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Affaldsindsamling 2010

Søndag den 18. april afholdes der affaldsindsam-
ling i Farup og omegn. 
På denne dag afholder Danmarks Naturfred-
ningsforening en landsdækkende affaldsindsam-
ling. 
Vi starter kl. 09.30 hvor F.S.B.G. er vært med
rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi udvælger
hvem der går på hvilke ruter. Efter indsamlingen
(omkring kl. 1130-1200) vil Farup Jagtforening
være vært med lidt mad og drikke. 

Det er svært at finde grunde til ikke at møde op.
Mød op og deltag i et godt arrangement, hvor
den står på frisk luft ad libitum.

Mødested: Farup Skole i skolegården.
Læs mere på www.dn.dk/affald 

Boldaften

Torsdag den 27. maj kl. 1900 afholder vi Boldaf-
ten på ”Farup Stadion”, hvor vi dyster mod hin-
anden i rundbold. Efterfølgende kan der købes
kaffe/kage, øl og vand, ligesom der også fyrres
op i bålet til en omgang snobrød. Kom og vær
med til en hyggelig og social aften. 

Bestyrelsen for Farup Forsam-
lingshus har holdt konstituering.

Formand: Mogens Sørensen, Farup Kirkevej 4, 
6760 Ribe, Tlf. 75 42 41 45

Næstformand: Malene Alsted, Kolint 10, 6760 Ribe,
tlf. 75 42 11 38

Kasserer: Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, 
6760 Ribe, tlf. 75 41 00 62

Sekretær: Betina Jørgensen, Præstegårdstoften 3,
6760 Ribe, tlf. 30 32 93 33

Menig: Benny Johansen, Krovej 2, 
6760 Ribe, tlf. 75 42 34 36

Klubmedarbejder / leder til Farup Ungdomsklub

Vi søger fra 1. september en frisk og aktiv klubmedarbejder, med lyst til at indgå i klub-
aktiviteter. Klubben har ca. 35 medlemmer mellem 11 og 16 år. 

Klubben har åbent 2 gange om ugen a 3 timer. Vi holder til på Farup skole. 
Arbejdets omfang er 100 – 150 timer pr sæson fra september til april.

Løn efter aftale.
Henvendelse til Henrik Villadsen, Nr. Farupvej 19, 6760  Ribe, 

tlf. 7542 4310 / 2361 4310, e-mail: nf19@os.dk
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Update fra F.S.B.G.
Hermed en lille opdatering vedr. foreningens ve og vel. Den 25. februar kl. 2000 blev der
afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordnen bestod i at fremlægge et god-
kendt regnskab, hvilket også skete. Til orientering kan jeg oplyse at vi kom ud af 2009
med et overskud på 10.353 kr., og en egenkapital på 132.223 kr. Et andet punkt på dagsord-
nen var forslag om vedtægtsændringer i vedtægternes § 9 – omhandlende foreningens ophør.
Forslaget, som blev vedtaget, var følgende:

§9: Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Foreningen kan endvidere
ophøre, såfremt 2/3 af medlemmerne beslutter det. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,
afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende. Samtidig træffes afgørelse
om anvendelse af foreningens midler. Ved opløsning af foreningen, skal eventuelle midler fra Gymnastikfore-
ningen overgå til Ribe Idrætsforbund.
De sidste to sætninger startende fra ”Samtidig træffes afgørelse om……..” ændres til ”I tilfælde af ophør, skal
foreningens formue tilfalde de øvrige foreninger og aktiviteter i Farup Sogn. Nærmere bestemmelse om for-
muen fastsættes af den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens ophør”.  
Begrundelsen for ændringen er den, at Ribe Idrætsforbund ikke længere eksisterer. Da RIF stadig fungerede,
fik Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening dækket en stor del af udgifterne til indkøb af bl.a. gymnastik
udstyr, via tilskud fra RIF, hvorfor evt. midler fra Gymnastikforeningen skulle overgå til RIF, hvis foreningen
ophørte. Jf. Esbjerg Kommune er der ingen andre, der kan gøre krav på foreningens midler i stil med RIF. Det
eneste krav fra kommunen er blot at et eventuelt overskud, ved opløsning skal gå til almennyttige formål jf.
folkeoplysningsloven.
Endelig blev Hans Marten Smidt valgt til revisor, sammen med Gert Vejlgaard, idet Bent Gantzel ikke længe-
re ønskede denne tjans. Tak for mange års tro tjeneste.

