ikke
så vidt.

Mørk er november og løvfaldet slut
vandet begynder at fryse.
lyset fra solen og blomsterne brudt da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske - og plante et træ:
frugter kan uspået komme.
Jeg kender en gammel dame, som for allerede mange år siden
besluttede at hun ikke længere ville læse avis. Nej, om hun
ville ødelægge sit humør lige fra morgenstunden, af alt det, der
står at læse i sådan en: sygdom, ulykker, skøre og skæve
sager, folk kan finde på at beskæftige sig med, krig og sult og
uretfærdighed !
Og det er ikke vanskeligt at supplere hende med dårligdomme,
når man åbner vore dages aviser eller tænder for nyhederne på
TV : klimakrise, miljøødelæggelse, finanskrise, terror, magtspil, undertrykkelse osv. osv. osv.
En af verdens ældste nyheder er uden tvivl konstateringen af, at
verden er af lave. Det var den i går. Det er den i dag. Og det vil
den efter al sandsynlighed også være i morgen.
Det er der digtet om og skrevet bøger og sange om. En af dem
er den novembersang, som med blot et enkelt vers er at finde i
Højskolesangbogen, skrevet af Thorkild Bjørnvig i forbindelse
med indvielsen af Båring Højskole i 1959. Dengang var jeg
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Al denne verdens elendighed er den mørke novembersang skrevet ind i. Men den bliver ikke stående der. Uanset hvad der sker
- uanset hvordan verden og menneskene ter sig og livet handler
med os, ”vil vi dog elske - og plante et træ: Frugter kan
uspået komme…” som det siges i sangen. Apropos Luther,
som da han blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at
vide, verden ville gå under næste dag, angiveligt svarede : Jeg
vil plante et træ !
Det er adventstro ! Som håber og venter - på forandring og
fornyelse og altings genoprettelse.
For advent er protest imod det, der vil ødelægge og ubetydeliggøre det gode liv.
Advent er trodsigt håb, når det ser ud, som håbet taber.
Advent er tro på, at mørkemænd og mismod og træt viden
ikke skal få magt over os, hverken når det gælder den store
verden derude eller min egen.
Advent betyder, at der er sat en ny dagsorden ind i verden.
Advent er Gud, der endnu engang begynder forfra med sin verden. Som aldrig bliver træt af os, men igen og igen rækker os
sin kærlighed, fordi Han ved, at kun med kærlighed kan man
kalde kærligheden frem i verden - livsglæde, livsmod, tro og
håb. EH
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KIRKEBIL
kan altid bestilles til gudstjenester og møder i konfirmandstuen og Kirkehuset
Esbjerg Taxa 75144500

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
November
søndag d. 29. - 1. søndag i advent /
kirkens nytårsdag
kl. 10,00
kirkekaffe i KIRKEHUSET
December
søndag d. 6. – 2.s.i advent
kl. 10,00
søndag d. 13. – 3.s.i advent
kl. 19,00
musikgudstjeneste/kaffe i KIRKEHUSET
søndag d. 20.
ingen gudstjeneste
juleaften d. 24.
kl. 15,30
juledag d. 25.
kl. 10,00
2. juledag ingen
julesøndag d. 27. kl. 14,00 vi synger julesalmer *
I december holdes igen adventsaftensang i Sct. Catharinæ kirke de
4 onsdage før jul. Det er kl.17,00.
Aftensangen varer o. 30 min., onsdagene d. 2., 9., 16. og 23. dec.

Januar 2010
nytårsdag d. 1. kl. 16,00
Indsamling Det danske Bibelselskab
søndag d. 3. - Helligtrekongers søndag kl. 10,00
Indsamling Det danske Bibelselskab
søndag d. 10. - 2.s.e.h 3 k
kl. 19,00
søndag d. 17. ingen gudstjeneste
søndag d. 24. - sidste s.e. h 3 k
kl. 10,00
søndag d. 31. - septuagesima
kl. 10,00
Kyndelmisse/ Familiegudstjeneste.
Minikonfirmander og konfirmander medvirker
Der er igen aftensang i Sct. Catharinæ onsdag d. 6. jan./Taize´ og
d. 13. trad. fyraftensang

Februar
søndag d. 7. - seksagesima
søndag d. 14. - fastelavn
søndag d. 21. - 1.s.i fasten
søndag d. 28. - 2.s.i fasten
Marts
søndag d. 7. - 3.s.i fasten

