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Hvem skal være 
Årets Borger 2010?

Igen i år skal vi have kåret Årets Borger i Farup
Sogn. 

Hvis du har en kandidat til denne prestigefyldte
udnævnelse så giv endelig bestyrelsen besked. 

Så hvis du synes at naboen, af uforklarlige årsa-
ger, har gjort sig fortjent til udnævnelsen, så giv
lyd fra dig. 

FÆLLESSPISNING

næste dato for fællesspisning
mandag d. 6. sept. kl. 18,30 

Nyd at komme "i byen" en ganske
almindelig hverdagsaften!

Pris :  50 kr. for voksne og 25 for børn 6-12 år
Tilmelding til Dorte 75431925/

peternil@post10.tele.dk

Gymnastik 2010/2011

Husk at gymnastiksæsonen starter i uge 37. En
nærmere præsentation af holdene vil kunne fin-
des på www.farupsogn.dk når vi nærmere os
sæsonstart. 

Farup Ungdomsklub

Vi har sagt farvel til Jesper som
leder af klubben i ca. 8 år.
I skrivende stund er vi i fuld
gang med at finde nye medar-
bejdere, det er vi sikre på nok
skal lykkes.
Derfor starter klubben som sædvanligt op igen i
september - i år onsdag d. 1. september kl. 19.
Der er ikke endnu (1. juli) planlagt arrangemen-
ter, men det kommer.
Følg med på www.farupsogn.dk under ungdoms-
klub - her kommer mere om arrangementer og
medarbejdere.

På bestyrelsens vegne
Henrik Villadsen
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Borgermøde vedr. Landsbyplanen for 2010    

I forbindelse med at Esbjerg Kommunes økonomiudvalg holdt møder med Lokalrådene i 2008 blev der rejst
ønske om, at der udarbejdes landsbyplaner for alle de større landsbyer i Esbjerg kommune. Efterfølgende
blev der udvalgt 21 landsbyer i kommunen, hvor det er Esbjerg Kommunes hensigt at udarbejde en landsby-
plan i samarbejde på de pågældende landsbyer. I 2009/2010 blev der udarbejdet planer for de første 7 lands-
byer, og i 2010/2011 er turen så kommet til de næste 7, hvor Farup er i blandt. 
En Landsbyplan er en tværsektoriel plan, der skal afveje de samlede aspekter i lokalsamfundet. Det omfatter
bevaring af kultur- og naturværdier og udvikling og forbedringer af det fysiske miljø i lokalområdet. Lands-
byplanerne skal være grundlag for, at borgergrupper i lokalsamfundene selv kan søge penge til udførelse af
projekter, bl.a. gennem LAG-midler og div. andre fonde.

Mandag den 13. september fra kl. 16-19 

afholdes der et Workshop-møde i Farup Forsamlingshus. Der vil på dette møde være nogle repræsentan-
ter fra Esbjerg Kommune (primært Vej og Park) samt eksterne landskabsarkitekter tilstede, som vil give en
nærmere præsentation og oplæg til emnet ”Landsbyplan” til dig, som borger i Farup. Så hvis du/i går rundt
med nogle idéer til ændringer i Farup og omegn – store som små – så mød op ovenstående dag, og giv din
mening til kende. De forslag, som bliver fremført på mødet, vil alle blive nævnt i den endelige Landsbyplan
for Farup, hvorefter vi lokalt kan udvælge 3 ”projekter”, som vi ønsker at Esbjerg Kommune skal gå lidt
mere i dybden med, med hensyn til etablering, finansiering m.v. For at vise at ingen forslag er for skøre (eller
for omfattende), kan det nævnes at Hunderup/Sejstrup, som sidste år fik udarbejdet en Landsbyplan, fremsat-
te ønske om et udsigtstårn, hvorfra der var udsigt til Vadehavet. Hvorvidt forslaget kom på Top-3 listen vides
ikke.  
Undertegnede deltog i et møde hos Esbjerg Kommune - Vej og Park i slutningen af juni, og på dette møde
fremgik det, at ikke alle inviterede mente at tidspunktet for mødet var særlig velvalgt. Udvalget bag Landsby-
planerne ville derfor undersøge muligheden for at rykke mødet en time eller to, således at der ville være
mødestart kl. 17 eller kl. 18. Hvis der sker ændringer i mødetidspunktet, vil dette blive annonceret på
www.farupsogn.dk og ved opslag.
Jens Nielsen, F.S.B.G.