Søndag den 7. marts blev der afholdt Store Badedag, hvor vores medlemmer havde mulighed for en dukkert i
Ribe Svømmehal på F.S.B.G.’s regning. Om vi havde ramt en forkert dato eller om det blot var et sammen-
træf af uheldige omstændigheder vides ikke – faktum er at kun 15 m/k gjorde brug af tilbuddet, hvilket er
langt under halvdelen af hvad der plejer at møde op på denne dag. Vi prøver igen til næste år.

Jens Nielsen, F.S.B.G.

Dine 200 kr. kan gøre en forskel
På generalforsamlingen d 19 Jan. 2010 stillede bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer. Vi foreslog,
at et medlemskab af Forsamlingshuset skulle koste 200 kr. årligt pr. husstand Det blev vedtaget enstem-
migt. Vi finder det vigtigt, at man i et lokalsamfund har et sted, hvor man kan samles. 

Efter at brugsen og skolen er lukket, er Forsamlingshuset sammen med kirken de sidste steder, hvor alle
kan mødes. De 200 kr. kunne bruges til at sikre husets fremtid, således at Farup sogn stadig har et sted,
hvor der kan holdes gode fester, hvor nye og gamle borgere kan mødes og have det rart. 

Et sted hvor der kan holdes fællesspisninger, hobbyudstilling, fastelavnsfest for børnene osv… Kort sagt
et sted der samler byen. Skulle du som medlem få brug for at leje forsamlingshuset, vil du få en reduktion
i lejebeløbet på medlemsbeløbet. 

De tohundrede kroner betales på girokort, på netbank reg. 7780 konto nr. 2059046, Skjern bank. Husk
indbetaler navn. Alternativt kan der betales kontant til kasserer Bjarne Schou. Vi har brug for din hjælp.
Betyrelsen
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Nogle mennesker kan det der med at fortælle!

Karsten Eskildsen er en af dem. Med et smittende

engagement, krydret med en god portion humor, fik

han fortalt - og sunget - os igennem mange hun-

drede år af Ribes historie.

Karsten Eskildsen præsenterede os for sange af

Ribes mere eller mindre kendte bysbørn gennem

årene: Oluf Ring, der i en periode var lektor på Ribe

seminarium, Peter Brun, som også har opnået stor

anerkendelse og by-jubilæums-aktuelle Bo Gunge,

der blandt meget andet og større, har lavet en dejlig

melodi til sangen “Den første sne”.

Karsten Eskildsen fik også punkteret et par myter

undervejs, bl.a. hvad angår sangen om dronning

Dagmar: denne er nedskrevet mange, mange år

efter omhandlingsårene, med alt hvad det indebærer

af efterrationalisering og digterisk frihed. Men den

bygger på overleveret materiale, hvilket sangens

form afslører: det er ganske umuligt at synge

versene som fællessang - her kræves en forsanger

som kender versefødderne, hvorefter omkvædet er

blevet sunget i fællesskab, måske i forbindelse med

kædedans, som vi kender det fra Færøerne.

Selvom vi i Farup er meget orienterede mod Ribe,

stikker der vel også en lille lokalpatriot i mange af

os ... Derfor var det dejligt, at Karsten Eskildsen

også medbragte en hyldestsang til området skrevet

af en “farupper”: Agnes Filskov. Sangen er skrevet

på melodien “Som en rejselysten flåde”. Agnes Fil-

skovs far var lærer på Farup skole - selv uddannede

hun sig til læge i København, men havde altså sin

hjemegn i så kærlig erindring, at hun skrev sangen

om den. Lokalhistorisk arkiv ligger inde med en

selvbiografisk artikel om forfatterens barndom på

skolen her i byen.

