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Legeborgen i Varde

For alle børn og barnlige sjæle, inviterer borgerforeningen igen i år alle med til hoppeborgen i
Varde. Det sker:

REDAKTIONENS SPALTE
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
december/januar udgaven er mandag d. 1. november
Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Oktober fest i
Forsamlingshuset!!
Lørdag d. 30. oktober kl. 18.30 til 01.00 forsøger
vi at skabe Tyroler-stemning i Forsamlingshuset.
Vi lægger op til en hyggelig fest, som alle kan
deltage i, ung som gammel.
Menuen er naturligvis Wienerschnitzel, dertil
kan der drikkes fadøl, tyske special-øl (udvalgt
af Carsten), tysk vin eller andet. Senere bliver
der mulighed for dans til tyske slagere ved DJ.
Du må gere tage dine Lederhosen på og din tyrolerhat, eller kom som du er, du er lige velkommen. Prisen er 185kr. pr. person. Der er mulighed
for bordreservation.
Vi glæder os til festen og håber på god opbakning.
Tilmelding til Bjarne på 75410062 /24981604
eller på mail moselykken@hotmail.com
Bestyrelsen i Farup Forsamlingshus.
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Fredag d. 8. okt. kl. 17.00-21.00
Pak madkurven og naboens børn sammen og vær
med til en sjov aften, der kan give sved på panden og et godt grin eller bare en masse hyggelig
snak, mens ungerne suser rundt i hoppepuder og
meget andet.
F.s.B.G. Trine.

Loppemarked i
Farup Forsamlingshus
Årets loppemarked afholdes
lørdag den 9. oktober 2010 fra kl. 10.00-15.00 i
Farup Forsamlingshus.
For nye i sognet vil vi lige fortælle lidt om loppemarkedet. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som Farup Forsamlingshus arrangerer
for at tjene penge til ”huset”.
Hele året kan man aflevere lopper hos Lene og
Lauge, Farup Kirkevej 18. Spørgsmål kan rettes
til Ruth og Mogens (75424145). Vi kan også evt.
være behjælpelige ved afhentning af lopper.
Dagen før fredag den 8 Oktober, kan lopperne
afleveres direkte i Farup forsamlingshus fra kl.
17.00-19.00.
Det er altid hyggeligt, når også lokale kommer og
gør en god handel, eller bare har lyst til en kop
kaffe, kage eller franskbrød med pålæg.
Vi har allerede fået mange lopper, tak for det,
men vi kan sagtens bruge flere !!!!!
Arr: Farup Forsamlingshus
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Kongeåens Sønderjyske Forening.

FÆLLESSPISNING

Program for sæsonen 2010-2011 :

næste dato for fællesspisning
onsdag d. 17. nov. 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

Tirsdag d. 5. okt. ”fra bonde til borgmester”
Jørgen Elsted Hansen, tidl. landmand, forretningsmand og politiker fortæller om sin omskiftelige tilværelse
Torsdag d. 4. nov. ”Bibelske kvindeskikkelser –
i lyst og nød”
Højskolelærer og teolog, Lisbeth Filtenborg
kommer med en lille perle
af en fortælling om syv kvinder fra Bibelen.
Møderne foregår i aulaen på Gredstedbro Skole
og begynder kl. 19,30.
Medbring selv kaffe og brød
Med til programmet hører hver gang flittig brug
af Højskolesangbogen.

