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Gymnastikopvisning 

Gymnastikopvisning i Farup fredag den 19. marts
kl. 18.30 i Logitranshallen.

Opvisning af vores lokale hold, ungdomsmix 
og juniortræningsholdet.

Kom og se en flot opvisning. 
Efter opvisningen er der mulighed for at nyde 

indholdet af sin medbragte madkurv 
og for en hyggelig snak.

Vel mødt hilsen FSBG

Store Badedag

Store Badedag i Ribe Svømmehal bliver afholdt
søndag den 7. marts fra kl. 1330. 
Vi mødes i svømmehallen, hvorefter der er gratis
svømning for medlemmer af F.S.B.G. 
Svømmehallen lukker kl. 16.00, og der bades
således i de sidste 2 1/2 time af den offentlige
åbningstid. Ved ankomst oplyser man blot at man
er medlem af F.S.B.G. 
Arrangementer er rykket lidt frem i forhold til
tidligere, for at undgå kollision med konfirmatio-
ner m.v.

Generalf. i Farup Ungdomsklub
Afholdes tirsdag d. 23. februar 2010 

på Farup skole kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se mere på www.farupsogn.dk.
Hilsen bestyrelsen

Kan du li´  at synge ????? 

så var det måske noget for dig at  komme med i Gredstedbro Egnskor.   
Vi er ca. 22 sangglade personer, der mødes et par timer og synger sammen  

hver mandag kl. 19.30 i aulaen på Gredstedbro Skole

Det er ikke nødvendigt at kunne noder - vores dirigent skal nok få melodierne præsenteret, så alle kan
være med.  Vi har startet den nye sæson - men du kan sagtens nå at være med. 

Vi skal bl. a.  øve til en  stor fælleskoncert i anledning af både Ribe Mandskor´s  150 års jubilæum 
og Ribe By´s   1300 års jubilæum  i maj måned - en spændende opgave.  

Der er allerede medlemmer fra Farup, så der er mulighed for følgeskab/fælleskørsel. 
Håber det har din / jeres interesse - ring evt. og hør nærmere 

hos enten  Lene  Nielsen  tlf. 75411883  eller     Ivan Jørgensen   tlf. 75422663



Fastelavn       

Fastelavn (0 år til og med 1. kl.) 
Lørdag d. 13.02.10 kl. 10.30 - 12 

Fastelavnsdisko (fra 2. kl. og opefter)
Fredag d. 12.02.10 kl. 18 - 20 

Mød op - en fest du ikke vil gå glip
af!!!!!!!!!!        

FORSAMLINGSHUSET

Bondebal i Farup Forsamlingshus       

Lørdag d. 13. marts 2010 kl. 19.00-01.00
Trænger du til at få udskiftet halmen i træskoene, eller er det
bare lang tid siden at du har været til et rigtigt bondebal, så
mød op i Farup Forsamlingshus.

Der vil være en præmie til de 3 flotteste udklædninger.

Det bliver helt sikkert en festlig aften, hvor der er mulighed
for at samle unge som ældre.

Musikken vil blive leveret af en DJ, som nok skal sørge for
en forrygende aften.

Pris: 195 kr. incl. mad og musik.

Tilmelding senest 
mandag d. 8. marts 2010
til Ruth Hundebøll tlf. 75 42 41 45.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup
Forsamlingshus           
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Vedr. medlemskab af F.S.B.G.
Vi har i bestyrelsen besluttet os for at foreningsåret skal følge kalenderåret, således at der
ikke opstår tvivl om, hvorvidt man har betalt eller ikke betalt for sit medlemskab, fordi
det aldrig har lagt 100 % fast, hvornår foreningsåret egentlig begyndte. Det vil sige at for-
eningsåret allerede er i gang, og vi vil i løbet af februar måned komme rundt til hver enkelt
husstand, for opkrævning af kontingent. Kontingentet er, som tidligere, fastsat til 50 kr. pr.
person i husstanden over 18 år. Af de 50 kr. går 20 kr. til Marsk & Muld. Så ved at betale det latterlig lave
beløb, er du med til at holde gang i redaktionen. Du kan læse om vores aktiviteter på www.farupsogn.dk ,
ligesom du med fordel kan læse formandsberetningen i dette blad, for at få et indblik i hvilke arrangementer
vi laver. Betalingen kan også ske via Home-banking på kontonummer 9692 4747577. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i F.S.B.G. 

SMS ordningen er en succes, den kan blive større !      

Sms ordningen er nu sat i funktion. Der er foreløbig 60 tilmeldte, der er plads til flere, så hvis du vil informe-
res omkring, hvad der sker i dit sogn, så opgiv dit mobilnummer og adr. til Ruth 21371798 , 75424145 eller
ruthogmogens@os.dk. Så får du automatisk en sms der f.eks. omhandler et kommende arrangement. For dig
er det naturligvis gratis. Tilmeld dig nu, inden du glemmer det. Vi håber naturligvis, at endnu flere vil gøre
brug af vores tilbud. Ved kommende arrangementer i forsamlingshuset vil vi sørge for, at der bliver mulighed
for tilslutning til ordningen. 
F.S.B.G. og Forsamlingshuset
Mogens H. Sørensen
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Efterskrift fra turen til ungdoms-VM i Ju-Jitsu i
Athen, hvor Jacob Vase, Jakob Hundebøl og Laura
Vejlgaard deltog .
Turen gav mange forskellige oplevelser – kæm-
perne deres, i ensartede sponsordragter og sport-
stasker fælles i flyveren  fra Kastrup til lufthavnen i
Athen, luksusbusser til luksushotel med udsigt til
blå hav og kæmpe buffet, transport til og fra Ano
Liossia Olympic Hall fra OL2004 i det nordlige
Athen via motorveje, behandlet som VIP og alt var i
orden. 
Fædreturen som vi selv arrangerede gav et andet
billede af Grækenland. Vi boede på et billigt men
pænt hotel  i centrum, med virkeligheden uden for
døren. Athens 5mio indbyggere er sammensat af
mange forskellige folkeslag og  for mange virker
livet svært når  kun få har mere end nødvendigt og
alle prøver at leve af hinanden, finanskrisen er
mærkbar på en mere barsk facon, når det i forvejen
er svært.
I en taxa med GPS og 11km til arenaen ifølge
Google Earth begav vi os ud i mylderet, hvor den
stærkeste/frækkeste kommer først i trafikken, men
kørte  alligevel ud af kortet over i den næste dal og
det var ingen hjælp for chaufføren at spørge folk
undervejs og da arenaen  viste sig at ligge i et
sigøjnerkvarter kom man der slet ikke, men vi fandt
det og bestilte samme taxa til næste dag, så virkede
det !
Hallen/arenaen er én ud af 20 stadions som blev