Vi fremmødte havde en herlig aften!

Q-gruppen.

Sangaften i forsamlingshuset med Karsten Eskildsen, Ribe

Marts 2010
Tirsdag d. 30. kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen 

April 2010
Onsdag d. 14. Fællesspisning i forsamlingshuset 

Prisen er 50 kr for voksne, 25kr for børn 6-12 år og gratis for de små.
Tilmelding til Dorte 75431925 - peternil@post10.tele.dk
eller Alma 75411758 - alma.clausen@gmail.com senest 7.april

Onsdag d. 28. kl. 14,30 Tirsdagsklub RIBELUND 

mandage i ulige 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
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Farup Skole - i fortid, nutid og fremtid
I forbindelse med lukningen af Farup Skole
mistede lokalsamfundet et vigtigt mødested. Det
var det naturlige sted for den uformelle snak
mellem Farups borgere, men ligeledes en uvur-
derlig bygning for det aktive liv, også uden for
skolens ”naturlige ”åbningstid.
Farup Skole fungerer som udgangspunkt for
ungdomsklub for Farup og oplands unge, gym-
nastikforeningen og dagplejernes aktiviteter med
deres børn. Rigtig mange aktiviteter i Farup er
totalt afhængige af lokalerne på Farup Skole.
Det er her, at nedrivning/renovering og tilbygn-
ing ved Farup Skole - kaldet ”Farup Lands-
byfælled” - bliver aktuelt. Skabelsen af et ”hus”,
hvor de ovenfor nævnte aktiviteter kan
bibeholdes og mange nye aktiviteter og arrange-
menter vil kunne finde sted.

Projektet
Farup Skole er opført i flere etaper, hvor den nyeste del er fra år 1966. Det er denne del, der skal renoveres.
Herudover opføres en aktivitetshal, der bygges sammen med de eksisterende bygninger.

Den vestlige del af skolebygningen og
indgangspartiet bevares. De resterende
skolebygninger og det østlige cykelskur
rives ned ved lokal arbejdskraft.
Der opføres en aktivitetshal på ca. 400
m2 med tilhørende depotrum. Aktivitet-
shallen opføres således, at der er
mulighed for både gymnastik, bad-
minton, boldspil og andre aktiviteter,
som f.eks. foredrag og fællesmøder.
Underetagen i skolebygningen indrettes
med entre, lokale til dagplejere, møde-
lokale, omklædnings- og baderum til
idrætsaktiviteter og ”cafemiljø”.
Der etableres elevator mellem de to
etager, så gangbesværede og handi-
cappede får adgang til første sal.
Overetagen indrettes med separate
lokaler til Lokalhistorisk arkiv og Farup
ungdomsklub. Der vil fra et centralt
område ovenfor trappen være vindues-
parti, med udsyn over aktivitetshal.

Tidsplan
Der har gennem de sidste par år været afholdt flere møder mellem Esbjerg Kommune, arkitekter og ”Styre-
gruppen for Farup Landsbyfælled”.
Projektet forventes udført i 2011 og vedtagelse af projektet i Esbjerg Byråd forventes at finde sted i oktober
2010.
Fortsætter side 8.