kl. 10,00
kl. 10,00
ingen gudstjeneste
kl. 10,00

kl. 10,00

Farup adventskor - Musikgudstjeneste
Vi øver stadigvæk - i konfirmandstuen kl. 19,00 flg.
dage: torsdag d. 3. dec. og onsdag d. 9. dec.
Vi har forskelligt på programmet og glæder os til at
synge for andre d. 3. søndag i advent. Ud over korsangen vil der være lejlighed til sammen at synge
julesalmer.
Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe i Kirkehuset, som nu er færdigrenoveret. d.d. mangler der
stadig nye møbler, gardiner, billeder på væggene
osv. men uanset, hvor langt vi når, er salen blevet et
smukt rum at samles i.
Børnekor ! - Børnekor ! - Børnekor !
Vi håber, der er børn fra 3. klasse og op, der igen i
år har lyst til at danne kor i kirken og bære lys ind,
når vi d. 13. dec. holder musikgudstjeneste.
Vi skal øve fredagen før , d. 11. dec. kl. 16,00 til
senest 17,30 i kirken . Så mød op / fortæl dit
barn/barnebarn, at vi synger i kirken den dag .
Elin Hjuler
*Ønsk en julesalme - julesøndag
Julesøndag d. 27. dec. kl. 14,00 er der lejlighed til
at synge nogle af de julesalmer, vi ellers ikke synger
- eller synge yndlingsjulesalmen.
Jeg forbereder nogle salmer ,ligesom der vil være
mulighed for at vælge, hvad man har lyst til. Fra kl.
13,30 er man velkommen til at komme i kirken og
”bestille” sin salme hos organisten . Den vil derefter blive sunget som fællessalme i løbet af den
times tid , julesøndagens salmesangsgudstjeneste
forventes at vare.
Vi synger af salmebogen.
Tirsdagsklubben
Tirsdag d. 1. dec. får vi besøg i Tirsdagsklubben af
leder af Egnskoret Elise Pedersen. Vi skal julehygge med musik og sang og frem for alt i stemning til
advent og jul.
Tirsdag d. 26. januar kommer Erik Henriksen, tidl.
viceforstander på Ribelund. Han vil fortælle om
Ribelund og den enorme udvikling, institutionen og
dens beboere og personale har været igennem. ”Et
liv bag hegn og mure” kalder Erik Henriksen sit
foredrag.
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Som sædvanlig holdes møderne i konfirmandstuen,
fra kl. 14,30-16,30. Kaffe 10 kr.
Sogneaften i Sct. Catharinæ sogn
Onsdag d. 13. januar kl. 19,30 kommer sygehuspræst Marianne Zeuthen, Esbjerg , med et foredrag,
hun kalder : ”Om at miste og sørge”
Det foregår i konfirmandstuen i Bispegade 6, Ribe
Fri entre´
Indre Mission
December
fredag d. 11. kl. 11,30 Julefrokost i Kirkehuset.
Julehygge v. Elin Hjuler
Tilmelding på 75421670 eller 75424228 senest d.
1.dec. Pris 70 kr.
onsdag d. 16. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30.
Filip Bak Svendsen
Januar
Evangelisk Alliances Bedeuge:
onsdag d. 13. hos Mary Sørensen
og torsdag d. 14. hos Børge Christensen
begge dage kl. 14,30
onsdag d. 20. kl. 19,30 Kredsmøde i Gørding v.
Johan S. Larsen : ”Kredsen under lup”
DANMISSION - ydre mission
januar
Tirsdag d. 5. Hellig tre kongers fest Zions Kirke
kl.19,00
Torsdag d. 7. kl. 14,30 Kredsmøde hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe
MINI-konfirmander
Et nyt hold mini-konfirmander begynder i januar
måned. Der sendes brev ud her før jul til elever på
3.klassetrin.
Timerne kommer til at ligge torsdage, umiddelbart
efter skoletid og hjemkørsel. Vi begynder torsdag d.
14. januar . Afslutning palmesøndag d. 28. marts
2010
Babysalmesang
Flere unge forældre har efterspurgt babysalmesang ,
siden vi havde det i kirken sidste vinter. Der arbejdes
i øjeblikket på et samarbejde mellem Ribes sogne og
Farup . Vi håber, at der fremover kan etableres faste
hold henholdsvis forår og efterår skiftevis i Ribe og
Farup.
Hold øje med omtale i Ugeavisen eller ring/skriv til
præsten for at høre nærmere.
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Indsamlinger
V. nytårskollekten til fordel for Det danske Bibelselskab indkom 492,50 kr.
V. påskens indsamling til KFUM & K 532 kr.
Kr. Himmelfartsdag til fordel for Folkekirkens Mission 416 kr
Efterårskollekten på 1847 kr. blev fordelt mellem
Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske Sømands - og Udlandskirker
Kirkegården
Menighedsrådet vil gerne gøre opmærksom på de
ændringer der pr. 1. januar 2010 sker m.h.t. erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt ved tegning af
legat (kontrakt om vedligeholdelse af gravsted).
Provstiudvalget har pålagt Farup menighedsråd at
der ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder skal
pålægges en brugerbetaling. Taksten gælder i tilknytning til begravelser og urnenedsættelser, der
finder sted efter 1. januar 2010. D.v.s. at der ikke
røres ved allerede indgåede aftaler.
Endvidere har nye regler fra Told og Skat betydet at
der fra 1. januar 2010 ved tegning af legat skal
opkræves moms.
Bente Petermann, Kirkeværge
Status på Kirkehuset
Siden vi sidst skrev om Kirkehuset er den indvendige del af salen blevet malet og der er lagt nyt linoleum på gulvet. Et helt andet og lyst rum blev nu
synlig, og kunne tages i brug fredag den 30. oktober
til Halloween. Et overdådigt kaffebord stod til
rådighed for børnene og deres forældre, så der var
fuldt hus.
Godt at de gamle varmerør som lå på gulvet var blevet fjernet. Det lader til, at de eksisterende varmekilder, kan klare opvarmningen. Nu mangler der så
lidt for at gøre det hele lidt mere hyggeligt. Der
monteres lampetter på væggene, og nogle billeder
skal vi også have op at hænge. Indkøb af nye stole
er endnu ikke endeligt besluttet, der har været mange typer at kigge på, og prisen skal helst også være i
orden. Når alt er på plads og i orden inviterer
Menighedsrådet til en rigtig indvielse af Kirkehuset.
Der orienteres nærmere herom.
1. søndag i advent, d. 29. nov. inviteres på kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 10,00 og d. 13. dec. ligeledes efter musikgudstjenesten kl.19,00 - begge dage i
Kirkehuset.
Solveig Christiansen
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
Årets Julekalender på DR 1
Julekalenderen på DR1 hedder i år ” pagten” og er
optaget i det lille sogn Thyregod her i Ribe stift.
”Pagten” er efter sigende noget af et barskt eventyr,
som henvender sig til de større børn og deres forældre . Det handler om en mystisk pagt, som Grundtvig og nissen Saia lavede for længe siden! Nu er
Pagten forsvundet og det er op til de to helte , Malte
og Lyda at finde den igen. Lyda er en nissepige –
og Malte en dreng på 12 år, der går i 6. klasse på
Thyregod skole. Mere skal ikke røbes her ….
Når Thyregod og Grundtvig overhovedet kommer
ind i en af adventstidens julekalendere hænger det
sammen med, at Grundtvig som 9 – årig blev sendt
fra den idylliske Udby præstegård på Sydsjælland –
til pastor Feld i Thyregod, som var en god ven af
familien. Her skulle han gøre forberedelser til at blive optaget i Latinskolen . Grundtvig boede seks år i
Thyregod præstegård og blev konfirmeret i Thyregod kirke , hvorefter han begyndte på Aarhus Katedralskole.
I årets julekalender kan man møde den 10 årige
Grundtvig –
og i årets salmesangprojekt i Rams – har børnene
stiftet bekendtskab med Danmarks største salmedigter i 4 ud af de 6 salmer, der har været på programmet , og som har været sunget af tusindvis af børnestemmer her i november måned :
Den signede dag med fryd vi ser.
Morgenstund har guld i mund
Blomstre som en rosengård..
Dejlig er den himmelblå
og de to nye i salmebogen : Dommer over levende
og døde( Johs. Johansen 1975) … samt en genganger og formentlig topscorer hos børnene : Du satte
dig selv i de nederstes sted.(Hans Anker Jørgensen
1986) .
Navne og telefoner
Sognepræst Elin Hjuler,
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/ ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Bente Petermann
Farupvej 9, Mejlby, tlf. 75420895
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Så er det snart jul igen, igen.....
og i år er det Mille , Galleri Stuhr, der gerne vil sponsere en julegave til Marsk& Mulds læsere.
Har du lyst til at få et billede af sommerens stedmoder ( 30x30) lægger du dit navn og adresse i en kuvert.
Skriv Marsk&Muld udenpå og smid den i vores postkasse inden d. 15. dec.
Du må også gerne kigge ind til os med den - se vore kort/billeder og få en snak.
Vi har åben mellem 11-17 eller efter aftale.
Vinderens navn offentliggøres i Marsk&Mulds febr. nummer.
Med venlig hilsen.....Mille og Erik, Hillerupvej 32, Farup Kirkeby