Nyt porcelæn til Farup Forsamlingshus   

Forsamlingshuset har længe ønsket sig en løsning på et delvis nedslidt og stærkt sammensat porcelæn,
bestik mm. Farup Jagtforening har gjort det muligt at udskifte det mest trængende i form af et større
sponsorat. Vi er i bestyrelsen glade for det samarbejde vi har med jagtforeningen, dels for sponsoratet,
men i lige så høj grad fordi de benytter vores Forsamlingshus som forening. Der er indkøbt porcelæn til
204 personer, det hele i god kvalitet. Vi takker Mona og Birte for at dele ud af deres erfaringer og i sær-
deleshed deres arbejdskraft, samt at indhente diverse tilbud. Vi glæder os til at vise dig vores nye porce-
læn.

UDLEJNING AF SERVICE

Alt det gamle service fra Farup Forsamlingshus er kommet ned på Farup Skole og kan lejes for billig
penge, hvis man står og mangler service til en fest. Ruth og Mogens kan kontaktes hvis man ønsker at
leje det. Tlf. 75 42 41 45

Venlige hilsner fra Bestyrelsen
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Farup Landsbyfælled
Siden sidste Marsk & Muld er der ikke sket det helt
store - se også Marsk & Muld nr. 4/2010.
Vi har fået oplyst at Esbjerg kommune har 38 pro-
jekter som skal prioriteres i årene 2011-2014, hvor-
af vores er et af dem.
Vi har dog fået en reaktion fra kommunen på vores
ændring som består i at vi gerne vil have hele fod-
boldbanen med i projektet. Reaktionen var at dette
ikke vil forbedre vores chancer, men at der på den
anden side heller ikke kan siges noget som helst om
hvordan politikerne ser på det.
Derfor vil vi op til de afgørende budgetmøder i sep-
tember og oktober gøre hvad vi kan for at fortælle
de relevante personer om, at det vil være fornuftigt
at gennemføre vores projekt.

Vi holder altså fast i det tidligere offentliggjorte budget for egenfinansiering som ser sådan ud.
Fonde og legater:                                                                                   500.000 kr
Husstandsindsamling:                                                                       100.000 kr
Donationer fra selvstændige erhvervsdrivende                                200.000 kr
Sponsorarrangementer:                                                                 100.000 kr
Lokalt frivilligt arbejde                                                                       100.000 kr

Desuden har vi oplyst at inventar ikke skal indgå i projektet, idet vi regner med at vi dels kan bruge meget af
det vi har, dels vil finde midler andre steder til dette.

På styregruppens vegne Henrik Villadsen.

Hermed præsenteres  - 
For år tilbage havde vi en føljeton i Marsk & Muld,  hvor vi bragte en lille præsentation af personer/familier, der
havde slået sig ned som selvstændig forretningsdrivende – eller noget, der ligner - i Farup sogn.
Den føljeton får her en fortsættelse, idet redaktionen har været på besøg hos en lille familie, som for et halvt års tid
siden er flyttet til Farup – nærmere bestemt Havevej 8 i Kærbøl. 

Redaktionen finder de to unge hjemme en eftermiddag, hvor faderens mindre teenagesøskende netop er taget hjem
efter et par dages ophold, og familiens to små er på sommerferie hos mormoderen, så her er meget stille !
Netop roen og stilheden var noget af det,  Linda og Dennis Hansen først bed mærke i, da de flyttede fra Esbjerg city
til Farup. De var vant til ambulancernes sirener døgnet rundt, så det var en brat opvågnen til stilheden på Havevej –
kun afbrudt af naboens hund ! 
De har ikke fortrudt flytningen, tværtimod. De nyder de rolige omgivelser - det børnerige kvarter - haven, som de
engang håber, de får mere tid til – og den nærhed både i nabolaget og sognet som sådan, som de gerne vil være en del
af. 
Linda og Dennis kommer fra hhv. Varde og Sdr. Hygum og faldt for Farup og Havevej 8, fordi de havde lyst til at
skabe deres egen idyl, og fordi Dennis er tømrer og bare SKAL have noget at rive i. Det har han så også fået. Have-
vej 8 er ved at blive renoveret og ombygget og han er nu så småt i gang med at etablere sig med eget firma, Kærbøl
Træbyg, og kunder er naturligvis velkomne. Erfaring har Dennis fået gennem sin uddannelse som tømrer, nogle år
med selvstændigt arbejde i Norge, ansættelse på møbelfabrik m.m. Linda har efter et år som ung pige i huset samt
arbejde på Esbjerg Sygehus nu nok at gøre med at passe hjem og to små børn – samt være noget for de søskende på
begge sider, som nyder at komme hos dem. Familien tæller desuden en hønsehund og en gammel bil i garagen. 
Linda og Dennis ønsker gennem M&M at sende en tak til deres nye naboer for deres hjælpsomhed og venlighed. 
Og så har de to i øvrigt fået et ligeså dejligt forhold til de tidligere ejere af Havevej 8, som de mange familier, der
gennem årene er gået ind og ud hos Elly dagplejemor og Henry. 
(red.)  