bygget til OL og nok ikke har den store relevans
mere, men en begivenhed som har trukket ”tæn-
derne” ud på den i forvejen elendige økonomi i
Grækenland, hvor ting kun virker  v.h.a. korruption
– landet er tæt på økonomisk kollaps.
Sportslig klarede vore lokale helte det fint, det gav
både vundne og tabte kampe imod nationer som
stillede op med over 60 kæmpere og specielt
broderfolkene fra Sverige var helt på vores side når
der skulle heppes, man er nok mere nabo jo længere
væk hjemmefra.  At være med til et sportsstævne
giver både som deltager og tilskuer oplevelser som
rører hele eller dele af følelsesregistret og når der er
kamp på måtten hvor modstanderen har samme lyst
til at vinde og gør deres yderste, så er kampen
mellem tilskuerne (forældre, kammerater, trænere)
ligeså intens og vigtig, men alligevel mærkes klart
forståelsen/sympatien igen efter kampen på tværs af
nationer og selv om vi ikke kan snakke russisk,

kazakstansk, græsk, israelsk, fransk så har vi
forståelsen og et fællesskab med samme mål  og
regler på tværs af religion og politik - det er klart
det vi skal bruge sporten til! Træningen fortsætter
mod nye mål - Europamesterskaberne i Wien i
Østrig til maj . Gert Vejlgaard 

To bronze medaljer til Ribe JJ ved Ungdoms
VM!!
Det blev til to BRONZE medaljer til Ribe JJ’s
kæmpere ved Ungdoms VM der blev afholdt i
Athen.

Lasse Munck vandt bronze i Aspirantklassen
(U18) under 81 kg

Charlotte Beyer vandt bronze i Aspirantklassen
(U18) under 57 kg

Jacob Vase, Jakob Hundebøll og Laura Vejl-
gaard blev ikke placeret, men kæmpede alle rigtig
flot og vandt også kampe dernede i det skrappe sel-
skab.

Mikkel Willard fra Hillerød vandt også bronze i
aspirantklassen.

På billedet er også Anders Lauridsen og Claus
Tobiasen, som var med som landstrænere for hele
holdet og de stolte fædre: Peder Munck, Mogens
Sørensen (Hundebøll) og Gert Vejlgaard.

VM i Ju-Jitsu i Athen



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 25. feb.2010 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for Farup Sogns Borger- og
Gymnastikforening torsdag den 25. februar 2010 kl. 20.00 i Farup Forsamlingshus.
På den ekstraordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2009
2. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen omhandlende ændring af vedtægternes § 9
3. Valg af revisorer
Vel mødt.
F.S.B.G.
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Lokalarkivet.

Lokalarkivet indkalder til
offentligt møde i Lokalar-
kivet.

Forsamlingshuset lille sal
den 18-3. kl. 19.00.

Vi sørger for kaffe, the og
kage.

Alle er velkomne.
Hilsen Lokalarkivet.

FORÅRS HOBBYUDSTILLING I
FARUP FORSAMLINGSHUS

Søndag d.  21. marts fra kl 10.00-16.00

Så er det tid til hobbyudstilling i Farup forsamlingshus. kom og se hvad
de kreative udstillere har lavet i år, der er mange forskellige ting at finde.
Igen i år vil der være en frisk frisør, med tilbud på klipning.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage.
Overskuddet går til forsamlingshuset, så mød op og støt en god sag.

PS. der er stadig få ledige pladser, så skulle I/du sidde derhjemme og få
lyst til at deltage, så kontakt 
Tove A. Vejrup Farup Kirkevej 5 på tlf. 75421298 eller 22563782 for
yderligere information og tilmelding, elller send en mail på
toveager@ofir.dk inden den 14 marts.

Ribesange fra Dronning Dagmar til Bo Gunge
I sidste nummer af Marsk og Muld, lød en opfordring til at sætte kryds i kalenderen
onsdag d. 24. februar kl. 19.30 – 22,00
Det håber vi, mange har gjort!
Som alle ved, fejrer Ribe i år sit 1300-års jubilæum. Helt så langt tilbage når vi ikke, men
Karsten Eskildsen har lovet, i aftenens løb, at guide os igennem 500 år af gamle Ribes historie, ved hjælp af
kendte - og måske mindre kendte - lokale sange fra Højskolesangbogen.
Ribes lange historie er nemlig også en lang sang-historie, med helt afgørende betydning for folkesang i vore dage.
Når vi skriver 24. februar er der rimelig chance (eller måske nærmere risiko...) for, at vinteren stadig huserer
udenfor. Desværre viser erfaringen også, at vintermørket og kulden “gør noget ved os” - vi orker lidt mindre,
holder os mere for os selv, har måske lidt kortere lunte osv. Et godt middel mod let vintermismod er SANG!
Mød derfor op, så vi I fællesskab kan få jaget vinterspøgelserne på porten.
Som sædvanligt vil der i pausen være kaffe og hjemmegjorte kager.
Karsten Eskildsen er fuldmægtig på Syddansk Universitet, Esbjerg og har bl.a. i 10 år været museumsinspek-
tør i Odense og faglig leder af H.C Andersen- og Carl Nielsenmuseerne.