SET MOD NORD VEST
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pvisning 2010
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Foråret har ladet vente på sig i år, men tiden for årets opvisning i Farup kom
alligevel og det løb af stablen fredag den 19. marts i Logitranshallen. 7 af for-
eningens 9 hold,ungdomsmix og juniortræningsholdet gav opvisning ialt 250
gymnaster var på gulvet og viste deres smidighed som er logoet på gym-
nastikbluserne i år. Gymnasterne havde glædet sig rigtigt meget til at vise,
hvad de havde lært i vinterens løb og en fyldt Logitranshal tilskuere mæssigt
fik noget at glæde sig over for alle holdene var bare supergode, mange rigtig
flotte rytmeserier og spring blev udført. Ropeskipping holdet som først starte-
de op 1. nov. var også på gulvet og gav en meget flot opvisning. Tak til alle I
dygtige gymnaster.
Der skal også lyde en kæmpe tak til alle vores 32 frivillige ledere som har
ydet en kæmpe indsats hele sæsonen, uden jer er der jo ingen gymnastik i Far-
up. Også en stor tak til Logitrans for lån af hallen, det er et rigtigt dejligt sted
at være. Den nye gymnastik sæson starter midt i september, programmet op-
slåes midt i august, håber at der bliver en  god tilslutning til alle holdene, da
gymnastikken i Farup Sogn jo gerne skal blive ved med at blomstre, så mød
op til september.  MVH Jytte.
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Økonomi
Der har været stor forståelse fra Esbjerg Kommune med hensyn til vore ideer og ønsker omkring et hus i
lokalsamfundet. Det aktuelle projekt er udarbejdet i samarbejde med arkitekter, Esbjerg Kommune og Styre-
gruppen. Finansiering af projektet bliver til ved et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lokalområdet i
Farup.

Egenfinansieringen fra Farup kan opdeles i 5 punkter:
• Fonde og legater.
• Husstandsindsamling.
• Donationer fra selvstændige erhvervsdrivende.
• Afholdelse af sponsorarrangementer.
• Lokalt/frivilligt arbejde i forbindelse med nedrivning/renovering af
eksisterende skolebygninger og nybygning af aktivitetshal.

Hvorfor skal jeg støtte
Da projektet afhænger af lokal opbakning – både økonomisk og arbejdsmæssigt – er det bydende nødvendigt,
at alle hjælper til. Der vil blive mange arbejdsopgaver, som vi selv skal stå for, specielt i forbindelse med
nedrivning/renovering af den bestående skolebygning. Der vil blive udarbejdet en arbejdsliste, hvor alle vil
kunne finde arbejdsopgaver, som de vil kunne varetage. Derudover er alle økonomiske bidrag særdeles
velkomne.

Farup - en aktiv del af Esbjerg Kommune
I Farup har vi mærket hvor hårdt centraliseringen og besparelser kan ramme et lokalsamfund, da vi mistede
skolen. Både som arbejdsplads, som første skridt i børnenes uddannelse og som en del af både det formelle
og især det uformelle mødested. Projektet Farup landsbyfælled er en stor opgave hvor det er vigtigt at alle
løfter i flok, så vi kan få udfyldt det tomrum, der er opstået efter skolens lukning.
Et moderne samfund bygger på aktive lokalsamfund - støt derfor arbejdet omkring renovering og ombygning
og af Farup skole

Der er sendt en invitation ud til alle erhvervsdrivende i Farup dels for orientering om mulighederne for at få
del i arbejdet, dels for at få dem til at sponsere. Invitationen indbefatter et informationsmøde med spisning
torsdag d. 15. april.

Styregruppen for Farup Landsbyfælled 

Se mere på www.farupsogn.dk
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Marts
lørdag d. 27. kirkemusikalsk legestue 1-2årige - kl.10,30