FARUP SOGNEBLAD 5

Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Program for Landsbyfest 2010 - 20. – 21. august    

Fredag
Kl. 1800 Bod og bar åbner.
Kl. 1830 – 2000 Høvdingebold turnering. Se omtale andetsteds i bladet.
Kl. 2000 – 2100 Farup Talent 2010. 
Kl. 2100 - Kaffebord v/ Lokalarkivet.
Kl. 2200 Fyrværkeri.
Kl. 2400 Teltet lukker.

Lørdag
Kl. 0930 Morgensang og flaghejsning v/ Elin Hjuler. Morgenkaffe og rundstykker 

kan købes v/ Lokalarkivet.
Kl. 1015 Loppemarked og Hobby boder. Medbring dine lopper og dine hobbyartikler til 

markedspladsen i skolegården.
Boden har åbent frem til kl. 1700

Kl. 1100 – 1200 Fodboldturnering for de mindste. Sognets talenter spiller en mini fodboldturnering 
mod inviterede hold.

Kl. 1200 – 1300 Lokale bilentusiaster viser deres flotte biler frem. Her kan du opleve alt fra amerikanske 
flydere til italiensk fuldblod. 

Kl. 1300 – 1430 Sponsorløb i og omkring Farup med opløb på festpladsen. Se omtale andetsteds i bladet.
Kl. 1430 – 1500 Færdselspolitiet fra Esbjerg fremviser biler og motorcykler.
Kl. 1800 Teltet åbner igen, hvor der kan betales entré til aftenens fest.
Kl. 1830 - 0100 Fest i teltet med spisning og livemusik v. Pernille Dalmar Band 

(www.pernilledalmarband.dk) Pris for mad incl. entre: Voksne 150 kr./ 75 kr for børn. 
Vi gentager succesen fra sidste år og serverer helstegt pattegris m. salat, kartofler og 
brød. Grisen tilberedes på stedet.
Tilmelding til Charlotta senest mandag d.16/8 på mail schnor@bbsyd.dk 
Tlf.: 75 41 08 84/25 33 66 16
Medbring selv service. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at medbringe sin egen mad.
Der tages forbehold for ændring af tidspunkter og indhold i programmet

Farup Talent  2010

Jagten på Farups talenter
Har du et specielt talent du gerne vil vise, så stil op til Farup Talent 2010. 

Måske synger du fantastisk, danser sjovt, kan sige som en skildpadde, 
binde fluer, klæde barbiedukken på i mørke, lave flik flak på en skammel eller noget andet fantastisk.

Hvor: Landsbyfesten i teltet
Hvornår: Fredag 20. august kl. 21 

Tilmelding med angivelse af dit særlige talent til Jette Tobiasen sms eller ring 21715368  senest onsdag
18/8. Din optræden må højst vare 3 minutter. Vi glæder os til at se dig.
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Fredag-aftens-landsbyfests-
høvdingeboldturnering

Antal spillere på et hold:
6 indianere + 1 høvding (der må ikke udskiftes
under kampen)

Beskrivelse:
Holdene stiller sig op holdvis i henholdsvis A og B
rummet. Høvdingerne stiller sig i høvdingerummet
så modstanderen er mellem høvdingen og hans eget
hold.
Dommeren trækker lod om hvilket hold der starter.
Det gælder om at ramme modstanderen, en spiller
er ramt når bolden ikke først har haft kontakt med
jorden. Hvis bolden rammer flere spillere inden
jordkontakt er spillerne døde.
Et hold er i besiddelse af bolden når den opfanges
på egen spillehalvdel. Det er tilladt at løbe med bol-
den samt at spille videre til bedre placeret medspil-
ler, eller til høvdingerummet.
Hvis en modstander griber en bold (der ikke har
haft jordkontakt) som er kastet fra en modstander
”dør” modstanderen, og den af egen medspiller der
først døde befries.
Når et hold kun har høvdingen tilbage skal høvdin-
gen kæmpe fra A eller B rummet.

