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Børnefodbold i Farup
REDAKTIONENS SPALTE

Vi er nu godt i gang med børnefodbold i Farup.

Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail
(vbl@bbsyd.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 august/ september udgaven er mandag d. 28. juni

Hver onsdag leger og spiller børnene fra kl.
16.45 til 17.45 sammen med trænerne Jakob,
Jonas og Jeppe.
Har dit barn lyst til at være med –
så er I meget velkomne.
Mere information finder du på
hjemmesiden.

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

Sommer musik-café, Farup Kirkevej 50
Selv om foråret i år har lidt svært ved at træde i karakter, ved vi, at sommeren er på vej! Og sommer betyder bl.a. - i hvert fald når man bor i Farup - musik-café i Kirkehusets have.
I år byder vi på viser og fællessang med Heller Møller Scholten og Henrik Bülow

Søndag d. 20. juni kl. 14.30-16.30
Der er ikke noget som en god historie – og da især når den synges!
Denne eftermiddag præsenteres en stribe danske viser af den langtidsholdbare slags, skrevet af bl.a.
Poul Henningsen, Benny Andersen og Arvid Müller. De er muntre, triste og eftertænksomme, men
fælles for dem alle er, at de fortæller gode historier om livets genvordigheder. Dagens solist er Helle
Møller Scholten, som har optrådt i både revyer, shows og musicals.
Alle gæster inviteres til fællessang under åben himmel og får en fornøjelig og utraditionel
introduktion til stemmens mange muligheder. Her er gode grin, dybe suk og hjertelige gab vigtige
ingredienser. Desuden skal der naturligvis afses tid til det sædvanlige kaffebord...
Helle Møller Scholten og pianisten Henrik Bülow er begge musiklærere på Ungdomshøjskolen ved Ribe.
Q-gruppen v. Alma
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Årsberetning

Kære hundeluftere.

Årsberetning for 2009 fra Farup Sogns lokalarkiv.
Vi indledte året med anskaffelse af en bærbar computer.
Den 19. marts holdt vi offentligt møde, men der
kom desværre ingen tilhørere.
Der var årsmøde i Vorbasse for RAL (Ribe Amts
Lokalarkiver) d. 25. marts. Susanne, Ivan og Mette
deltog.
Ivan og Mette var på Arkibas-kursus, udvidet 1 i
april, Ragna på Grudnkursus i maj og udvidet 1 i
november.
2 gange har vi afhentet bøger fra den nu nedlagte
skole, 2. gang deltog konsulenten for skolebiblioteker i kommunen.
Ved landsbyfesten i august lavede lokalarkivet
aftenkaffe og sørgede for kager fredag aften og kaffe og rundstykker til lørdag morgen. Det var stor
succes og med rette for kagebagerne er virkelig
dygtige!
I september havde vi besøg af en, der eftersøgte
sine slægtninge, som stammede fra Hillerup. Desværre kunne vi ikke hjælpe ham ret meget, men han
mente selv, at der var en gravsten på kirkegården.
Derfor tog jeg ham med derover. Vi fandt nu ikke
dén gravsten, men der var en anden af slægtens.
Min gæst forhørte sig hos graveren, om stenen kunne komme ind at stå i kirken, men det kunne der nu
ikke blive tale om. Men da gravstedet skulle sløjfes,
og man ikke havde fundet stenen bevaringsværdig,
endte det med , at min gæst fik gravstenen med sig
hjem, båret til bilen af vores meget venlige graver.
Vi har også haft efterspørgsel på kammerslusemesteren, som var ansat fra 1928-44. Til trods for
ihærdige efterspørgsler lykkedes det os desværre
ikke at fremkomme med et resultat, så hvis der er
nogen udensogns, der ved noget om Christian Ernst,
som senere flyttede til Helsingør, vil vi blive meget
glade.
Mette Lind, formand