Alle Helgensaften

Penge i dåser…

Fredag d. 5. november kl. 19.00 - 21.00

Så er det atter tid for Alle Helgens-arrangementet, i og
omkring kirken og kirkehuset.
I disse foranderlige tider er det skønt, at noget er som det
plejer; traditioner er virkelig ikke det værste man har!
Efterårets komme må jo i det hele taget siges at være en
tilbagevendende begivenhed. På den ene side vemodigt,
fordi det er så svært at sige farvel til sommeren med alle
dens glæder og muligheder - på den anden side dejligt, fordi det betyder mulighed for at krybe lidt i hi og dyrke
indendørs sysler og interesser.
Midt i det hele bliver det så Alle Helgens aften og vi rykker udendørs igen: der skal laves græskarlygter og vi skal
på “mørketur”..., der skal også drikkes kaffe/ kakao og spises kage i Kirkehuset og der skal lyttes til sære historier,
fortalt af Daisy Hessellund, Kærbøl. Vi er rigtig glade, at
historiefortællingen er med igen i år - der er ikke noget
som en god historie, især da ikke hvis den krydres med et
godt gys! Og traditionen tro, slutter vi af med aftensang og
levende lys i kirken.
Der bliver mulighed for at købe græskar, alternativt må
man gerne selv medbringe, hvad man har.
Og skulle nogle ha’ mange græskar, er vi yderst villige
aftagere. Skære- og udhulningsgrej bedes også medbragt
til eget brug.
Til slut en lille efterlysning: vi kunne godt bruge en “håndfuld” kagebagere til arrangementet. De, der har tid og lyst,
kan ringe på tlf.: 75-411758. Det vil være en stor hjælp!
På gensyn til en rigtig (u-)hyggelig aften!
Q-gruppen

Nu starter muligheden for at hjælpe med at samle penge ind til vores nye byfællede. I stedet for
at køre på genbrug med sodavands- og øldåser af
aluminium samt andre genstande af aluminium
(ikke konservesdåser, da de sjældent er af aluminium), kan de nu afleveres hos Lene & Lauge
Nielsen, Farup Kirkevej 18, den sidste hele
weekend i hver måned mellem 09.00 og 18.00.
Der vil være stillet nogle indsamlingsbeholdere
op til at hælde i - nemmere kan det ikke blive.
Herefter bliver der taget kærligt hånd om dem
og deponeret til økonomigruppen, der i samarbejde med andre finder ud af, hvordan vi kan
tjene flest penge på dem. Her i sommervarmen
kan vi kun opfordre alle til at drikke en ekstra
tår og gemme dåsen til fordel for vores nye fælles hal.
Følgende weekender resten af året kan der afleveres: Ugerne 29, 34, 38, 43 & 47. Har du
behov for andre dage til aflevering, så kontakt
Søren Bendixen, 2026-1689.
Farup Sogn Borger- og Gymnastikforening.
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Det var en mandag aften
Det var en mandag aften i slutningen af juni, og redaktionen af herværende skrift var samlet med henblik på
at få styr på det nummer af Marsk og Muld, som udkom i slutningen af juli måned. Indledningsvis kunne det
konstateres, at det ikke just var væltet ind med stof til bladet, og det forekom mig, at den situation ikke just
var enestående. Det gav mig lidt dårlig samvittighed, da jeg jo på det seneste ikke har bidraget med særlig
meget til bladet. Egentlig ikke så meget på grund at manglende tid til at skrive, men mere fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal skrive om. Der er jo egentlig nok, man kan skrive om i al almindelighed, men når det
så skal være lokalt og ikke alt for polemisk, så er der alligevel ikke så meget. Nå, men jeg satte mig for at
kigge det seneste par års udgaver af Marsk og Muld igennem med henblik på fremadrettet at få nogle ideer
til, hvad man kan skrive om. Jeg kunne så konstatere, at selvom det – jf indledningen – forekom mig, at vi
ofte mangler stof til bladet, så er langt de fleste blade på 12 sider, så noget må der jo være skrevet til bladet.
Nu kan man så også sige, at det kirkelige stof, aktivitetskalender og, for- og efteromtale af arrangementer jo
alene giver en 6-7 sider, og det indhold er i sig selv begrundelse nok for at udgive bladet. Det øvrige stof har
været en blandet landhandel og det er fint nok. Jeg noterede mig bl.a., at der har været rejseberetninger, og at
nogen har fortalt om den idrætsgren, de dyrker, og så har der også været et par artikler, hvor folk af forskellige årsager har fortalt lidt om dem selv. Sådanne artikler kan være ganske interessant læsning, så jeg kan da
kun opfordre til, at man skriver til bladet, hvis man har været på en spændende rejse til eksotiske steder, eller
hvis man har en rigtig interessant hobby eller fritidsinteresse, eller hvis en livsforløb bare har været lidt
usædvanlig. Nu ved jeg så fra mit daglige virke i den danske folkeskole, at i alle tilfælde børn gerne vil fortælle, mens deres begejstring er til at overse, hvis de skal skrive, men her vil jeg da gerne tilbyde at skrive
artiklerne, hvis jeg blot får de nødvendige informationer. Og bare rolig, man skal nok få lov til at se, hvad
der bliver bragt i bladet, inden det bliver bragt. En anden hindring kunne være folks beskedenhed, altså at
man ikke synes, at det man kan fortælle er interessant nok, men her vil jeg så opfordre til, at man giver
redaktionen et praj, hvis man synes, at naboen eller genboen fx har en rigtig interessant hobby. Så er vi også
ude over det problem.
Kristian Kyndi