Pointgivning:
Der gives point efter antal ”levende” spillere ved
spillets slutning, er alle spillere ”døde” på et hold
vinder modstanderne med 14 – 0. Hvis et spil er
afgjort, vinder det hold der ramte først med 1 point.

Tilmelding til Lars Vase larsvase@mail.tele.dk eller
Mikkel Brander wittorffbrander@gmail.com 

Sponsorløb - 
til Farup Landsbyfælled  
Farup Landsbyfælled SKAL  blive en realitet!!! 
Derfor opfordrer vi alle friske kvinder og mænd,
drenge og piger fra Farup, Hillerup og omegn til at
deltage i eller sponsorere løbet (eller begge dele ☺),
så vores fælles drøm kan blive til virkelighed!

Ved landsbyfesten, lørdag d. 21. august kl. 13 går
starten, og der løbes 1 time.

Ruten er sportspladsen ”rundt” med et par udfor-
dringer undervejs. 

Saml et hold på min. 2 max. 4 – kom som du er
eller ”pep” dig og dit hold op med lidt udklædning.
Der kan løbes og der kan gåes alt efter temperament
og iver. Det er en stafet og deltagerne på holdet
skiftes til at løbe/gå.

Alle kan deltage! 

VIGTIGT: At hver enkelt deltager gør en indsats for
at få store og/eller mange sponsorer.

Der vil være præmie til det vindende hold, de bedst
udklædte, samt til det hold der skaffer de største
sponsorater

Tilmelding: MOGENS tlf.: 75424145
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August

søndag d. 1. – 9.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 8. – 10. s.e. trin. ingen gudstjeneste

lørdag d. 21. Morgensang 

v. landsbyfesten/skolegården kl. 9,30 

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

September

søndag d. 5. – 14.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 12. – 15.s.e.trin. kl. 14,00  

udendørs have-høst / kaffe/ indsamling

søndag d. 19. – ingen gudstjeneste

søndag d. 26. – 17. s.e.trin. kl. 10,00

Oktober

Søndag d. 3. – 18.s.e.trin. kl. 10,00

Kirkebil – kirkebil – kirkebil 
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjene-

ster eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.

Esbjerg Taxa tlf. 75144500. Husk at bestille hjems-

transport sammen med turen ud. 

menighedsrådsmøde
Næste møde i menighedsrådet holdes torsdag d. 2.

sept. kl. 19,00 i konfirmandstuen. Alle møder er

som bekendt offentlige. Dagsorden og referat kan

altid læses i kirken, 4 dage før/efter et rådsmøde.

Findes i mappen : Menighedsrådet

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

Indre Mission
august
onsdag d. 11. kl. 19,30  Bibelkursus i Gredstedbro
v. missionær Andreas Møller, Haderslev
onsdag d. 25. kl. 19,30 Fællesmøde Ribe, Gredsted-
bro og Farup i Kirkehuset, Farup, v.
missionær Jens Erik Hansen, Vejen

september
tirsdag d. 7. kl. 19,30 Kredsmøde i Holsted v . mis-
sionær Brian Madsen, Vejle 
torsdag d. 16. kl. 19,30 Fællesmøde Ribe, Gredsted-
bro og Farup i Ribe, Bispegade 6.
v. Jens Erik Kristensen, Esbjerg 
onsdag d. 29. kl. 14,30 Studiekredsmøde hos Ella
Nicolaisen, Kinchsvej 4, Ribe, IMT nr. 1

DANMISSION - ydre mission
Torsdag d.  9. september kl. 14,30 Kredsmøde hos
Else Nikolajsen, Kærbøl Markvej
Mandag d. 13. sept. kl. 19,00 Efterårsmøde i
Grundtvigskirken, Esbjerg.
Søren Spangsbjerg Bro : Om en rejse til Cambodja
og Danmissions arbejde der. 

morgensang – landsbyfesten
Sognet holder landsbyfest fredag – lørdag d. 20.-

21. august. Som det efterhånden er blevet en traditi-

on, begynder lørdagen med morgensang. Det fore-

går omkring flagstangen i skolegården. Tidspunktet

er 9,30 efter flaget er hejst og inden kaffe og rund-

stykker sælges i teltet. Se i øvrigt landsbyfestens

program andet sted i bladet. 