Vi beboere på Præstegårdstoften synes, det er rigtig
hyggeligt, at I vælger at lægge vejen forbi os, når I
lufter hunden, og vi nyder også en god snak med
jer. Vi er dog rigtig trætte af, at vi efterhånden ikke
kan gå nogen steder uden at samle hundelorte op
under skoene, hvad enten det er ved vores indkørsler, græsarealer eller stien til Havevej. Derfor vil vi
meget gerne opfordre jer til at tage en pose med og
samle op efter hunden. Undertegnede har efterhånden gået hjemme et stykke tid og ser daglig mange
hundeluftere. Till de ansvarsbevidstes forsvar skal
også siges, at en del husker at samle op. Men mange
går flere meter foran eller bagved hunden, så de
umuligt kan se hvor hunden efterlader sine spor. En
beboer her på vejen har i et stykke tid sat flag i jeres
hunds efterladenskaber for at gøre opmærksom på
problemet og dette hjalp også, men i en kort periode
og ærlig talt, det burde da ikke være nødvendigt.
Et andet, men et meget lignende problem, har vi fået
med jer kære hesteejere. Igen synes vi, det er hyggeligt I rider denne vej, især ungerne synes, det er hyggeligt at se på, men vi nyder langt fra de store hestepærer jeres heste efterlader midt på vores vej. Vi har
selvfølgelig forståelse for, at I ikke kan gøre for at
jeres heste vælger lige vores vej og her opfordrer vi
jer selvfølgelig ikke til at have poser med, men vi ser
meget gerne at I enten selv henter en skovl eller banker på og låner en af en hvilken som helst beboer her
på vejen, det er I meget velkomne til.
Kære hunde- og hesteejere. Vi er ikke nogle sure
folk her på Præstegårdstoften, faktisk langt fra, og
håber på forståelse for denne måde at forsøge at
afhjælpe disse problemer på ☺
Med håbet om en dejlig sommer til alle i vores lille
lokalsamfund.
På Præstegårdstoftens beboeres vegne,
Helene Høy, Præstegårdstoften 5

Vi synes det er en succes
Mange har læst vores lille notits i det seneste Marsk og Muld, med overskriften, Dine 200 kr. kan gøre en
forskel. 49 stk. har ind til videre betalt, det er rigtig flot og det vidner om at mange gerne vil bakke op om
Forsamlingshuset. Det er vi rigtig glade for. Men vi vil gerne opfordre endnu flere til at betale de 200 kr.
De 200 kr. dækker medlemskab for en husstand årligt.
De 200 kr. betales på det girokort som var med sidste Marsk og Muld, eller på reg. 7780 konto nr.
2059046, Skjern Bank, husk indbetaler navn. Man kan også betale kontant til kasserer Bjarne Schou.
Vi har brug for din hjælp. Bestyrelsen
FARUP SOGNEBLAD
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Farup Landsbyfælled
Arbejdet med etablering af nyt samlingssted i
Farup fortsætter. Fra Esbjerg Kommunes side,
har der været et ønske om at se, hvordan vi her i
Farup forventer at kunne opfylde vores del, mht.
økonomi. Esbjerg Kommune forventer selv, at de
allerede ved næste budgetseminar efter sommerferien, vil kunne tage stilling til om projektet kan
gennemføres og i givet fald hvornår.
Ved sidste møde med Esbjerg Kommune blev vi
i Farup bedt om at redegøre for, hvordan vi vil
kunne finansiere vores del. Styregruppen har
lavet en liste over, hvordan vi forventer det vil
kunne foregå. Denne er listet herunder og er
afleveret til Esbjerg Kommune sidst i april. Den
skal efterfølgende bruges af byrådet ved
udvalgsarbejde:
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 (1.000 timer)
Forventet total