pris 50 kr. incl. kaffe

På forhåbentligt gensyn til en hyggelig aften i forsamlingshuset! Q-gruppen
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Mødedeltagere: 

Fra Esbjerg Kommune: Conny Hornstrup (CH),
Rikke Nordborg (RINO), Carsten Schlein (CSC)
Fra R Arkitekter: Jørgen Knippel og Steen Paarup
Hansen
Fra Styregruppen: Ole Rasmussen, Mogens Søren-
sen og Jytte Knudsen

2. R Arkitekterne præsenterer de to projektforslag
Der var hurtig beslutning om, at arbejde videre med
projektforslaget, som integrerer den Farup gl. skole
i det nye Multihus. Dette projekt er billigere end det
andet forslag og man kan samtidig bruge eksisteren-
de bygninger. Dog betyder det mange flere m2 og
dermed større årlige driftsudgifter end forudsat i det
oprindelige forslag om nybyggeri.

I det nye forslag genanvendes ????? m2 fra den
gamle skole, og der bygges ??? nye m2.

CSC: forespurgte til tagets stand på skolen. 
Styregruppen oplyste at taget er af eternit, hvilket
betyder at der højest sandsynlig er asbest.

3. Økonomi
I tilbuddet fra Hans Tobiasen tages der forbehold
for asbest i forbindelse med nedrivning af skolen. 
I projektet vil der være tale om en delvis nedrivning
af skolen. Da nedbrygningen er anderledes end det
pålydende tilbud fra entreprenøren, er det ikke sik-
kert at tilbuddet holder. Fjernelse af asbest kan bety-
de, at nedrivningsudgifterne kan blive højere. 

CSC pointerede, at prisen i udbudsmaterialet skal
være rigtig fra start, således at projektet ikke efter-
følgende skal beskæres. 
Det er samtidigt vigtigt, at det som lokalbefolknin-
gen bidrager med i byggeprocessen ikke skal frem-
gå i udbudsmaterialet. 
Hvis en lokal håndværker ønsker at byde på en
opgave, så skal det stå i et separat udbud, hvor den
lokale kan byde ind. 

CSC var bekymret om budgettet holder. Han vil
vurdere priserne, herunder nedrivning/fjernelse af
asbest. 

4. Projektets videre forløb og tidshorisont
Styregruppen og R- Arkitekterne skal komme
med et bud på, hvad lokalbefolkningen kan
bidrage med af arbejdskraft.

CSC vurderer projektets budget sammen med
Steen Paarup fra R-Arkitekter.

Styregruppen vurderer hvor stor egenfinansie-
ring de mener, er realistisk (ikke arbejdskraft)

Tidshorisont: 
Rino beregner driftsudgifterne ud fra nøgletal.
Rino laver en kvadratmeterpris, som skal afle-
veres til Vedligehold. Senest ultimo januar, såle-
des at CH kan undersøge baglandet, da det højst
sandsynligt vil være størrelsen på de årlige
driftsudgifter, der vil være afgørende for, om
Esbjerg Kommune kan sige ja til det nye pro-
jekt.

Alle oplysninger skal være indhentet senest den
1. juni 2010, hvis det skal være med i budget-
lægningen for 2011.

Arkitekterne skal foretage en mere dybdegående
kalkulation med indhentning af priser, således at
budgettet bliver mere realistisk. 
De skal herefter kontakte CSC.

Næste møde primo februar 2010. Rino sender
mødeindkaldelse ud. 

5. Eventuelt
Intet

Referent: Rikke Nordborg 

Referat fra mødet med Styregruppen Farup Landsbyfælled og
R-Arkitekter den 10. december 2009
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Endnu et foreningsår er gået, og hermed et lille tilbageblik på aktivi-
teterne der blev udrettet i det forgangne år. Der blev traditionen tro
afholdt fastelavnsfest i forsamlingshuset, og ligesom tidligere år, var
arrangementet udliciteret til en række velvillige borgere, som på veg-
ne af FSBG forestod arrangementet. Der var ændret en smule på kon-
ceptet, i forhold til sidste år, hvilket betød at fastelavnsfesten var delt
op i to, således at børn til og med 1. klasse slog katten af tønden om
formiddagen, hvorefter der var fastelavns-disco om eftermiddagen
for børn fra 2. klasse og op. Det var en kæmpe succes, og ud over en
stor tak til arrangørerne, skal der også lyde en stor tak til ungdoms-
klubben, som var leveringsdygtige i bartendere. Overskuddet fra
baren gik derfor til ungdomsklubben.

I marts måned blev der afholdt gymnastik opvisning, hvor selve
arrangementet bliver planlagt af
dem der nu engang har mest forstand på det, nemlig gymnasterne
selv. Stor ros herfra for det flotte
arrangement, og dejligt at kunne konstatere at der igen i år var flot
fremmøde bland publikum. Som et lille krydderi var der en optræden
fra Ribe Ju-jitsu Klub, som i dagens anledning havde fået støvet
”Plus 30” holdet af (en slags Ju-jitsu Old boys). En stor del af
udøverne kommer fra Farup, hvilket gjorde det hele endnu sjovere.
En stor tak til de involverede ledere.
Som et nyt tiltag, deltog ca. 25 mand m/k i Danmark Naturfrednings-

Referat af formandsberetning 2010 F.S.B.G. 
Referat af formandens beretning kan læses på hjemmesiden : www.farupsogn.dk

Snerydning!!
Før jul faldt sneen i store mængder. Mange glædede sig over udsigten til en hvid jul, og børnene var meget
hurtigt ud for at afprøve kælke og bygge snemænd i mange variationer.