KOR ! Hvis nogen har lyst til at danne ”kor” ved

morgensangen, kan man ringe til mig, tlf. 75421612

(efter d. 15.8.) – eller blot møde op i konfirmand-

stuen tirsdag d. 17.8. kl. 17,00 

have-høst-gudstjeneste
Vi satser på smukt septembervejr, når vi søndag d.
12.9. rykker gudstjenesten ud af kirkerummet og
forsamler os i Kirkehusets have. Som tidl. år sørger
menighedsrådet efterflg. for kaffe til MEDBRAGT
BRØD. Det vil være en god ide at medbringe tæppe
eller en klapstol.
Der er som altid ved høstgudstjenesten indsamling
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Kors-
hær og Danske Sømands- og Udlandskirker.

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

Udendørs gudstjeneste søndag d. 12. sept. kl.
14,00 i Kirkehusets have 
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konfirmander og mini-konfirmander
Onsdag d. 1. sept. begynder en ny flok unge menne-
sker i konfirmandstuen. De er allerede indskrevet
og får et brev med nærmere oplysninger efter sko-
lens ferie.
Mini-konfirmandforløbet ligger først efter jul, med
afslutning palmesøndag.
Elever i 3. kl., bosiddende i Farup sogn, får brev ud
i efteråret med tilbud om deltagelse i forårets timer. 

Tirsdagsklub 
Tirsdagsklubben begynder en ny sæson til septem-
ber. Konceptet er det gode gamle : en hygge-oplys-
nings-fortælle-snakke-kaffe-eftermiddag i den loka-
le sammenhæng – med samt deltagelse fra byen ! (
Ribe ) m.fl. steder. Alle er velkomne i konfirmand-
stuen, Farup Kirkevej 6, den sidste tirsdag i måne-
den kl. 14,30-16,30.
Kaffe koster 10 kr.
Bil kan bestilles til møderne ( Esbjerg taxa tlf.
75144500 )

September d. 28. Ragna Weidinger , Farup, kom-
mer med en fortsættelse på sidste vinters foredrag
om ikoner , deres indhold, betydning og herunder
om den ortodokse kirke. 

Oktober d.26. Søren Mulvad, Seem, som mange vil
kende fra beretninger og bogudgivelser  om Ribe og
byens og egnens historie, kommer her i 1300 jubi-
læumsåret med et emne, som meget apropos  kaldes
: Fortællinger fra Det gamle Ribe. 

November d. 30. Adventshygge ,  her hvor vi netop
har passeret 1. søndag i advent. 

Ud i sommerlandet – i sol og med blå himmel
Vi var ualmindelig heldige med vejret, da Darum-
bus kørte os på dette års sogneudflugt torsdag d. 1.
juli. 48 personer nød det tilpas moderat varme som-
mervejr under besøget i Lille Malund have v. Klo-
vborg, den gode middag med udsigt over Rørbæk
Sø og sidste stop i Uhre – dels i den gul-grønne kir-
ke samt Den gamle Købmandsgård. 
Se bagsiden med et par glimt fra dagen.

Kirkehøjskole  -  
i 2011 ! Ja, vi er tidligt ude! Men sæt allerede nu x i
kalenderen lørdag d. 29. jan.2011, for da inviterer
menighedsrådet til en højskoledag m. et par foredrags-
holdere og emner, som har noget væsentligt at byde
ind med i en både almen – og kirkelig sammenhæng. 

Michael Brautsch, tidl. sognepræst i Darum, nu Gjes-
ing, kommer og siger noget om kristen identitet. 
Marianne Zeuthen, Esbjerg, fortæller om sit arbejde
som præst v. Sydvestjysk Sygehus.
Der bliver lejlighed til morgenkaffe, frokost m.m.
undervejs, men mere om det hen på efteråret.  

Ferie
Jeg holder ferie de to første uger i august. Der hen-
vises til sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf.
75420232

Koncert i Farup kirke – 
” teksten er af Jens Rosendal ”
onsdag d. 6. oktober kl. 19,30 får vi besøg af salme-
digteren Jens Rosendal i selskab med Skærbæk
Egnskor, korets dirigent Tove Tersbøl samt v. klave-
ret Pia Hansen.
”teksten er af Jens Rosendahl ” kalder koret denne
koncertaften, hvor Jens Rosendal selv præsenterer
udpluk af sin digtekunst. 
Jens Rosendal bor i Ballum og har fra sit stuevindue
en flot udsigt over marsken og vadehavet og finder
inspiration til tekster, der handler om det specielle
natursceneri, der udfolder sig her. En oplagt kon-
certmulighed i efteråret 2010, hvor Vadehavet for-
ventes godkendt som nationalpark.
Jens Rosendal har ud over sange og viser skrevet
flere salmer, hvoraf to er optaget i salmebogen fra
2003 samt små tekster til hver dag i kirkeåret, evan-
geliesange, som han kalder dem. 
Gennem kor – og fællessang vil vi komme omkring
den alsidighed, der findes i Jens Rosendals tekster. 