SET MOD NORD VEST

500.000,100.000,200.000,100.000,100.000,1.000.000,-

Arbejdet med at søge fonde og legater har vi valgt at få hjælp til. Vi har opsøgt et firma, der professionelt
arbejder med dette. Ved et møde med dem, vurderede de at der som minimum ville kunne forventes at
500.000 kr. vil kunne indhentes via fonde og legater.
Husstandsindsamlingen er vi i styregruppen, selvfølgelig meget forsigtige med at sætte kroner på. En forsigtig vurdering må dog være ca. 100.000 kroner. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Esbjerg Kommune vil
kigge meget på hvor meget vi vil kunne samle ind, da det vil være et mål for, hvor meget vi egentlig ønsker et
nyt samlingssted i Farup.
De erhvervsdrivende vil selvfølgelig også blive en vigtig medspiller i projektet – både ved direkte donationer
og ved at stille arbejdskraft og/eller materialer til rådighed. I den forbindelse havde vi d. 15. april inviteret
alle lokale erhvervsdrivende til orienteringsmøde, med rundvisning på skolen og efterfølgende spisning i forsamlingshuset. Herefter var der orientering om projektet og de erhvervsdrivende blev opfordret til at udfylde
en blanket med, hvordan de ville kunne støtte projektet. Stor ros til alle dem der var mødt op denne aften.
Allerede denne aften var der støtte for ca. 165.000 kr. Meget flot! Det skal nævnes, at Georg
Axelsen/Annemaries Diner sponserede maden denne aften – tak for det.
De sponsorarrangementer der omtales i oversigten er ikke planlagt endnu. Det vil være arrangementer, hvor
overskud fra, f.eks. sponsorcykelløb vil gå til dette projekt.
Endelig vil det frivillige arbejde der lægges i ombygning af eksisterende skolebygninger blive honoreret. For
hver time, der bruges på projektet, godskrives vi 100 kroner. Styregruppen forventer at der realistisk vil kunne findes folk til ca. 1.000 timers arbejde. Igen er dette udelukkende muligt, hvis vi møder op!
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Når projektet startes op, vil der forud for arbejdet blive lavet en liste over de opgaver, som vi skal stå for. Ud
fra denne skal vi skrive os på og der vil blive lavet en plan for hvornår de enkelte opgaver vil skulle udføres.
Med hensyn til Farup Landsbyfælled, så har styregruppen koncentreret sig om selve huset – den del af skolen, der ikke skal rives ned og aktivitetshallen.
Dette blev diskuteret ved mødet med de erhvervsdrivende og stemningen var, at sportspladsen ligeledes skal
indgå i projektet. Sportspladsen skal bevares, med den størrelse, som den har nu. Det er vigtigt for Farup og
det er vigtigt for projektet. Dette er blevet føjet til vores brev til Esbjerg Kommune. Det vil muligvis kræve
en revurdering af økonomien i projektet, da en del af det økonomiske grundlag for projektet var udstykning
af fodboldbanen. Projektet er nu ændret, så der arbejdes på både at bevare boldbane og de oprindelige byggetanker. Ved mødet med de erhvervsdrivende var der flere gode forslag til finansiering af bevarelse af boldbanen, så det er absolut realistisk.
Med denne orientering om Farup Landsbyfælled, ønskes alle fremtidige brugere af Farup Landsbyfælled fortsat ”godt forår”!
På styregruppens vegne
Ole Rasmussen

Affaldsindsamling 2010 – status
Søndag den 18. april var af Danmarks Naturfredningsforening udråbt til national affaldsindsamlings
dag, hvilket vi i FSBG synes var et tiltag der var
værd at støtte op omkring. Dels for at bekæmpe det
generelle miljø-svineri der til daglig finder sted i
vort nærområde, men også set i lyset af at vi jo
befinder os i en nationalpark, som jo gerne skulle
tage sig godt ud overfor besøgende. Vi var derfor
vært med et lille morgenmads traktement kl. 0930,
hvorefter selve indsamlingen gik i gang kl. 1000.
Der blev under indtagelse af morgenmaden uddelt
ruter til de fremmødte. I år mødte ca. 45 mand m/k
op, hvilket gjorde at vi på en effektiv måde kunne
dække arealet fra Katastrofevejen til Farupvej.
Dette blev gjort ved hjælp af gå-ben, klapvogne,
cykler og biler.
Der blev indsamlet omkring 500 dåser og 150-200
kg affald. Stort set alle dåser blev indsamlet på
Kammerslusevej, Mellemvej og Tanderup Digevej.
Dette kunne jo tyde på at ”naturelskere” som
trænger til frisk luft, lige når at kaste øldåserne ud
af vinduet i bilen, inden vinduet rulles op igen. Vi
blev enige om at der måtte være tale om miljø-svin
ude fra, og ikke lokale.