Status for Landsbyplan møde den 13. september
Som annonceret i den foregående udgave af Marsk og Muld, blev der den 13. september fra kl. 19 til kl. 22
afholdt et workshop møde vedr. den landsbyplan der udarbejdes for Farup i 2010/2011. Efter en fin intro som
blev forestået af Landskabsarkitekt Steen Gelsing fra Vej og Park i Esbjerg Kommune, hvor han kort forklarede om hvad en landsbyplan kan indeholde, og hvad den efterfølgende kan bruges til, var det lagt op til
diskussion i fire mindre grupper.
Det gennemgående tema for alle fire grupper var, hvordan vi bedst mulig får gjort det, forhåbentlig kommende, Farup Landsbyfælled til en central del af Farup. Herunder legeplads, sportsplads, bålplads, shelters m.v.
Ellers blev der snakket om etablering/genetablering af naturstier og vandreruter, som på en fin måde kan forbinde Nr. Farup, Kærbøl, Farup Kirkeby og Hillerup. Emner som gadebelysning på Farup Kirkevej blev også
drøftet, ligesom der også blev drøftet hvordan området på den bedst mulige måde bliver en del af den kommende Nationalpark for Vadehavet. Lauge havde til lejligheden medbragt nogle fine kort over området
nord/nordøst for Kirkelunden, hvor muligheden for nyudstykkede byggegrunde blev drøftet.
På tværs af de fire grupper var der selvfølgelige nogle emner som gik igen, men alt i alt blev der nok fremsat
10-12 konkrete forslag til forskønnelse af Farup. Alt sammen blev omhyggeligt nedfældet på papir, og indgår
således i den kommende Landsbyplan. Aftenen sluttede af med, at der blev nedsat et udvalg, som skal være
tovholdere og kommunens sparringsparter. Dette udvalg består af Søren Bendixen og Jens Nielsen fra FSBG
samt Lillin Villadsen, Nikolaj Schnor og Ole Rasmussen.
Kommunens repræsentanter udsender på et senere tidspunkt et fyldigt referat fra mødet, som kan læses på
hjemmesiden www.farupsogn.dk Men alt i alt en rigtig fin aften, hvor fremmødet ikke på nogen måde fra
prangende (35 mand m/k), men hvor der til gengæld blev kastet en masse bolde i luften, som vi så forsøger at
gribe på bedste vis.
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Farup Forsamlingshuset takker for
sponsorgaver i forbindelse med Farup
landsbyfest 2010 til følgende.
JBK, Mylin,PVH, Logitrans, Farup smeden, Alex
Madsen, Annemarie dinner, Aasted VVS, Stuhr galleri, Ruth Sahl, Jysk elservice, Marsk musik,
Kærbøl træbyg, H.Bruun & søn, Ribe gryden, Nissan Ribe, Jernved mejeri, Overdammens idebutik,
Intersport, Quedens, Boston, My flowers, Lasbo
foto, Pecani, Kop og kande, Home, EDC, TDC,
Profil optik, Ribe blomster, Maren splid, Klunz,
Sko ringen, Theia, Tøjbutikken, Danske bank, Sydbank, Nordea, Jyske bank, Henning Kruse, A. P Jørgensen. Frisør galleriet, Pompei, ,Salon Chic,
Marcus, Dream art, Sportsmaster, Ribe Farvecenter,
Tulipan Pizza og grillbar, Pinocchio, Legekæden,
Rav i Ribe, Tip Top, Papirhuset, Knæk og bræk,
Peking grill, Magie Laura, Raa Hauge, Vw, Kontorcenteret, Ribe maskinfabrik, Nørremarkens VVS,
CB auto, KBK beton, Ribe dyreklinik, Jesper Madsen autoservice, Lyndahl plast, Toyota, Fosbjerg
stenhuggeri, Ribe bowling, Iversen og Alsted byg,
Idemøbler, Andelskassen Gredstedbro,Frem mineralvand, Sten og Gerts vvs, Auto liften, Dinitrolcenter ribe, Vestjysk malerentreprise, Sigma farvecenter,Blikkenslager Brixgaard, Den lokale andel
Gredstedbro.
Igen I år fik vi udsolgt og tombolaen gav et flot
overskud, så også tak til vores trofaste tombola kunder.
Bestyrelsen forsamlingshuset.