Tirsdagsklub 
Tirsdagsklubben begynder en ny sæson til septem-
ber. Konceptet er det gode gamle : en hygge-oplys-
nings-fortælle-snakke-kaffe-eftermiddag i den lo-
kale sammenhæng – med samt deltagelse fra byen
! ( Ribe ) m.fl. steder. Alle er velkomne i konfir-
mandstuen, Farup Kirkevej 6, den sidste tirsdag i
måneden kl. 14,30-16,30.
Kaffe koster 10 kr.
Bil kan bestilles til møderne ( Esbjerg taxa tlf.
75144500 )

September d. 28. Ragna Weidinger, Farup, kom-
mer med en fortsættelse på sidste vinters foredrag
om ikoner, deres indhold, betydning og herunder
om den ortodokse kirke. 

Oktober d.26. Søren Mulvad, Seem, som mange
vil kende fra beretninger og bogudgivelser om
Ribe og byens og egnens historie, kommer her i
1300 jubilæumsåret med et emne, som meget apro-
pos  kaldes: Fortællinger fra Det gamle Ribe. 

November d. 30. Adventshygge, her hvor vi netop
har passeret 1. søndag i advent. 

Farup kirke en sen aften - fra "den anden side"
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Babysalmesang 
Så begynder en ny sæson med babysalmesang. Den-
ne gang i Farup kirke. Over ti formiddage her i efte-
råret inviteres forældre til at komme og synge sal-
mer og børnesange med deres spædbørn. 
I babysalmesangen fokuseres der på de små børns
evne til at sanse gennem sang og musik, rytme og
bevægelse. Der leges og synges og danses til gamle
og nye salmer og sange, men det er absolut ingen
forudsætning, at man selv skal ”kunne synge”. Det
vigtigste er at få en god og anderledes oplevelse
med sit barn. 
Babysalmesangen ledes af musikpædagog Lene Bord-
orff, Brørup, og er for børn i alderen 0 – o. 9 mdr. 
Første gang er onsdag d.29. sept. Vi begynder kl.
10,00. Hver lektion varer 45 min. hvorefter der er
mulighed for en kop kaffe eller te.
Det er en god ide at medbringe et tæppe eller en
dyne til barnet at ligge på. 
Babysalmesangen er et samarbejde mellem Farup
og de to Ribe-sogne.
Der er plads til max 20 børn på holdet. 
Tilmelding er nødvendig.
Yderligere spørgsmål samt tilmelding til sognepræst
Elin Hjuler, tlf. 75421612/ehs@km.dk

Kirkegårdsvandring  
Igen i år er der planlagt en kirkegårdsvandring -
datoen er tirsdag, den 24. august kl. 19.00. Vi
fortsætter, hvor vi slap sidste år, det vil sige på
nordsiden af kirken - ca. området ud for kirken.
Håber mange igen i år vil bidrage til en hyggelig
snak om svundne tider i Farup og omegn.
Skulle du ikke have mulighed for at deltage, men
gerne vil fortælle lidt om personerne i området vi
ser på denne gang, så ring til undertegnede.

Bente Petermann, kirkeværge,
tlf. 75420895 eller 30329628 

Så mød mig en skabelsens morgen
her midt i mit goldeste land,
og knus mig i selviskheds ørken,
skab du så, som Skaberen kan.
At uro kan vendes til glæde,
min længsel til det, jeg formår:
at rejse mig nyskabt og leve
på jorden, mens dagene går.
Jens Rosendal 1990.
(Nr.28 i salmebogen,v.6)

Ikke eet ondt ord om Bamse og Kylling ! 
Den naturlige blufærdighed får et skud for boven,
når man får børn. Det gælder også på det med Gud.
Og hvad Fadervor angår, så gælder det om at kom-
me i gang så hurtigt som muligt. Mens det bare for
børnene er som en remse, der skal siges. Så kan
man senere begynde at tage forklaringerne på, hvad
det betyder, når spørgsmålene rejser sig. Og det gør
de med sikkerhed, for børn er nysgerrige.