Efter indsamlingen var Farup Jagtforening vært
med grill pølser, øl og vand, hvilket var en fantastisk afslutning på en rigtig god dag. Selvsamme
jagtforening var i øvrigt rigtig glade for at der på
vejene i marsken kun blev fundet ét afskudt patronhylster.
Vi gentager succesen til næste år, hvor der igen vil
være bespisning både før og efter affaldsindsamlingen. Til næste år hedder datoen søndag den 10.
april.
Jens Nielsen, Borger&Gym
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Mig og min sport
Line Petermann, Mejlby
Siden jeg var 3 år har jeg gået til skydning. Skyde
sporten var et naturligt valg for mig, da jeg har været
med min familie på skydebaner over hele Danmark
siden jeg blev født. Skydning har været det min fars
familie er samledes om helt tilbage fra da min bedstefar startede med at skyde i sine unge dage.
Mange tror at skydning er en farlig sport! Det er den
ikke bare man overholder sikkerhedsbestemmelserne,
hvilket der bliver gjort meget ud af i foreningerne.
Skydning uanset om det er pistol eller riffel drejer det sig om at man skyder efter en skive som står på en afstand alt efter hvilken disciplin det er. Det som jeg skyder, er 10m og 15m luftriffel, 15m og 50m cal. 22
salonriffel og 200m cal. 6,5. De internationale discipliner som jeg skyder, er 10m luftriffel og 50m cal. 22
salonriffel.
Jeg har været udtaget til en del internationale konkurrencer de seneste år bl.a. EM, NM, WC München. Ligesom jeg har været fast mand på det danske landshold på både 50m og Fallingtarget luft (faldmål, skiskydning
uden ski og løb) siden jeg rykkede op som ungskytte som 16-årig. En af de sjovere oplevelser jeg har haft
var, da vi langt om længe slog svenskerne i en landskamp på 50m. Efter at svenskerne i mange år har været
en del foran danskerne, tabte vi i 2008 kun med få point. I 2009 slog vi dem overlegent, så nu kan de bare
komme an - når det bliver august er vi igen klar til at udfordre dem. Alle danske ungskytter som var med sidste år håber på at blive udtaget igen i år for sammenholdet på sådan en tur er utroligt godt både ungskytterne
imellem, men også med seniorerne. Vi lærer en masse af seniorerne på sådan en tur. Der er mange af seniorerne, som har en rigtig stor erfaring. Den måde de udviser ro og dæmper deres nervøsitet på er noget som vi
ungskytter kan lære meget af.
Min indendørssæson sluttede i år af med deltagelse
ved DM lige efter påske. Efter en rigtig irriterende
sæson, hvor jeg ikke havde trænet optimalt, da skolen
kommer i første række (3.g på gymnasiet), så sluttede
jeg alligevel af med en ny Danmarksmestertitel
hvilket var rigtigt dejligt. Alt det jeg havde arbejdet
med gennem sæsonen lykkedes den dag. Selvom
udendørs sæsonen er startet godt, måtte jeg i Kristi
Himmelfartsferien finde luftriflen frem igen, da der
var lagt en VM udtagelse der. Udtagelsesskydningen
gik rigtigt godt, så nu går jeg og venter på svar om det rækker til deltagelse ved VM eller ej. Mit gennemsnit
er over kravet, men som alle andre sportsdiscipliner skal der spares så det vides ikke om de sender 0, 1, 2
eller 3 damejuniorer af sted til München sidst i juli, men kommer jeg ikke af sted prøver jeg bare igen om 4
år.
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Referat fra koordineringsmødet for foreninger i Farup og omegn den 27. april 2010
Torsdag 27. maj
Fredag 28. maj
JUNI
Søndag 20 juni
Onsdag 23. juni

kl. 19

Boldaften
Petanque i Hillerup (gratis pølser kl. 18)

14.30-16.30 Sommermusik-cafe Borgerforeningen/Q i Kirkehusets have
kl. 19
Sct. Hans i Hillerup hos Poul og Anny (mad og drikke medbringes)

JULI
Torsdag 1. juli

Sogneudflugt

AUGUST
Søndag 15. august
Fre/lø 20. og 21. august
Søndag 22. august
kl. 14

4H afslutning
Fredag kl. 18 starter Landsbyfesten i Farup
Rundbold i Hillerup hos Birthe og Egon (kaffe og kage medbringes)

SEPTEMBER
Lørdag 11. september
Søndag 12.sept.
kl. 14
Uge 37 (13.-17. sept.)
Lørdag 18. sept.
kl. 19
Tirsdag d. 28. sept

4H Dyrskue i Gørding
Have/Høst-gudtjeneste
Gymnastikken starter
Byfest i Hillerup hos Karen og Karl (Banko starter kl. 18)
Tirsdagsklub

OKTOBER
En fredag
Tirsdag d. 26. okt.
Lørdag 30. oktober
Lørdag 30. okt.

Tur til Varde hoppe/legeland
Tirsdagsklub
4H Klubdag
Tyrolerfest i Forsamlingshuset.

kl. 18.30

OKT/NOV
NOVEMBER
Fredag 5. nov.
Lørdag 20. nov.
Tirsdag d. 30. nov.