Men for dem som skulle færdes udenfor, var situationen af en alvorligere karakter. For mit eget vedkom-
mende nød jeg sammen med familien både jul og nytår under helt andre himmelstrøg og en temperatur på 30
grader hver dag. Men sneen var der stadig, da vi vendte tilbage til Danmark først i det nye år. Jeg fik efterføl-
gende flere telefonopkald specielt vedrørende Farup Kirkevej, som var vanskelig at færdes på. Jeg kontaktede
derfor Esbjerg Kommune, og fik oplyst følgende regler for snerydning som værende gældende:

· A + (veje som har afgørende betydning for afvikling af fjerntrafikken og/eller afgørende betydning
for den gennemkørende trafik, tidligere amtsveje)

· A  (veje som har væsentlig betydning for afvikling af den kollektive og gennemgående trafik. Dvs.
busruter og indfalds- og omfartsveje. Herunder hører også gågader, særlige vejkryds m.v.)

·  B (veje, stier og pladser som har væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik)
·  C (veje og stier, der har mindre betydning for afvikling af trafikken)

Snerydningen og glatførebekæmpelsen foretages i prioriteret rækkefølge, således at A+ veje har den højeste
prioritet

Med hensyn til Farup Kirkevej så er den klassificeret som kl. B. Da vejrsituationen har været så ekstrem, har
kommunen måttet bruge mange ressourcer på klasse A vejene,og der gik derfor lang tid inden der blev ryddet
på de andre vejklasser. Det har medført at sneen er blevet kørt fast til is, og det er meget ubehageligt af
færdes på vejen

Esbjerg Kommune vil i 2010 foretage en evaluering af snerydningen, og efterfølgende skal der træffes poli-
tisk beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i vinterregulativet, og det omfang kommunens veje
og stier sneryddes og glatførebekæmpes på.

Så vi må nok affinde os med sneen, som stadig pynter hele landskabet. Samtidig skal der lyde en stor tak til
de personer, som med egne store traktorer frivilligt har ryddet veje både her og der.

Solveig Christiansen Formand for menighedsrådet 

forenings landsdækkende affaldsindsamling, som blev afholdt i april
måned. Selvom man ikke synes at det flyder med skidt og skrammel i
sognet, blev der alligevel samlet en del affald. FSBG var vært med
rundstykker og kaffe, inden der blev tildelt ruter. En rigtig fin formid-
dag med stor signalværdi – og en succes som vi helt sikker gentager i
2010. Om eftermiddagen blev der afholdt Store Badedag i Ribe
Svømmehal, hvor folk havde mulighed for at få evt. sved, som man
havde tilegnet sig i forbindelse med affaldsindsamlingen, vasket af
kroppen. Her deltog 42 personer i alt, med hovedvægten på
børne/ungdomssiden. 

Boldaften blev afholdt i maj måned, hvor der som sædvanlig var stor
tilslutning. Der blev spillet rundbold til den store guldmedalje, og da
vejret igen var med os, kunne øl, vand, kaffe og kage kunne indtages
i ro og mag, ligesom der også var gang i snobrøds bagningen over
bål. En hyggelig aften, hvor snakken går, og ungerne leger.

I slutningen af august afholdt vi, i samarbejde med Forsamlingshuset,
landsbyfest, hvilket bare var en kanon succes. Fredag aften stod
vanen tro i børnenes tegn, krydret med lidt familieunderholdning i
form af Høvdingebold – arrangørerne kan ikke tåle mere ros, så det
vil jeg undlade. Herefter var der børnedisco og MGP, efterfulgt af et
lækkert kaffebord, som Lokalarkivet havde stablet på benene. Lørdag
var der bl.a. en mini-fodboldturnering for de små, efterfulgt af et OL i
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særprægede discipliner – bl.a. kan nævnes Ribbensteg-stød, i stedet
for kuglestød. Et super godt arrangement, som holdt gæster og delta-
gere på sportspladsen hele eftermiddagen. Om aftenen var der lagt op
til et brag af en fest, med ikke mindre en 230 spisende gæster. Menu-
en stod, som tidligere, på helstegt pattegris m/ flødekartofler og en
kæmpe salatbuffet. Musikken blev leveret af bandet ”Full Size”, og
efter et par ned-justeringer af lydstyrken kom der virkelig gang i dan-
segulvet. En super fed aften, og en super fed afslutning på en helt
igennem fantastisk Landsbyfest, som i den grad var tilsmilet af vejr-
guderne. Det resulterede i en rigtig god omsætning i baren, hvilket
afstedkom et overskud på omkring 10.000 kr. Det største overskud i
mange år. Vi håber på den samme opbakning i år. 

Som noget nyt tilbød FSBG at man søndag d. 13. september kunne
komme med på en sæltur i vadehavet arrangeret af Vadehavscentret i
Vester Vedsted. Turen var delvis selvbetalt, da FSBG tilbød at betale
halvdelen af prisen, således at børn kostede 25 kr. og voksne kostede
50 kr. Vi synes det var et helt fantastisk tiltag, og en god mulighed
for at komme ud og opleve naturen på nært hold. Det var vi åbenbart
ene om at synes, for der var ikke en eneste der gjorde brug af tilbud-
det.  