Volley ball i Farup
Vi er en 14- 15 stykker, der i mange år har spillet
volley ball i Logitrans` hal. Spilledagen har altid
været fredag fra kl. 18.00 til 19.30. Dette bliver
ændret i denne sæson, fra kl 17.00 til kl.18.30, i et
forsøg på at tiltrække nye spillere. Vi kunne nemlig
godt bruge 4-5 spillere mere. Har du spillet volley
ball før, eller har du lyst til at lære det, er du meget
velkommen til at møde op en fredag, så tager vi
godt i mod dig. Rent sportsligt er vi en broget flok
med forskellig baggrund for at spille volley, men vi
hygger os og får også spillet god volley. Det er i
orden hvis du ikke kan hver fredag, det er der heller
ingen af os andre der kan. Vi deltager ikke i nogen
turnering. Har du spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Ruth & Mogens på 75424145. Vi starter op
den 17 Sep. Kl 17.00. Vi ses.
På vegne af volley ball spillerne i Farup
Mogens H. Sørensen

Igen i år takker lokalarkivet for opbakning - dvs
dejlige og mangfoldige kagelækkerier til kaffebordet fredag aften til landsbyfesten. Det var
simpelthen overvældende!
Tusind tak til jer alle sammen for stor kreativitet!
Også mange tak for lån af dagplejens køkkenfaciliteter, det var en stor hjælp.
På lokalarkivets vegne
Mette Lind

Årets borger 2010 – Jesper Tellund
Hæderen som årets borger i Farup gik i år til Jesper Tellund, som i gennem mange år har gjort et rigtig
stort og fint stykke arbejde som daglig leder af FUK – Farup Ungdoms Klub. Gennem årene er der blevet
arrangeret en masse fine udflugter og ture for medlemmerne af klubben, og hvis man spørger de unge
drenge og piger hvem Jesper Tellund er, så siger de ”Den sejeste vi kender”. Man skal jo heller ikke glemme at Jesper i gennem mange år også har været, og stadig er, Farups skiltemager, og at han også er en
aktiv del af tilblivelsen af Farup Landsbyfælled. Tillykke med titlen.

FARUP SOGNEBLAD

5

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.

Glimt fra Landsbyfesten 2010

der varmes op til morgensang og flaghejsning ..
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Farup Ungdomsklub
Vi er startet op igen efter sommerferien og klubben ligner sig selv. Vi er på Farup skole og vi har god plads.
Vi har ikke fået en ny leder endnu, så bestyrelsen passer klubben på skift sammen med Erik, som er medarbejder ligesom sidste år. Vi har endnu ikke lavet et program for aktiviteter, det kommer senere, men vi har
dog to ting på tapetet.
Introtur til Sjelborg Camping d. 11. – 12. september - Bowling d. 29. oktober.
Turen til Sjelborg er lige overstået. Det var en god tur hvor 17 børn (unge) fra klubben og 3 voksne deltog.
Vi tog af sted lørdag formiddag, og efter at have fundet os tilrette på pladsen var der nogle der ville fiske og
andre der ville bade!! Nå ja, det er vel stadig sommer (næsten) men vejret var fugtigt – men trods alt rimelig
varmt.
Også søndag morgen var der mange
der ville bade og fiske.
Der blev fanget en fisk lørdag og en
søndag.