Loppemarked i Forsamlingshuset
kl. 19-21
kl. 10.30

Alle Helgens aften Ved Kirkepladsen
”Stjernedrys i år 0”, dukketeater i kirken for de mindste og deres familier.
Tirsdagsklub

14-16

Juletræsfest i Forsamlingshuset

2011
JANUAR
Mandag 24. jan.
Tirsdag d. 25. januar
Mandag 31. januar

Kl. 19

Generalforsamlinger Forsamlingshuset og Borgerforeningen
Tirsdagsklub
Generalforsamling Jagtforeningen

FEBRUAR
Fredag 4. feb.
Tirsdag d. 22. feb.

kl. 18.30

Vildtaften
Tirsdagsklub

DECEMBER
Søndag 5.dec

MARTS
Fre/lø 4. og 5. marts
Fre-sø 4.-5.-6. marts
Fredag 11. marts
Lørdag 19.marts
Tirsdag d. 29. marts
???

18.30

Fastelavnsfest
Gymnastikopvisning i Bramming
Gymnastikopvisning i Farup
Forårsarrangement i forsamlingshuset
Tirsdagsklub
Hobby udstilling

Her ud over er der lige nu planlagt:
2x Fællesspisning i efteråret og 2x i foråret
Der planlægges en Østerstur i efteråret.
Der er Ungdoms-Klub mandag og onsdag med start i begyndelsen september.
Faste møder:
Strikkeklubben:
Holder ferie til mandag d. 27.sept.
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.
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Et aktivt spil – LUTHERS NØGLE –
med deltagelse af konfirmander fra Farup Sogn.
Med udsigt til en dag med 550 konfirmander eller rettere pilgrimme – heraf 7 fra Farup Sogn – drog vi statister – Per Smed, munke og syge borgere – til Terp Spejdercenter for at assistere i udførelsen af spillet
LUTHERS NØGLE. Et spil med fokus på de forandringer, der skete i Sønderjylland da Junker Christian, senere Christian III, gennemførte reformationen med hjælp
fra de to teologer Weidensee og Wenth fra Wittenberg.
Spillet udspilles i starten af 1500-tallet, da de protestantiske tanker for første gang vandt indpas i Danmark og
dermed fortrængte katolicismen og medførte store
omvæltninger og et spil med fokus på samarbejde, sammenhold og indlevelse i reformationstidens skæbner.
Statisterne fra Farup Sogn beboede Sct. Cathrine Kloster, hvor blandt andet syge borgere blev plejet. For at
komme ind i klosteret skulle følgende sætning siges af pilgrimmene: ”Hvad du binder på jorden, skal være
bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i Himlene.” Mattæus 16,19 og 18,18. Citatet er
med til at finde frem til Martin Luthers nøgle og på aktiv vis finde forståelse af bibelcitatet.
Pilgrimmene skulle samarbejde om at få et kors - hængt op i en snor - udenfor cirklen uden at træde på jorden
– derefter skulle en af de syge borgere hjælpes udenfor klosteret, da dette skulle lukke. Pilgrimmene mødte
under deres færd også pestramte mennesker, gøglere og handlende, som alle havde et dilemma, de skulle
hjælpe med at løse.
Konfirmanderne fik en sjov, lærerig og inspirerende dag med til tider grænseoverskridende aktiviteter, da de
undervejs skulle samarbejde med nye kammerater og gøre det i fællesskab samtidig med at opgaverne krævede snilde og refleksion over de kristne
tanker og værdier.
Vi statister fik også en dag, hvor vi
afprøvede egne grænser ud i teaterkunsten, mødte en masse unge mennesker,
der skulle have og tage en god oplevelse og så mødte vi solens varmende stråler en hel dag i naturen – måske en af
sidegevinsterne ved at være på ”skovtur” med mange af egnens præster.
Per Smed – alias Anne Mette Baun
Schmidt
P.S. se fotos på bagsiden
Som Anne Mette fortæller, var der både mange konfirmander og statister med på rollespilsdagen om Luthers nøgle. Fra Farup
deltog ud over Anne Mette også kirkens graver, Kent, som klosterforstander.
Han havde flere munke under sig, bl.a. en pensioneret FDF ´ fra Ribe samt undertegnede. Klosteret var desuden beboet af to
syge damer fra Roager samt Henrik Villadsen, der efter at have ledsaget konfirmanderne med bus fra Ribe til Terp, straks blev
meget dårlig og måtte forbindes !
En anden ”sogneridder ” i bussen, Chris Johnsen, holdt til i den katolsk kirke i en (lidt for lille) præstekjole.
Det var dejligt med den opbakning fra lokale folk. Tak for det !EH
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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