Hvorfor har jeg valgt at bede Fadervor med mine
børn? Helt banalt for at lære dem, at de ikke er ale-
ne. At de er i gode hænder. Og det er vigtigt, at der
sker noget i putteritualet, som ikke lider samme
skæbne som interessen for Bamse og Kylling og
Kaj og Andrea, når børnene bliver større. For et to-
års barn er der intet over eller intet ved siden af
Bamse, indrømmet – men hvor mange voksne men-
nesker vil sætte deres lid til disse tøjdyr ? Kylling er
en dårlig alliance, når livet indimellem bliver tungt,
og tingene ikke går, som man håber og ønsker det.
Så er der mere bund i Fadervor – eller at udtrykke
håbet for sit barn som digteren Simon Grotrian gør
det så fint i sin digtsamling ”Jordens salt og verdens
lys” fra 2006 : ”Velsign mit barn, du kære Gud/og
lad det holde livet ud/ og tænd et lys på sjælens tin-
de/ for verden selv, for os herinde. ”

Grotrians digt er et godt bud på en moderne bøn.
Jeg har holdt mig til Fadervor. Og så, fordi det nu er
aftenbøn, har jeg listet den bøn med, som min far-
mor sagde for mig. ”jeg er træt og går til ro/lukker
mine øjne to/ fader se i kærlighed/ til mit ringe leje
ned. ” 

(Birgitte Stoklund Larsen i dåbsmagasinet
Dåb&Barnetro, som i Farup og Sct. Catharinæ
gives til dåbsfamilier) 

Kirkegårdsvandring  
Igen i år er der planlagt en kirkegårdsvandring -
datoen er tirsdag, den 24. august kl. 19.00. Vi
fortsætter, hvor vi slap sidste år, det vil sige på
nordsiden af kirken - ca. området ud for kirken.
Håber mange igen i år vil bidrage til en hyggelig
snak om svundne tider i Farup og omegn.
Skulle du ikke have mulighed for at deltage, men
gerne vil fortælle lidt om personerne i området vi
ser på denne gang, så ring til undertegnede.

Bente Petermann, kirkeværge,
tlf. 75420895 eller 30329628 

Så mød mig en skabelsens morgen
her midt i mit goldeste land,
og knus mig i selviskheds ørken,
skab du så, som Skaberen kan.
At uro kan vendes til glæde,
min længsel til det, jeg formår:
at rejse mig nyskabt og leve
på jorden, mens dagene går.
Jens Rosendal 1990.
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Sommersol, stemning og skønne sange...
PH, Arvid Müller og alle de andre gode gamle har godt nok ikke levet forgæves - og hvor skal vi nyde, at
vi stadig har Benny Andersen! Hvad den mand ikke har skrevet af skønne sange...
Den eftermiddag i juni, i kirkehusets have, blev vi ført vidt omkring ad kærlighedens uransaglige (vild-
)veje med bl.a. sange som “Jakobsen” og “I lyset af - en månestråle”, fortolket af Helle Møller Scholten og
pianist Henrik Bülow, Vester Vedsted.
Hvis nogen her tænker : “nostalgi og giro 413” kan de godt tænke om igen! Selvom de sange tilhører en
anden tid, har de, i kraft af deres kvalitet, stadig meget at byde ind med. Og i Helle Møllers meget levende
fortolkning hørte og forstod man ordene på en ny måde. Det var ganske enkelt både vedkommende og
meget underholdende, da Helle Møller - udover at være en dygtig sanger - også er en underfundig skue-
spiller.
Helle Møller havde også ældre, traditionelle viser fra Holstedbro-egnen med, om bondepiger, der trods
røde lokker og rævekager scorede den lokale greve (eller var det netop på grund af disse ting...) samt viser
af Benny Andersen.
Nogle af sidstnævnte fik vi lov at synge med på - efter først at ha’ varmet stemmerne op på behørig vis,
vha gab, avanceret vejrtrækning m.m.
En dejlig eftermiddag!
På Q-gruppens vegne

Alma Clausen

Se fotos på bagsiden

STUB I RIBE 
onsdag d. 1. september besøger skuespilleren og sangeren Christian Stef-
fensen Sct. Catharinæ kirke
og præsenterer sammen med kirkens organist Jens Verner Hansen en
mosaik i ord og toner med tekster, salmer og sange af 1700-tals digteren
Ambrosius Stub.
Programmet falder i to afdelinger. Der begyndes i kirken  med en naturlig
vægtning af Stubs åndelige lyrik. 
- Såfremt vejret tillader det vil aftenens anden del foregå ude i klo-
stergården, hvor Christian Steffensen bl.a. fortolker H. C. Andersens
eventyr ”Sommergækken”, der netop handler om mennesket og digteren
Ambrosius Stub. 