FARUP SOGNEBLAD
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AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER
onsdag d. 6.
Fredag d. 8. okt.
lørdag den 9. okt.
Tirsdag d. 26. okt.
Lørdag 30. oktober
Lørdag 30. okt.

kl. 19,30
17-21
10-15
kl. 18.30

OKT/NOV
NOVEMBER
Fredag 5. nov.
onsdag d. 17. nov.
Lørdag 20. nov.
Tirsdag d. 30. nov.
DECEMBER
Søndag 5.dec
søndag d. 12. dec.
2011
JANUAR
Mandag 24. jan.
Tirsdag d. 25. januar
Lørdag d. 29.januar
Mandag 31. januar
FEBRUAR
Fredag 4. feb.
Tirsdag d. 22. feb.
MARTS
Fre/lø 4. og 5. marts
Fre-sø 4.-5.-6. marts
Fredag 11. marts
Lørdag 19.marts
Tirsdag d. 29. marts
???

Skærbæk Egnskor i kirken : "teksten er af Jens Rosendal"
Tur til Varde hoppe/legeland
Loppemarked i Farup Forsamlingshus.
Tirsdagsklub
4H Klubdag
Tyrolerfest i Forsamlingshuset.
Loppemarked i Forsamlingshuset

kl. 19-21
kl. 18,30
kl. 10.30

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

kl. 14-16
kl. 19,00

Juletræsfest i Forsamlingshuset
Musikgudstjeneste m. lokale sangere

Kl. 19

Generalforsamlinger Forsamlingshuset og Borgerforeningen
Tirsdagsklub
9,30-15,30 Kirkehøjskole
Generalforsamling Jagtforeningen
kl. 18.30

18.30

Vildtaften
Tirsdagsklub
Fastelavnsfest
Gymnastikopvisning i Bramming
Gymnastikopvisning i Farup
Forårsarrangement i forsamlingshuset
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:
Konfirmandstuen kl. 15,00 mandage i ulige uger
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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Navne og telefoner
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612/ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Bente Petermann
Farupvej 9, tlf.75420895

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Oktober
søndag d. 3. – 18.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 10. – 19.s.e.trin.
kl. 10,00
onsdag d. 6. – koncert
kl. 19,30
søndag d. 17. – 20.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 24. –
ingen gudstjeneste
søndag d. 31. – 22.s.e.trin.
kl. 9,00

KONFIRMANDER
Et nyt hold konfirmander er begyndt i september
måned :
9 dejlige, unge mennesker, som ses her den første
gang i kirken:
fra venstre første række : Cecilia, Rasmus, Frederik
næste : Mikkel, Alberte, Julie, Mads
bagerst : Lærke og Martin

November
fredag d. 5. – åben kirke 19-21/aftensang ca. 20,30
i forb.m. allehelgenarr.på kirkepladsen
søndag d. 7. – Alle helgens dag –
kl. 10,00
kirkekaffe
søndag d. 14. –
ingen gudstjeneste
lørdag d. 20.
kl. 10,30
Dukketeater : Stjernelys i år nul ” se omtale
søndag d. 21. – sidste søndag i kirkeåret kl. 19,00
søndag d. 28. – 1.s.i advent
kl. 10,00
Vi synger kirkeåret ind.
Kirkekaffe i Kirkehuset, se omtale..
December
søndag d. 5. – 2.s.i advent
kl. 10,00
evt. m. babysalmesang
søndag d. 12. – 3.s.i advent
kl. 19,00
musikgudstjeneste / kirkekaffe
Kirkebil – kirkebil – kirkebil
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.
Esbjerg Taxa tlf. 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
Ferie
sognepræsten holder ferie fra d.18.-24.okt.
Der kan rettes henv. til sognepr. Jørgen Bork Hansen, Ribe
tlf. 75420232

Tirsdagsklub
Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, den sidste
tirsdag i måneden kl. 14,30 – 16,30. Kaffe 10 kr
Bil kan bestilles til møderne ( Esbjerg taxa tlf.
75144500 )
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 apropos kaldes : Fortællinger fra Det gamle Ribe.
November d. 30. En eftermiddag med adventsstemning og hygge.
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DUKKETEATER : ” år nul med stjernelys ”
Lørdag d. 20. nov. kl. 10,30 kommer
Linda Risbøl Hansen med
sine dukker og fortæller
historien om Maria, der
oplever noget ganske underligt: En dag får hun besøg af
en engel, der fortæller, hun skal
føde et særligt barn … Måske de
tre vise mænd også kommer med en
kamel på besøg i kirken !
Linda Risbøl Hansen fortæller med sine
dukker julens evangelium, så der både er noget for
øjne og ører.
Aldersgruppe fra 3 år
Der bliver også plads til et par julesalmer ( skønt vi
er i god tid !)