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Maj
Søndag d. 30. maj – Trinitatis

kl. 9,00

Juni
søndag d. 6. – 1.s.e.trin.
ingen gudstjeneste
søndag d. 13. – 2.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 20. – 3.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 27. – 4.s.e.trin.
kl. 14,00
kaffe i præstegården
Juli
søndag d. 5. – 5.s.e.trin.
søndag d. 11. – 6. s.e.trin .
søndag d. 18. – 7.s.e.trin.
søndag d. 25. – 8.s.e.trin.

kl. 10,00
ingen gudstjeneste
kl. 10,00
kl. 9,00

August
søndag d. 1. – 9.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 8. – 10. s.e. trin. ingen gudstjeneste
søndag d. 15. – 11.s.e.trin.
kl. 9,00 J.B.H
søndag d. 22. - 12.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 29. – 13.s.e.trin.
kl. 9,00
Kirkebil – kirkebil – kirkebil
Det er ikke altid, ordningen med Taxa-kørsel til kirken har fungeret tilfredsstillende. Mange finder ud
af at køre med andre, når de vil i kirke og ikke selv
har bil eller kørekort. Men fra menighedsrådets side
vil vi gerne understrege, at enhver er velkommen til
at benytte Esbjerg Taxa til gudstjenester i kirken
eller møder i konfirmandstuen.
Esbjerg Taxa, tlf. 75144500. Hjemtransport bestilles
sammen med turen til kirken

Sommergudstjeneste & kaffe
Traditionen tro holder vi en eftermiddagsgudstjeneste m. efterfølgende kaffe i løbet af sommeren. Det
bliver i år søndag d. 27. juni, hvor vi begynder i kirken kl. 14,00 . Derefter giver menighedsrådet kaffe
i præstegården. Enhver er naturligvis velkommen.
Sogneudflugt
Årets sogneudflugt finder sted torsdag d. 1. juli. Vi
begynder som vanlig kl. 9,00 og kommer hjem til
aften. Der vil være middag og kaffe undervejs . Mål,
rute, pris og tilmelding annonceres i Ugeavisen, når
turen er helt på plads. Tilmelding kan også ske søndag d. 27. juni i præstegården .
Indre Mission
lørdag d. 5. juni Grundlovsmøde kl. 14,30 på Sydvestjyllands Efterskole, Bramming.
v. missionær Bjarne Lindgreen, Ringkøbing
d. 14.-16. Stormøde på Sydvestjyllands Efterskole kl.
19,30, Kurt Hjelmsdal, Norge taler. Program følger
DANMISSION - ydre mission
Vi holder det sidste møde i denne sæson torsdag d.
3. juni i præstegården. Kl. 14,30 – 17,00.
Ferie
Sognepræsten holder ferie d. 5.-11.juli samt 9.-22.
august. Der henvises til sognepræst Jørgen Bork
Hansen, Ribe, tlf. 75421612