palmesøndag d. 28. kl. 10,00 

– familiegudstjeneste /indledning til påsken/ afslut-

ning for mini-konfirmander

April

skærtorsdag d. 1 -  kl. 10,00

langfredag d. 2. – kl. 14,00 liturgisk

påskedag d. 4. – kl. 10,00 

indsamling KFUM&K

2.påskedag d. 5. – ingen

søndag d. 11. – 1.s.e påske kl.   9,00

søndag d. 18. – 2.s.e.påske kl. 10,00

søndag d. 25. – 3.s.e.påske – ingen

torsdag d. 29. – Bededags aften – kl. 19,30 

Min yndlingssalme/ kaffe og 

varme hveder i Kirkehuset

St.Bededag d. 30. ingen gudstjeneste 

Maj

søndag d. 2. – 4.s.e.påske kl. 10,00

søndag d. 9. – 5.s.e.påske kl. 10,00 

konfirmation

Kr. Himmelfartsdag d. 13. – kl. 14,00 

Indsamling Folkekirkens Mission

søndag d. 16. – 6.s.e.påske kl. 10,00

pinsedag d. 23. – kl. 10,00

2.pinsedag d. 24. – ingen gudstjeneste

søndag d. 30. – Trinitatis søndag kl.   9,00 

Der kan altid bestilles kørsel til gudstjenester og

møder i konfirmandstuen/Kirkehuset hos Esbjerg

Taxa 75144500

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

MINI – KONFIRMANDER -  PÅ VEJ MOD PÅSKE
Mini-konfirmanderne slutter forårets undervisning

med familiegudstjeneste palmesøndag d. 28. april

kl. 10,00. De vil bl.a. pynte kirken med påske- og

forårsblomster og i øvrigt sammen med konfirman-

derne markere, at vi går ind i påskeugen. 

MIN YNDLINGSSALME
Igen i år vil menighedsrådet bede nogle folk i sog-

net om at vælge deres ”yndlingssalme”, som der-

næst kommer på programmet St. Bededagsaften

torsdag d. 29. april. Man kan vælge en salme, man

synes særlig godt om eller som man har en særlig

historie eller bestemte minder med. Salmen præsen-

teres ganske kort – hvordan, er ganske op til den

enkelte – hvorefter den synges. Det er fjerde år, vi

synger ”yndlingssalmer” – hvert år er vi kommet

vidt omkring i salmebogen. 

Ud over de valgte salmer vil der være lejlighed til at

foreslå egne yndlingssalmer – i kirken eller efterføl-

gende i Kirkehuset, hvor menighedsrådet serverer

varme hveder og kaffe, som det sig hør og bør St.

Bededagsaften.   

KONFIRMATION 2010
søndag d. 9. maj kl. 10,00 er der konfir-

mation i Farup kirke. Der er mulighed

for at aflevere telegrammer/hilsner til

konfirmanderne søndag formiddag på

konfirmationsdagen. Det kan ske i Kir-

kehuset, hvor der vil være åbent fra kl.

9,15-10,30. Evt. roser til konfirmander-

ne bedes afleveret personligt.

Og de 7 unge mennesker er: 

Mikkel Toftegård Grosmann, Hillerupvej 40 

Emil Vesterby Hansen, Købmandsvej 4  

Steffen Skallebæk Jakobsen, Købmandsvej 13 

Simone Kjærside Pedersen,  Tanderupvej 26

Sara Baun Schmidt, Havevej 2 

Patrick Schmøkel, Hillerupvej 57 

Bjarke Villadsen, Nr. Farupvej 19 

Se også næste side!

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
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Der er endnu to konfirmander i Farup dette år.

De følger Riberhus Privatskoles hold i domkirken,

hvor de konfirmeres Kr. Himmelfartsdag d. 13. maj:  

Sissel Phee Ellegaard Johannsen, Krovej 2 

Emil Pedersen, Hillerupvej 2

KONFIRMATION 2011
Der har allerede været indskrivning til konfirmations-
undervisningen i Farup sogn i 2011.
Konfirmationsdagen bliver søndag d. 8. maj ( altid 2.
søndag i maj ) 

TIRSDAGSKLUBBEN
I tirsdagsklubben fortsætter vi møderne den sidste
tirsdag i måneden til og med april. Det foregår i kon-
firmandstuen, Farup Kirkevej 6, kl. 14,30-16,30.
Kaffe 10 kr. 
Evt. kørsel kan bestilles hos Esbjerg taxa 75144500.

D. 30. marts kommer tidligere skoleleder og degn
Henry Lauridsen, Krogager, og fortæller om ”40 år
i degnestolen” 
Henry Lauridsen er for nylig gået af som kirkesan-
ger/kordegn. Han har desuden
været skoleinspektør v. Stenderup
skole, hvor jeg (EH) for mange,
mange år siden var i praktik og
oplevede Henry Lauridsens store
fortællekunst. 