Varde Hoppeborg

Efterlysning

Fredag d. 2. oktober havde F.S.B.G. inviteret alle i
Farup Sogn til en gratis tur i Hoppeborgen i Varde fra
17.00-21.00. Rigtig mange hoppe-lege-glade børn og
voksne - ikke overraskende prægede børnefamilierne
billedet - benyttede sig af tilbuddet. I alt 72 bakkede
op, så det var super flot. Langt de fleste havde madog kaffekurven med hjemmefra, mens andre fik mad
fra borgcafeen. Store som små hyggede sig og svedte
og ingen savnede Disney Sjov denne aften.
Tak for den store opbakning og fremmøde.

Vi har i lokalarkivet fået forespørgsel om Christian
Ernst, som var slusemester på Kammerslusen fra
1928-44. Han var født i Helsingør og flyttede senere
tilbage dertil. Hidtil er diverse forespørgsler om
ham endt resultatløse, derfor denne henvendelse.
Hvis nogen ved noget, eller mener, at der nogle, der
kunne vide noget om ham, vil vi gerne vide det i
lokalarkivet på flg. tlfnr.
4580 8256 (Mette), 7542 2663 (Ivan), 7541 0254
(Villy)7542 1860 (Susanne), 4731 2488 (Ragna)
På forhånd tak!
Venlig hilsen Mette Lind

På F.S.B.G. vegne Trine W. Brander
12

FARUP SOGNEBLAD