Tale til konfirmanderne - Farup kirke d. 9. maj
Så kom dagen endelig. I har glædet jer så meget – nu
blev det endelig jeres tur til at blive konfirmeret og
holde fest. Det er en dejlig dag – og lidt vemodig
også, tænker jeg – for jeg har været glad for at
mødes med jer onsdag morgen i konfirmandstuen.
Selv om vi har været en lille flok, så er snakken gået
Indsamling
livligt og vi har fået vendt mange ting. Da vi i onsVed indsamlingen påskedag til fordel for KFUM &
dags stod ude under de nyudsprungne bøgetræer i
K indkom 785 kr. Til Folkekirkens Mission, som
havde kollektdag Kr. Himmelfartsdag 250 kr.
vores have og sang: Op al den ting, som Gud har
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gjort .. og fik konkurrence af en lille fugl i trækronen
ved siden af - snakkede vi om, at denne vinter vil vi
huske – og vil I huske, når I bliver gamle – den
sæson I gik til konfirmationsforberedelse, for da gjorde vinteren sit indtog onsdag d. 16. dec. da snefnug
begyndte at dale ned mens vi sad i konfirmandstuen –
jeg husker, I jublede højt og for udenfor. Og sneen
og frosten slap først sit tag i jorden hen i slutningen
af marts, begyndelsen af april. Så jo, den vinter vil
blive husket af flere grunde. Nu er det så blevet forår
– varmen føler sig lidt frem, som om den ikke tror på
det endnu – men vi ved, det er forår – for nu er det
tid til fest for jeres forår – jeres unge liv. Og ja, hvor
har I glædet jer. Jeg håber for jer - og ønsker jer al
den glæde, I har glædet jer til – og jeres familie og
gæster med. ’
Hvert år ved den her tid, bliver der skrevet meget i
aviser og blade om konfirmander og deres forhold til
kirke og Gud og præsten - og om den fest, der skal
holdes – hvor dyr den er – hvilke gaver konfirmanderne får – hvor mange og hvor store – hvor mange
kontanter, sådan et ungt menneske kan komme i
besiddelse af.
Jeg tror, rigtig mange præster og rigtig mange forældre og bedsteforældre synes det er for meget med al
den snak om penge og dyre gaver. . Ikke fordi vi ikke
alle sammen under jer alt det bedste – at I må få
jeres ønsker opfyldt – få en dejlig dag – en uforglemmelig fest – og gaver I har glædet jer til. Det ønsker
vi alle sammen for jer. Nej, betænkeligheden, som jeg
har – og nu er jeg jo også lidt gammel, så jeg kan tillade mig at sige den slags – betænkeligheden går på,
at man kan gå hen og tro, det er det, det kommer an
på – hvor mange gaver og hvor dyre og flotte – hvor
mange mennesker der er med til festen osv…. .
Selvfølgelig er det noget sludder, når jeg siger, at det
ikke betyder noget med de gaver – selvfølgelig gør
det det – men igen: jeg er så gammel, så jeg må
have lov at sige den slags: Det ER ikke gaverne i
sig selv, det kommer an på. Det er det, der ligger
inden i gaverne ! Uanset hvad gaverne er – om det
er penge, tøj, smykker, en cykel, en dvd, en tegning
fra en lillesøster eller bror – så er det det, der ligger inden i gaven, der er det vigtigste. Når spændingen her engang over middag bliver udløst og I ser,
hvad gaverne indeholder, så ligger der noget inden
i stadigvæk, som ikke kan pakkes ud: det vigtigste !
Tro mig!
Der ligger kærlighed til jer !. Der ligger gode
ønsker for jer ! Med gaverne siger jeres forældre og
10

Så er det lige før ! : Steffen, Emil, Simon, Sara, Patrick, Mikkel og Bjarke

familie, at de holder af jer og de ønsker og ber til,
at I ikke bare må få en dejlig dag – men må få et
godt liv - at jeres fremtid må blive lys og fyldt med
medgang og gode oplevelser – og at I må kunne
klare det, når der kommer modgang og skuffelser. Vi
ville hente himlen ned til jer unge mennesker, hvis vi
kunne. Det kan vi som bekendt ikke, men vi kan give
jer kærlighed, så godt vi formår det … og gode
ønsker med på vejen. Alt det, der foregår i dag er
udtryk for det samme – alle forberedelserne - festen
her efter kirketid – sange og taler – den gode mad
.Det er alt sammen en bekræftelse af, at I er elskede
- hvor meget I betyder for jeres familie.
Konfirmation er en familiefest – og en kirkefest.
Også her i kirken, får I gaver. Og så tænker jeg ikke
på det legat, et ægtepar her i Farup indstiftede for
snart 50 år siden, og hvoraf I jo får en lille portion i
form af en check – den er ikke at kimse ad og kan
nok gøre jeres kammerater inde i Ribe en smule
misundelige – det er ikke ret mange steder den slags
findes.
Nej, jeg tænker på en anden gave, I får med jer fra
kirken i dag. I grunden er der to. Der er Bibelen,
som vi har brugt undervejs i konfirmationsforberedelsen. Og selv om den – måske - var mest spændende at slå op i, når vi samtidig spillede stikbold eller
dødbold – så har vi ikke desto mindre i den fundet
nogle historier, det er godt at blive klog af – historier om Jesus og hvordan han mødte mennesker – med
kærlighed og tilgivelse – ikke een gang men et utal
af gange – historier om, hvordan han altid vendte
folks opmærksomhed væk fra dem selv – deres fortræffeligheder eller deres fejl – og hen på andre
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mennesker. Fordi Jesus ved, at liv og livsmening, det
finder vi ikke for os selv men kun sammen med andre
mennesker – og derfor skal vi møde hinanden med
tilgivelse og gode ord igen og igen. Det er ikke nemt
– men det er ikke desto mindre det, Gud vil have os
til – at vise kærlighed – at være lys og salt i verden,
som I husker, Jesus også et sted siger.
I får Bibelen med jer og historierne om, hvad Jesus
sagde og hvad han gjorde – hvordan han døde og
ikke blev skånet for det hårde, vi heller ikke undgår
i livet. Men også om, hvordan døden ikke kunne
holde på ham – for Guds kærlighed var for stor –
og er for stor. Den vil ikke tillade det onde at få
magten over os. Det skal vi tro på og ikke lade os
overvinde af det onde – ikke miste modet – selv om
det altså er lettere sagt end gjort, når vi ser os rundt
i verden og selv kommer ud for noget, som er tungt
og svært. Historien om kærligheden, Guds kærlighed, der holder af os og ud med os og aldrig
ophører at gælde os, det er den historie, der går
som en rød tråd gennem den Bibel, I har fået.
Men den vigtigste gave, I får med jer i dag, det er
velsignelsen, når I nu om lidt skal konfirmeres. Da I
blev døbt – nogle som ganske små - andre så store,
at I selv valgte det – da fik I – eller jeres forældre
fik – en dåbsattest – et stykke papir med oplysningerne om, hvem I er – jeres forældres – og jeres
navn – fødselsdato og dåbsdato. Men usynligt hen
over dåbsattesten, stod og står det, som er det allervigtigste – nemlig : Guds barn – Guds menneske –
elsket – værdifuld – noget ganske særligt. Når I i
dag bliver konfirmeret, så bekræfter Gud det, han
sagde til jer dengang I blev døbt. Akkurat som jeres
forældre og familie bekræfter deres kærlighed til jer
i dag, sådan gør Gud det her i kirken.
Og det er ikke bare ord – det er ikke bare fine formuleringer. I skal tro på den kærlighed – vi skal tro
på den og leve livet ud af den.
I husker nok rollespillet – og opgøret mellem den
gamle kirke og Luthers tanker om Gud og troen.
Henne ved klosteret, hvor Saras mor og Kent og
Bjarkes far og jeg med flere andre holdt til – der
oplevede I, at munkene skulle forlade klosteret, for
nu skulle man ikke længere gøre bestemte ting og
leve på en bestemt måde – og slet ikke væk fra verden – for at være rigtig i Guds øjne. Det betød bare,
at de syge og fattige, som munkene før havde taget
sig af – passet og plejet og givet mad – de blev sat
på gaden og overladt til sig selv, med mindre, der
altså var mennesker, der tog sig af dem – menne11