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 7. nov. holder vi Alle helgens gudstjeneste kl. 10,00.
Efter prædiken mindes vi ved navns nævnelse de
mennesker fra sognet, der er døde i året, der er
gået og / eller er begravet fra kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

” teksten er af Jens Rosendal ”
sådan kalder Skærbæk Egnskor den specielle koncert, de onsdag d. 6. okt. gæster Farup kirke med.
Skærbæk Egnskor er et firestemmigt blandet kor,
oprettet i 1982 med Tove Tersbøl som dirigent.
Korets repertoire spænder fra mindre klassiske korsatser over danske salmer og sange til rytmisk og
spirituals. I en del år har koret haft et tæt samarbejde med digteren Jens Rosendal, der bor i Ballum.

Jens Rosendal medvirker ved koncerten og vil fortælle om sin digtning. Han har fra sit stuevindue en
flot udsigt over marsken og vadehavet og finder her
inspiration til mange af sine tekster.
Her i efteråret, hvor vadehavet forventes godkendt
som nationalpark , har Skærbæk Egnskor ønsket at
bidrage med et lille indlæg. Da koret fyldte 25 år
forærede Tove Tersbøl sine sangere en suite ” Marskens fald og genrejsning”, skrevet af Jens Rosendal og komponisten Ole Ugilt Jensen. Det værk indgår også i koncerten. Ole Ugilt Jensen og Jens
Rosendal har desuden sammen udgivet en række
evangeliesange , en til hver af kirkeårets prædiketekster. Herfra skal vi høre nogle stykker.
Ved koncerten, som også byder på fællessang ,
medvirker også Pia Hansen, organist i Tjæreborg og
Sneum kirker, på klaver
KOR ! KOR ! KOR! ADVENTSKOR! KOR! KOR!
Maja Haue, de to sidste års dygtige og entusiastiske
akkompagnatør m.m. til det lokale adventskor, er nu
blevet student og begyndt i Esbjerg på Konservatoriets Musikalske Grundskole . Hun vil endnu
engang gerne sidde ved klaveret , hvis vi ligeledes
igen kan samle en flok sangglade mennesker til
årets adventskoncert. Som tidl. foregår det i et samarbejde mellem Maja, kirkesanger og præst.
Og: det handler først og fremmest om at have lyst
til at synge ! Børn/unge omkring konfirmationsalderen og voksne af begge køn er velkomne. Der er
ingen tilmelding, bare mød op, også selv om du
måske ikke kan være med alle øveaftener.
Vi skal over 4 aftener lære nogle flerstemmige, rytmiske julesange og -salmer, som vi skal synge ved
musikgudstjenesten i kirken 3. søndag i advent, d.
12. dec. kl. 19,00.
Korprøverne foregår i konfirmandstuen kl. 19,0021,00 . Datoerne fremgår her nedenfor. Medbring
selv kaffe og brød til pausen. Er der spørgsmål, så
ring til præsten
Øvetider i konfirmandstuen :
mandag d. 15. nov.
tirsdag d. 23. nov.
onsdag d. 1. dec.
torsdag d. 9. dec.
og afslutning i kirken søndag d. 12. dec. kl. 19,00
( gen. prøve kl. ca. 17,30)
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Indre Mission
oktober
Oktober-møder d. 6.-7. i Gørding
onsdag d. 6. kl. 19,00 i kirken. Sognepræst Rasmus
Houler, Nr. Nebel
torsdag d. 7. kl. 19,30 i missionshuset. Missionær
Ingrid Markussen, Haderslev
Studiekredsmøde onsdag d. 20. kl. 14,30 hos Børge
Christensen. IMT nr. 6
november
torsdag d. 11. kl. 19,30 Kredsmøde i Farup Kirkehuset. Missionær Henrik Didriksen, Esbjerg