Den sidste Tirsdagsklub i denne
sæson bliver ONSDAG d. 28.
april.
Den dag er vi inviteret til Ribelund
af Erik Henriksen, som besøgte Tirsdagklubben i
januar måned. 
Vi vil gå en tur på området v. Ribelund, mens Erik
Henriksen fortæller og slutte eftermiddagen med et
besøg på museet. 
Det er en udendørs eftermiddag, bort set fra besøget
på museet ( entre 10 kr. )  Vi må have det smukkeste
forårsvejr til gode den dag! Tirsdagsklubben sørger
for kaffe undervejs. 
Mht kørsel, kan det aftales på marts-mødet. Eller
man kan ringe på 75421612 ( Elin) senest dagen før,
så bliver man hentet. 
Uanset hvordan man nu vælger at komme til Ribe, er
mødetid og sted kl. 14,30 på P-pladsen på Tange-
vej, på den anden side jernbanen til højre. 

Og altså : ONSDAG d. 28. april
Der er ingen aldersbegrænsning i Tirsdagsklubben !
Enhver  kan deltage som man har tid og lyst. 

Indre Mission
marts
lørdag d. 27. Højskoledag, Bramming. Program følger

april
onsdag d. 14. Studiekredsmøde hos Ruth Lønne kl.
14,30. IMT nr. 40
onsdag d. 21. Bibelkursus i Gredstedbro kl. 19,30 v.
missionær Andreas Møller, Haderslev

maj
onsdag d. 12. Studiekredsmøde hos Karen Nikolaj-
sen kl. 14,30. IMT nr. 44
onsdag d. 19. Fællesmøde m. Ribe og Gredstedbro.
Kirkehuset kl. 19,30 Elin Hjuler om
biskop Niels Henrik Arendts tanker om troen og
folkekirken, inspireret af en rejse til Indien. Med
udgangspunkt i bogen ” En sang fra de varme lan-

de”  

DANMISSION - ydre mission
I Danmissions-kredsen holdes de næste
møder 
torsdag d. 8. april hos Karen Nikolajsen
ONSDAG d. 5. maj hos Esther Jør-
gensen
begge dage kl. 14,30-17,00

FRI 
Sognepræsten holder fri d. 17.4. + 19.-25.4. Embe-
det passes af sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe,
tlf. 75421612

KONFIRMAND - ROLLESPIL 
Når Marsk& Muld udkommer skulle 5-600 konfir-
mander og o. 100 præster og frivillige gerne have
gjort gode og spændende erfaringer med et rollespil
om reformationen.
Mine konfirmander fra Farup og Ribe skal sammen
med andre fra Ribe-kanten, samt Esbjerg, Varde,
Bramming og Gørding torsdag d. 25. marts deltage i
et stort anlagt rollespil, skrevet af professionelle
”game-masters”, tilvirket de lokale forhold her på
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Ribe - egnen. Spillet foregår i Terp Spejdercenter v.
Bramming. Spillet har været længe undervejs og
kostet en del forarbejde – til gengæld håber præster-
ne, at det bliver så vellykket, så det tåler gentagelse. 
Spillet handler som sagt om reformationen og er lagt
an på, at konfirmanderne på egen krop  skal få en for-
nemmelse af de stærke brydninger, der kom over lan-
det, da Luthers opgør med den katolske kirke nåede
Danmark. Hvordan folks tankegang blev udfordret –
og gudstjeneste og levevis efterhånden forandrede
sig med den nye lære. 
Konfirmanderne er blevet forberedt på rollespillet,
dels gennem undervisningen i konfirmandstuen, dels
gennem en særlig hjemmeside, game-masterne har
oprettet. 

Fra Farup deltager flere frivillige – dels som sogne-
riddere, der skal ledsage konfirmanderne på deres
første færd – dels som skuespillere på de forskellige
lokaliteter, spillet omfatter. For på deres vandring i
det reformatoriske landskab vil konfirmanderne
møde forskellige personer fra den tid, syge, handlen-
de, en biskop m. mange flere. 