Et andet nyt tiltag, var en tur til Legeborger i Varde, fredag den 2.
oktober. Her var tilslutningen en noget anden, idet i alt 72 personer –
flest børn – deltog i arrangementet, som var betalt af FSBG. Vi købte
et par timers ekstra åbningstid, således at det var et lukket arrange-
ment for FSBG’s medlemmer fra kl. 18 til kl. 2030. En helt igennem
fed eftermiddag og aften, hvor der blev leget igennem. 
I slutningen af november blev der afholdt Julebanko, med et moderat
antal deltagere. Det kunne være ønskeligt med en lidt bedre opbak-
ning, idet der lægges et stort arbejde i at samle gaver ind m.v. 

Q-gruppen, som er en græsrodsbevægelse, som opererer under
FSBG’s vinger, afholdt i juni måned at musikalsk arrangement i Kir-
kelunden, hvor det næsten lokale Holsted band ”Almost Irish” spille-
de irsk folkemusik, som det skal spilles. En dejlig eftermiddag, med
godt vejr, hyggeligt samvær og tre unge knægte, som oser langt væk
af glæden ved den irske musik. Fredag den 30. oktober stod den på
Halloween i Kirkelunden – et dejligt uhyggeligt arrangement. Q-
gruppen står ligeledes bag uddeling af en velkomstpakke til tilflyttere
til sognet. Pakken består af lidt godt til halsen, og informationer om
de aktiviteter der løbende er i sognet. Velkomstpakkerne er blevet
omdelt siden august måned. En stor tak til Q-gruppen for deres arran-
gementer i 2009 – i skal bare gi’ den gas i 2010. 

På det sportslige område, har både håndbolden og fodbolden rullet.
Fodbold i form af to børnehold (0-5 år og 5-9 år), ligesom der igen i
år har været et lukket 7-mands seniorhold – der blev ikke taget de
store pokaler hjem, men der blev hygget. På håndbold-fronten var
FSBG repræsenteret med et Old Girls hold, som i lighed med tidlige-
re år var suveræne i deres pulje. Tøserne vandt deres pulje, men for
ikke at blive alt for overlegne, valgte de ikke at stille op til kredsme-
sterskaberne. Det er vel også en form for Fairplay. Fodboldholdene
fik i år sponseret nogle rigtig flotte spilledragter og træningsdragter,
af Gantech. En stor tak til de involverede trænere, og en stor tak til
Henrik Gantzel for de fine dragter. 
Tak for et godt år. Jens Nielsen, formand

Referat af formandsberetning
19. jan. 2010.  Ref. af formandens beret-
ning kan læses på hjemmesiden : www.farupsogn.dk

Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores generalforsamling, som vi holder
sammen med borgerforeningen/gymnastikforeningen. Tak til dig Gert fordi du
vil være ordstyrer.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvordan året er forløbet….

Jeg synes, at vi har haft et rigtigt godt år i forsamlingshuset, samarbejdet i besty-
relsen har været godt og konstruktivt ligesom samarbejdet med andre foreninger
har været gnidningsfrit. Rigtig mange har givet en hånd med ved diverse arran-
gementer, vedligehold på huset og ikke mindst ved den daglige drift. Gode spon-
sorgaver fra private og lokale firmaer har igen i år lunet i kassererens kasse.  Det
skal I alle sammen have en rigtig stor tak for. Jeg tror på, at også året 2010 vil
være præget af opbakning og positiv stemning omkring vores forsamlingshus.
Det gør det alt andet lige sjovere og betydelig lettere at sidde i bestyrelsen.

Året startede med vores generalforsamling 19 Jan.09. Den forløb godt med god
debat og vi fik vores regnskab godkendt uden anmærkninger. Ragna har igen i år
lagt sidste hånd på regnskabet, så det rent regnskabsteknisk skulle være i orden.

Vores 80` er fest 7 marts 2009 forløb rigtigt godt.. Omkring 80 mødte op til spis-
ning og 20 kom senere bare for at høre musikken. Det så ud til at både unge som
ældre hyggede sig. Jesper sørgede som så ofte før, for et stort og flot drinksskilt,
Lotte og Jette havde travlt i baren med at lave firser drinks, det klarede de super
godt. Mange havde fulgt vores opfordring til at møde udklædte op til festen, det
gav god stemning fra starten. En dejlig fest med solidt overskud og en masse gla-
de fremmødte.

Tove og en flok hjælpere sørgede igen for, at hobby udstillingen d.5 marts 09
blev en succes.
Udstillingen var godt besøgt, mange lokale og folk man normalt ikke ser i for-
samlingshuset var mødt op til udstillingen. Hobbyudstillingen gav igen et pænt
overskud.  Dertil kommer et tilskud fra Esbjerg kommune på 5000kr., da de støt-
ter sådanne kulturelle arrangementer. 

Landsbyfesten blev afholdt som vanligt sammen med Borgerforeningen. Landsby-
festen forløb i det det store hele godt, der er altid noget, der kan blive bedre, så det
prøver vi på i år. Tanker og ideer omkring landsbyfesten er naturligvis altid vel-
komne. Tombola og halvdelen af overskuddet fra festen gjorde weekenden ind-
bringende. Bevidst lavede vi ikke sponsor arrangementer grundet i finanskrisen.

Loppemarked afholdt d.31. okt. 09 gav et rekord flot overskud, og vi havde en
rigtig god dag sammen med mange hyggelige hjælpere. Der var igen i år rigtig
mange og gode lopper. Vi har ryddet godt op i vores lopper og mangler hårdt
nye. Tak til Lauge og Lene, fordi I igennem hele året lægger plads til og i det
hele taget gider bøvle med lopperne. 