sker, som var blevet ramt af Guds ord om, at vi skal
være medmennesker for hinanden.
Vi har sygehuse og socialhjælp og en masse andet i
vore dage – men frem for alt har vi stadigvæk mennesker, der har brug for et andet menneske. Vi har selv
brug for andre. Så grundlæggende er vi stillet som
dengang. Vi har ansvar for den her verden og for
hinanden. Det er det alvorlige, der hører sammen
med den kærlighedserklæring, som lyder til jer i dag
i kirken.
Når man ved, man er elsket, så kan man også få
overskud til at være noget for andre. Når man ved, at
uanset om man laver fejl – og det gør vi alle – unge
og voksne - men når vi ved, at Gud ikke husker os på
vore fejl, men slår en streg over dem, så kan vi også
få overskud til at give andre en ny chance – ja, vi har
pligt til det. Jeg siger igen ikke, at det er nemt , men
jeg siger at det er det, Gud vil vi skal gøre.
Om lidt bliver I konfirmeret. Jeg ved ikke, hvor meget
I vil huske af det, vi har talt om i konfirmandstuen,
men jeg håber, at I vil tage det med jer, at Gud og tro
ikke er noget uforståeligt og støvet noget, men det
handler om det liv, vi lever – om at der er en magt i
jeres og vores alles liv, som gør, at ingen af os bare er
os selv og aldrig skal blive overladt til os selv. Men
altid er Gud hos os – ”hver gang jeg syns jeg ku helt
la vær at være, står du her med livets nu – Jesus, du
min herre ” - som vi synger i en af de salmer, I har
valgt vi skulle synge ( DDS 70) Ja, ”dagligt håb vil
Jesus tømre os ” – livsmod, fantasi og nye kræfter.
Det skal vi tro på !
Med de ord vil jeg ønske jer til lykke med dagen og
tak for den tid, vi har haft sammen.
Elin Hjuler

Hyggesnak før gudstjenesten med Elsebeth på orgelbænken
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Et aktivt spil – LUTHERS NØGLE – Fotos

Den heldige vinder
Anne Mette alias Per Smed.
12

I december sponsorerede Mille Stuhr en julegave til Marsk og Mulds læsere.
Villy Lønne trak lod, og Esther var den heldige vinder.
Her er Mille og Esther med billedet.
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