Blandt Stubs mest kendte tekster er nok : Den kedsom vinter gik sin gang.. og  Uforsagt hvordan min lykke.

Ambrosius Stub har jo særlig tilknytning til Sct. Catharinae Kirke, idet Stub i juli 1758 blev begravet på kir-
kegården. Hvor nøjagtig vides ikke,  men som en markering og et eftermæle kan man i dag se Per Kirkebys
epitafium over Stub i græsplænen uden for kirken. 

Christian Steffensen har som et af sine specialer, at fortolke danske forfatterskaber i en musikalsk ramme. Ud
over at være en af de mest efterspurgte H. C. Andersen-fortolkere, har han også i en årrække haft Ambrosius
Stub på repertoiret.   I juni måned spillede Christian Steffensen  således Ambrosius Stub, i Sten Kaaløs nyeste
skuespil ”Så må jorden godt gå under”, som havde urpremiere d. 13. juni i Ribe, som en del af fejringen af
byens 1300-års jubilæum. De, der måske desuden har mødt Christian Steffensen alias Stub i bybilledet under
vandringerne i Stubs fodspor i Ribe her i sommer, vil vide, at der er noget at glæde sig til d. 1. sept. kl. 19,30 . 
STUB I RIBE  er den første sogneaften i den kommende sæson. Der er fri entre.  
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AKTIVITETSKALENDER
AUGUST
Søndag 15. august 4H afslutning
Fre/lø 20. og 21. august Fredag kl. 18 starter Landsbyfesten i Farup
Søndag 22. august kl. 14 Rundbold i Hillerup hos Birthe og Egon (kaffe og kage medbringes)

SEPTEMBER
Mandag d. 6. sept. kl. 18,30 Fællesspisning i forsamlingshuset 
Lørdag 11. september 4H Dyrskue i Gørding
Søndag 12.sept. kl. 14 Have/Høst-gudtjeneste
Mandag d. 13. sept. evt.kl. 16-19Workshop-møde i Farup forsamlingshus   
Uge 37 (13.-17. sept.) Gymnastikken starter
Lørdag 18. sept. kl. 19 Byfest i Hillerup hos Karen og Karl (Banko starter kl. 18)
Tirsdag d. 28. sept Tirsdagsklub

OKTOBER
onsdag d. 6. kl. 19,30 i kirken : "teksten er af Jens Rosendal"
En fredag Tur til Varde hoppe/legeland
Tirsdag d. 26. okt. Tirsdagsklub
Lørdag 30. oktober 4H Klubdag
Lørdag 30. okt. kl. 18.30 Tyrolerfest i Forsamlingshuset.

OKT/NOV Loppemarked i Forsamlingshuset

NOVEMBER
Fredag 5. nov. kl. 19-21 Alle Helgens aften Ved Kirkepladsen
Lørdag 20. nov. kl. 10.30 ”Stjernedrys i år 0”, dukketeater i kirken for de mindste og deres familier.
Tirsdag d. 30. nov. Tirsdagsklub

DECEMBER
Søndag 5.dec 14-16 Juletræsfest i Forsamlingshuset

2011
JANUAR 
Mandag 24. jan. Kl. 19 Generalforsamlinger Forsamlingshuset og Borgerforeningen
Tirsdag d. 25. januar Tirsdagsklub
Lørdag d. 29.januar kl. 9,30-15,30 Kirkehøjskole
Mandag 31. januar Generalforsamling Jagtforeningen

FEBRUAR
Fredag 4. feb. kl. 18.30 Vildtaften
Tirsdag d. 22. feb. Tirsdagsklub

MARTS
Fre/lø 4. og 5. marts Fastelavnsfest
Fre-sø 4.-5.-6. marts Gymnastikopvisning i Bramming
Fredag 11. marts Gymnastikopvisning i Farup
Lørdag 19.marts 18.30 Forårsarrangement i forsamlingshuset
Tirsdag d. 29. marts Tirsdagsklub
??? Hobby udstilling

Her ud over er der lige nu planlagt:
Der planlægges en Østerstur i efteråret.
Der er Ungdoms-Klub mandag og onsdag med start i begyndelsen  september.

Faste møder:
Strikkeklubben: Begynder igen mandag d. 27. sept. kl. 15,00
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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Glimt fra en dejlig sommer-juni-eftermiddag i Kirkehusets have

Sogneudflugten 1. juli 2010