Efter gudstjenesten inviteres der til kirkekaffe i Kirkehuset. Vi har som bekendt for længst taget det tidligere missionshus i brug som kirkehus, men vil
den dag markere den endelige afslutning på renoveringen. Her, hvor M&M går i trykken, har vi netop
fået doneret fire billeder fra Galleri Stuhr. De pryder nu væggene i den gamle, smukke sal og står
som et flot punktum for hele renoveringssagen.
Og alt sammen kan det beses over en kop kaffe
efter gudstjenesten d. 28. nov., hvor også Mille
og Erik Stuhr vil fortælle om deres billeder.

DANMISSION - ydre mission
kredsmøder:
torsdag d. 14. okt. kl. 14,30 hos Ella Nicolaisen
torsdag d. 25. nov. kl. 14,30 hos Else Nikolajsen
VI SYNGER KIRKEÅRET IND ..
med KIRKEHUS !
1. søndag i advent begynder et nyt kirkeår, hvor vi
igen skal synge ” Vær velkommen Herrens år ” og
tage hul på de kendte julesalmer. Ved gudstjenesten
deltager konfirmanderne med læsning, lystænding
m.m.

Kirkegårdsvandring, tirsdag den 24. august.
Meget kan der tages højde for i planlægningen af et arrangement, men vejret kan man kun håbe vil vise sig fra sin
bedste side. På dagen for kirkegårdsvandringen var det desværre ret blæsende med byger – ikke lige ideelt, hvis man
skal gå rundt på kirkegården og snakke. Så dette års kirkegårdsvandring blev på grund af vejret ændret i forhold til
tidligere år.
Vi mødtes i kirken og gik derefter en hurtig runde i det planlagte område for kirkegårdsvandringen. Planen var at vi
fortsatte, hvor vi slap sidste år d.v.s. området nord for vores smukke ny kalkede kirken. Herefter samledes vi i kirkehuset og så var der ellers ”kirkegårdsvandring, som tidligere” – de enkelte afdøde blev nævnt og vi nåede også kort
at runde nogle gravstenene, som er på listen over måske bevaringsværdige gravminder.
Snakken gik livligt og mange dejlige minder om tidligere beboere i sognet blev fundet frem alt imens kaffen blev
drukket. Der var mange sjove beretninger ”Kan du huske, da vi var på æbleskud hos … ” ”Var det ikke hende der
boede i det lille hus, der lå… ja hende der er søster til ham som var gift med osv.” Men der blev også berettet om
sognebeboere med triste skæbner, frygtelige gårdbrande og meget, neget andet – alt sammen med til at tegne et billede af livet i Farup sogn de sidste små 100 år.
Det at arrangementet var flyttet indendørs gjorde det meget lettere for alle at høre, hvad der blev fortalt – helt sikkert
en erfaring, der vil blive taget med ved planlægningen af eventuelle fremtidige kirkegårdsvandringer.
Jeg vil slutte med at sige, at det er en fornøjelse at arrangere kirkegårdsvandring, når der er så fin en opbakning.
Mange tak til alle som delte ud af minder og viden om Farup sogn.
Bente Petermann
Kirkeværge

Se fotos s. 8
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Fibernet
I forbindelse med Landsbyfesten 2010 startede en kampagne for flere tilslutninger til fibernettet i Hillerup
og Farup.
Syd Energi giver kr. 750,00 per aftale til Farup Fælled i samarbejde med Farup Sogns Borger- & Gymnastikforening.
Udfyld et skema nummereret 1246 med navn, adresse og telefonnr og Sydenergi vil kontakte for at forklare
og evt lave aftale.
Blanketten udfyldes og afleveres eller sendes direkte til Sydenergi - evt mail til : brb@sydenergi.dk
Farup Fælled får pengene indsat på konto 1246 når aftalen er i hus.
Aflevering gerne til Gert Vejlgaard, Farup Sønderby 5, Nr.Farup 75424441 / 51167229

!
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