Rent økonomisk påhviler udgifterne de deltagende
menighedsråd. Vi har dog modtaget en del midler fra
Ribe Stift som en del af udviklingsarbejdet med reli-
gionspædagogiske tiltag.

Mere i næste nummer af M&M. 

PÅSKE – ord med på vejen..
Påsketro er ikke vores tro på opstandelsen, sådan er
der undertiden nogle, der vil stille det op - men
påsketro er troen på ham, som stik imod al sund for-
nuft og erfaringer vi gør, kommer til os som den
levende. 
”Gud dør ikke den dag, vi ikke mere tror på ham,”
har en sagt, ” men vi dør den dag, da vort liv ikke
mere oplyses af glansen fra det under af tilgivelse og
fornyelse, som ligger hinsides al fornuft.”( Dag Ham-
merskjöld ) 
Gud lod det blive påske, for at vi ikke skal dø af man-
gel på barmhjertighed og nåde. Gud lader det blive
påske, for at vi,  der lever med døden i os og foran os,
først og sidst må leve vort liv med håb.
”Han går i forvejen for jer til Galilæa” det var den

besked kvinderne fik den første påskemorgen ( Mar-
kus (16,1-8) – underforstået : jeres hjemsted og hver-
dag. Han, Jesus, er gået i forvejen for jer, der hvor I
skal hen – i jeres liv. For at I ikke bare kan være i
live. Men for at livet kan være levende. For at det kan
leves med tro og håb.

Det er, hvad påske betyder.
Det er ikke, at vi fortaber os i, hvad der mon skete
ved Jesu grav for 2000 år siden. 

Det er heller ikke, at vi spekulerer os fortvivlede i,
hvad der mon ligger omme på den anden siden
døden. Ethvert påskebudskab om Jesu Kristi død og
opstandelse vedrører også vor død og vor opstandel-
se – vore kæres, som vi har lagt i graven med ordene :
til jord skal du blive – af jorden skal du igen opstå .
Påskens budskab gælder levende og døde. Det er et
ord, der kalder os ud af al død, så livet kan vende til-
bage. Det er kærlighed og håb, der trodser alt hvad vi
ved om af sorg og fortræd og den dybeste smerte.  

Gud dør ikke, fordi vi ikke kan tro på ham. Kærlighe-
den hører ikke op at være,  hvor meget vi end fejler,
misbruger eller kommer til kort med den. Livet er ikke
forbi, når virkeligheden tager kvælertag på alt hvad
det er værd at leve for. 

For påske er ham, der aldrig bliver træt af at komme
til os for at forvandle verden og mennesker – gøre
opstandelse i os og med os – her og engang. 

PÅSKEGUDSTJENESTE I FARUP KIRKE  
søndag d. 4. april kl. 10,00  
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Mini-konfirmanderne
Mini-konfirmanderne og Danmissions-kredsen har
haft besøg af Monda fra Ægypten og Betina fra
Danmark. Monda fortalte bl.a. om børnearbejde i
Ægypten og om en 10 årig dreng, Achmed, der
arbejder mellem 10 0g 20 timer hver dag. Gennem
det projekt, Monda arbejder i, er Achmed nu
begyndt at lære at læse og regne og han har for
første gang prøvet at lege.
Mini-konfirmanderne så billeder fra Ægypten, hørte
musik,prøvede ægypternes hovedbeklædning, lærte
at danse - det er svært, når man skal tælle til på ara-
bisk ! Endelig skrev Monda minikonfirmandernes
navn på arabisk og sendte en lille velsignelse med :
Jesus loves you.

Lørdag d. 6. marts var der kirkemusikalsk legestue i kirken for børn fra 1-2 år. Musikpædagog Kathrine fra
sidste vinters babysalmesang trak ting og sager op af sine kufferter og legede, dansede og sang med børn og
forældre.
Lørdag d. 27. marts er der igen legestue i kirken, kl. 10,30.