Vores efterårsfest d. 24.okt. 09 blev til en Irsk aften, hvor Almost Irish fra Hol-
sted underholdt. Det klarede de super godt, de 90 fremmødte fik god stemning
fra start til slut. I baren blev man betjent af Carsten og John, de serverede Irsk øl
og whisky, nænsomt udvalgt af Carsten. Arrangementet gav et flot overskud.  

Siden sidste generalforsamling er der afholdt tre fællesspisninger alle med god
tilslutning. Det er Dorte Pedersen Hillerup, som trækker det læs sammen med
Alma. Vi synes, det er en rigtig god og uforpligtende måde at dyrke et fællesskab
på. Hyggeligt er det altid. Vi kan nemt være flere til fællesspisningerne, måske
vil den nye sms-ordning bidrage til dette.

Juletræsfesten d. 6. Dec. 09 gik efter planen, hele 80 fremmødte børn som voks-
ne hyggede sig med juletræet, slikposerne og julemanden.  Tak til vores hjælpere.

Birte Kulmbach står både for udlejning og den ordinære rengøring af forsam-
lingshuset, en ordning som huset igen i år nyder særdeles godt af. I samarbejde
med Mona Vejlgaard har Birte, i fællesskab med damer, sørget for de nødvendige
ekstra hovedrengøringer. Endnu en gang  tak.

Vi har i det forløbne år kun indkøbt småting og holdt udgifterne nede på et abso-
lut minimum.  Der er ganske enkelt ikke plads til de helt store armbevægelser. På
vedligeholdssiden har der været lidt bøvl med vaskemaskine samt lidt strømpro-
blemer. 

Forsamlingshuset har været udlejet 45 gange, plus 11gange til os selv eller andre
foreninger. Jeg vil gerne opfordre til at leje vores forsamlingshus, når I holder
fest. Og nej, det behøver ikke at være besværligt, Birthe Kulmbach hjælper gerne
med at skaffe servering og meget andet. 

Af kommende arrangementer vil jeg gerne reklamere for vores Bondebal den
13. marts. En fest hvor der bliver plads til de unge som ældre, vi lægger op til, at
det bliver en hyggelig fest, hvor folk får en på opleveren. På utallige opfordringer
vil vi lave en Oktober fest, hvor vi vil forsøge at skabe tyroler-stemning med
store fadøl og hvad der ellers hører sig til. Bestyrelsen glæder sig til begge fester.

Vi har som bestyrelse to ændringsforslag til vore vedtægter, men herom senere.  

På valg er Bjarne og Malene samt vores suppleant Anne Mette Schmidt.
Det var, hvad jeg havde valgt at medtage i min formandsberetning
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Februar
søndag d. 7. - seksagesima kl. 10,00
søndag d. 14. - fastelavn kl. 10,00
søndag d. 21. - 1.s.i fasten ingen gudstjeneste
søndag d.  28. - 2.s.i fasten kl. 10,00

Marts
søndag d. 7. - 3.s.i fasten kl. 10,00
søndag d. 14. – 45.s.i fasten kl. 10,00
søndag d. 21. – ingen gudstjeneste
søndag d. 28. palmesøndag kl. 10,00
afslutning mini-konfirmander 

Der kan altid bestilles kørsel til gudstjenester og
møder i konfirmandstuen/Kirkehuset hos Esbjerg
Taxa 75144500

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

Menighedsrådet
På sit sidste møde i det gamle år, konstituerede
menighedsrådet sig som følger:
Solveig Christiansen, formand og kontaktperson
Christian Nielsen, næstformand
Bente Petermann, kirkeværge 
Mona Vejlgaard, kasserer
Henrik Sørensen og Elin Hjuler
Jørgen Overby, Gram, bygningssagkyndig
Birthe Foged, Ribe, regnskabsfører  

Nytårskollekt
Ved nytårskollekten til fordel for Det danske Bibel-
selskab indkom der 691,50 kr.

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

Ferie
Sognepræsten holder ferie d. 15.-21. februar. 
Henvendelse i den periode til sognepræst Jørgen
Bork Hansen, Ribe, tlf. 75421612

MINI-konfirmander
Så er et nyt hold minikonfirmander på banen .
12 i alt – 4 piger og 8 drenge. Vi mødes torsdag
efter skoletid i konfirmandstuen og efter lidt at styr-
ke os på efter en lang skoledag, går vi på opdagelse
i kirken. 
Der er mange spørgsmål og kommentarer og tiden
løber.  Det er ren fornøjelse.
Søndag d. 31. januar medvirker mini-konfirmander-
ne sammen med konfirmanderne i kyndelmisse-
gudstjenesten. 
Her ses de en af de første gange i kirke og sne. 

Det er: pigerne først
f.v. Andrea, Julie, Emma og Mie
drengen f.v. Simon, Mikkel, Jørgen, Simon, Simon,
Lasse og Mathias, (Filip hører også med!)

Indre Mission
februar
onsdag d. 3. Studiekredsmøde hos Anders Nikolaj-
sen kl. 14,30, IM nr. 36
onsdag d. 17. Ribekredsen i Kirkehuset kl. 19,30.
Jens Erik Kristensen, Esbjerg  

marts
onsdag d. 10. Generalforsamling og møde i Kirke-
huset kl. 19,30. Thomas Iversen, Rødding
torsdag d. 18. Fællesmøde i Ribe, Bispegade 6, kl.
19,30. Edith og Bent Larsen, Skjern.  
lørdag d. 27. Højskoledag, Bramming. Program føl-
ger 
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DANMISSION - ydre mission
Inspirationsaften i Ribes stift syd.
onsdag d. 3. febr. kl. 18,00 i Toftlund. på Herrested-
gaard ved Toftlund kirke.
Mogens Kjær, generalsekr. i Danmission giver nye
indtryk fra Asien. Desuden debat om Danmissions
arbejde generelt.

Kredsmøder: 
onsdag d. 10. febr. kl. 14,30 hos Mary Sørensen
onsdag d. 3. marts kl. 14,30 i konfirmandstuen i
forb. m. konfirmandaktion
eller evt. onsdag d. 10 . marts alm. kredsmøde 

Babysalmesang 
Så tilbydes der igen babysalmesang.
Det sker i et samarbejde mellem de to Ribe-sogne
og Farup.   
10 torsdage fra slutningen af februar til udgangen af
april måned. 
Babysalmesangen foregår i Sct. Catharinæ kirke på
torsdag kl. 10,00 
Selve babysalmesangen varer o. 45 min.,  hvorefter
forældre er velkomne til en kop kaffe/te, som serve-
res i kirken. 
Det er musiklærer Lene Bordorff, Brørup, der står
for forløbet. Lene Bordorff har stor erfaring med
sang for og med de små og har bl.a. udgivet bogen ”
Babysalmesang året rundt ” 

Babysalmesangen er for børn fra 0-9 måneder
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig , til
Elin Hjuler, tlf. 75421612 ( ikke uge 8) eller mail:
ehs@km.dk . 

Max 20 deltagere 
Forældre bedes medbringe et tæppe/dyne, barnet
kan ligge på.
Første gang torsdag d. 25. febr. og sidste gang d. 29.
april. 

Babysalmesang tilbydes efterhånden i mange sogne.
I babysalmesangen fokuseres der på  de små børns
evne til at sanse gennem sang og musik,  rytme og
bevægelse. Der leges, synges gamle og nye salmer
og sange, der danses og der leges med rim og rem-
ser. Det er absolut ingen forudsætning, at man skal
”kunne synge”. Det vigtigste er at få en god og
anderledes oplevelse med sit barn.  

Kirkemusikalsk legestue
To lørdage i marts tilbydes  ”fortsat babysalmesang”
for de 1-2 årige.
Det er Kathrine Smitshuysen fra sidste vinters baby-
salmesang, der har lovet at komme i Farup kirke for
at være sammen med babyerne fra sidste år ? eller
andre i samme alder.
Det er absolut ingen betingelse, at man var med i det
tidligere forløb og om man kan være med en eller
begge gange er ligeledes underordnet. Det er et til-
bud, som vi håber, kan være til fornøjelse  for nogle
børn og forældre. 
Som sagt er det for børn mellem 1 og 2 år.  
Lørdag d. 6. marts og lørdag d. 27. marts kl. 10,30 i
kirken
Legestuen varer o. 45 min.,  hvorefter der er en kop
kaffe/te til dem, der har tid og lyst.  

Tirsdagsklub 
Vi fortsætter møderne i konfirmandstuen den sidste
tirsdag i måneden. 

D. 23. februar får vi besøg af Gudrun Jessen,
Vesterlund, som vil indvie os i ”Familien Bronté s
dramatiske liv og forfatterskab”. Gudrun Jessen har
for nylig været ”i medierne”, da hun og andre lokale
folk har været involveret i forberedelserne til DR ´s
julekalender ” Pagten”. ”Pagten” handlede bl.a. om
Grundtvig, der som barn opholdt sig i Thyregod,
hvor han hos den lokale præst blev forberedt til
latinskolen i Århus.
Gudrun Jessen er tidligere gymnasielærer og
præstekone i Thyregod og gør nu sammen med
andre lokale ildsjæle god reklame for den lille mid-
tjyske stationsby. Mon ikke vi får lidt at høre om det
også i løbet af eftermiddagen. 
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D. 30.marts kommer tidligere skoleleder og degn
Henry Lauridsen , Krogager, og fortæller om ”40
år i degnestolen” 
Henry Lauridsen er netop gået af som kirkesanger
/kordegn. Og før den tid som skoleinspektør v.
Stenderup skole, hvor jeg (EH) for mange, mange
år siden var i praktik og oplevede stor fortællekunst. 

Begge dage er det kl. 14,30 – 16,30. Kaffe 10 kr. 
Der er ingen aldersbegrænsning! Og i øvrigt kan
man naturligvis komme og gå til Tirsdagsklubbens
møder , som man har lyst og interesse for . 
Evt. kørsel kan bestilles hos Esbjerg taxa 75144500.

Sogneaften i Sct. Catharinæ kirke
Onsdag d. 10. marts kl. 19,30 kommer sognepræst
Charlotte Locht, Grimstrup, i konfirmandstuen i
Bispegade 6. Hun har beskæftiget sig med præsten
og præsterollen i film og litteratur  .. .. og det er ikke
kedeligt! ”Præsterollen – fra biperson til hovedrolle”
kalder hun sit foredrag. Der er fri  entre. 

Ægypten tur /retur på halvanden time.
I den første uge i marts får konfirmanderne i Farup
og Ribe besøg af en ung ægyptisk pige, Monda, i
selskab med danske Betina. Det er et led i Konfir-
mand Aktion, som er et gæstelærer arrangement
gennem missionsselskabet Danmission. 
Fire unge danskere har været på besøg  i Ægypten
og sammen med 4 unge derfra lært noget om,  hvor-
dan det er at være barn og ung i Ægypten og hvil-
ken rolle kirken spiller. De unge har især været
engageret i det projekt om bekæmpelse af børnear-
bejde, som Danmission er involveret i. 
Mødet mellem konfirmander og gæstelærere foregår
i konfirmandstuen i Bispegade. 

Klæder skaber  folk ! 
lyder en gammel talemåde, som der er en del sandhed i. 
Når jeg f.eks. ser en politibil eller en betjent i uni-
form, kigger jeg helt automatisk på speedometeret og
tjekker, om jeg har sikkerhedsselen på, for uniformen
indgiver en vis respekt. Men sammen med fagligheden
og professionalismen er uniformen også med til at
beskytte den person, der bærer den og os, der møder
den. F.eks. fortæller uniformen, at det er politiet, der
giver fartbøder og ikke Jens Peter Knudsen på
Præstegårdstoften. 
Til fastelavn er det gammel skik at glæde sig ud. Og
ser man på børn, ser man straks hvad udklædning
kan gøre. Hvilken børnefamilie har ikke oplevet at
have Supermand eller prinsessen boende til fastelavn,

for børn er ikke bare klædt ud. De ER deres udklæd-
ning. Fordi klæder skaber folk !
Fra Sydamerika kender vi til karneval. Her har den
årlige ”udklædning” været en overdådig folkefest
med social betydning. Den ene dag om året kunne
man opføre sig anderledes end ellers .Den fattige
kunne hæve sig op over elendigheden og drømme sig
til en plads i solen  - og den stilige kontormand
aflægge jakkesættet og iføre sig klovnekostume. 
Men maskerne hører som bekendt ikke kun fastelavn
og karneval til. Hvem kender ikke til at skjule sin
usikkerhed og sårbarhed bag et tilforladeligt ansigt -
eller gemme sine bekymringer bag tilsyneladende sik-
kerhed. Stress og udbrændthed er iflg. diverse under-
søgelser udpræget i DK - ikke alene blandt voksne,
men også mange børn og unge mennesker føler, de
ikke kan leve op til andres og egne forventninger eller
til det tempo, der er rundt om i  medier og reklamer.
Vi har tilsyneladende fået indrettet et samfund, der i
høj grad fostrer den slags.

Også i kirken handler det til fastelavn om masker og
udklædning. I en af teksterne til fastelavns søndag
fortælles om Jesu dåb i Jordan floden. Ved den lejlig-
hed lader Gud sin maske falde og åbenbarer, at han
ikke er en fjern og ophøjet Gud eller udefinerlig kraft
- og heller ikke en ide eller teori om menneskelivet,
men Gud går her på jorden - i skikkelse af sin søn -
tømmeren fra Nazaret: ”Du er min elskede søn ”
sådan lyder røsten fra himlen, da Jesus stiger op af
vandet.( Matt. 3,13-17)  Gud er en Gud, der deler vil-
kår med sit menneske..
I dåben falder alle masker. Når vi i vores lutherske
kirke praktiserer barnedåb, så er det for sige, at over-
for livets giver er vi alle som børn - sårbare menne-
sker,  afhængige af, at der er nogen, der vil os med
omsorg og kærlighed. Overfor Gud er vi kendt, som
dem vi er - med alle vore fortræffeligheder, fejl, fru-
strationer og rod vi kommer af sted med. I dåben står
vi nøgne og klædt af til skindet. Men i dåben iklædes
vi derpå en ny dragt - en usynlig, men sand og virke-
lig dragt , som hedder Guds kærlighed. Som vi får at
leve resten af livet med. 
Tænk om vi turde gøre brug af den ! Tro på, at vi ikke
selv skal magte det her liv.  At hele verden ikke står
og falder med min indsats  - af, hvordan jeg lykkes
som menneske, med min familie, mit job, min hver-
dag, mine venner. 
Klæder skaber folk ! Tænk om vi kunne tro på det og
leve af det. At det sandeste, der er at sige om os er, at
vi er elskede og gode nok. Tænk om vi kunne tage
livet og hverdagens udfordringer derfra. 
EH
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Den 31-12-2009 blev Præstegårdstoften omdøbt til Perletoften.
Om der er tale om en slags tilbagevenden til tidligere tiders praksis med at give gader navne efter det erhverv,
der bebor gaden, eller om der er tale om, at man lokalt ville hylde ordensmagten som dronningen jo gjorde
samme dag i sin nytårstale, eller om der blot var tale om en ganske morsom spøg, ja det vides ikke.
Her er det så for ikke-indforståede vigtigt at vide, at gaden bebos af en del politibetjente, og at ordet perle jo
for et års tid siden lige pludselig blev et ”noget-med-politiet-at-gøre”-ord. (Kristian Kyndi)

Februar 2010
Fredag d. 12. 18 - 20 Fastelavnsdisko (fra 2. kl. og opefter) Forsamlingshuset 
Lørdag d.13. 10.30-12 Fastelavnsdisco fra 2. kl Forsamlingshuset 
Tirsdag d.23. kl. 14.30 Tirsdagsklub - generalforsamling Konfirmandstuen
Onsdag d. 24. kl. 19,30 Sangaften - Q-gruppen Forsamlingshuset 
Tirsdag d. 23. kl. 19,30 Generalforsamling i Ungdomsklubben Farup Skole

Marts 2010
Søndag d. 7. kl. 13,30 Store Badedag     Ribe svømmebad
Lørdag d. 13. kl. 19 Bondebal   - husk tilmelding Forsamlingshuset
Fredag d. 19. - NY DATO - gymnastikopvisning
Søndag d. 21. Hobbyudstilling Forsamlingshuset
Tirsdag d. 30. kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen 

April 2010
Tirsdag d. 27. kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen 

mandage i lige uger  kl. 15-17 Strikkecafe - ferie maj - juli   Konfirmandstuen

Faste møder:
Marsk & Muld:  Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned 
Lokalarkivet:    Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00
Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.

Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til farup@farupsogn.dk

AKTIVITETSKALENDER


