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

TAK FOR MAD !!

Onsdag d. 17. nov. var der 70 deltagere til
Fælles-spisning i Forsamlingshuset.
Menuen var forskellige fantastiske supper
med tilbehør og hjemmebagt brød.
Til kaffen selvfølgelig hjemmelavede
kager.
Kokkene var en kreds af byens erfarne
kvinder samt medhjælpende ægtefæller.
Stik mod almindelige regler havde de
valgt at sponsere al mad og dermed blev
der godt 2500 kr til Forsamlingshusets
kasse.
TAK TIL MADHOLDET OG TAK TIL
JER DER DELTOG

Generalforsam-
ling i Farup Ung-
domsklub.

Afholdes tirsdag d. 22.
februar 2011
på Farup skole kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.farupsogn.dk.
Hilsen bestyrelsen

Gymnastikopvisning 

i Farup fredag den 11.
marts kl. 18.30 i Logi-
transhallen.
Opvisning af vores lokale
hold, ungdomsmix og  et gæste-
hold.

Kom og se en flot opvisning. Efter opvis-
ningen er der mulighed for at nyde indhol-
det af sin medbragte madkurv og for en
hyggelig snak.
Vel mødt hilsen FSBG

FÆLLESSPISNING
Næste dato for fællespisning
onsdag d. 9. febr. kl. 18.30
Nyd at komme "i byen" en ganske
almindelig hverdagsaften!
Pris : 50 kr. for voksne - 

og 25 kr. for børn 6-12 år
Til melding til  Dorte 75431925/21447730
peternil@post10.tele.dk

ny dato   -   ny dato   -   ny dato

FASTELAVN   I   FARUP
Forsamlingshuset

Fastelavn (0 år til og med 1. kl.)
Lørdag d. 26.02.11 kl. 10.30 – 12

Fastelavnsdisko (fra 2. kl. og opefter)
Fredag d. 25.02.11 kl. 18 – 20

Mød op – en fest du ikke vil gå glip af!!!!!!!!!!                       
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Affaldsindsamling 2011
Vi gentager succesen fra sidste år

Søndag den 3. april afholdes der affaldsindsamling i
Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks
Naturfredningsforening en landsdækkende affalds-
indsamling. 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 ind-
samlingen (omkring kl. 1130-1200) vil Farup Jagt-
forening 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 

Hobby udstilling 

Søndag den 3. april i Farup forsamlingshus
Kl. 10.00 – 16.00

Kom og se hvad de kreative udstillere har lavet i år.
Der vil være noget for en hver smag.
Der er gratis adgang, og mulighed for at købe kaffe
og kage, og lodder i tombolaen.
Overskuddet går til forsamlingshuset.
Så mød op og vær med til at støtte ”huset”

Skulle nogen have lyst til at deltage, er der mulig-
hed for det, efter princippet først til mølle, inden
den 20. marts.

Henvendelse kan ske til Tove A. Vejrup Farup Kir-
kevej 5 på tlf. 75421298 – mobil 22563782
eller på mail toveager@ofir.dk

Vedr. medlemskab af F.S.B.G.

Kontingentet er, som tidligere, fastsat til 50 kr. pr.
person i husstanden over 18 år. Af de 50 kr. går 20
kr. til Marsk & Muld. Så ved at betale det latterlig
lave beløb, er du med til at holde gang i redaktio-
nen. Du kan læse om vores aktiviteter på www.faru-
psogn.dk, ligesom du med fordel kan læse for-
mandsberetningen i dette blad, for at få et indblik i
hvilke arrangementer vi laver. Betalingen kan også
ske via Home-banking på kontonummer 9692
4747577. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i F.S.B.G. 

Store Badedag

Store Badedag i Ribe Svømmehal bliver afholdt
søndag den 27. marts fra kl. 1330. Vi mødes i
svømmehallen, hvorefter der er gratis svømning for
medlemmer af F.S.B.G. Svømmehallen lukker kl.
16.00, og der bades således i de sidste 2 1/2 time af
den offentlige åbningstid. Ved ankomst oplyser man
blot at man er medlem af F.S.B.G.                 

Kongeåens Sønderjyske Forening.
Program for sæsonen 2010-2011 : 

Program for foråret 2011:
Mandag d. 7. febr. ”Rom – den evige stad”
Sem. lektor Jørn Buch fortæller om byen, der på
godt og ondt har præget  historien og kristendom-
men her i Vesten. 

Tirsdag d. 15. marts ”Rødding Højskole –
dansk/tysk/dansk”
Mads Rykind-Eriksen, siden 2007 forstander på
Rødding Højskole, vil fortælle sin personlige histo-
rie med Rødding Højskole. 

Tirsdag d. 5. april:
Generalforsamling og ”Nis Petersen”
Efter generalforsamlingen fortæller sognepræst
Thomas Kjær Hansen om digteren og forfatteren
Nis Petersen. 

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 

Folkekirkens Nødhjælp i Farup! 

Søndag d. 13. marts er der landet over indsam-
ling til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi er nogle stykker, der synes, Farup også skal
have mulighed for at være med.
Derfor har vi tænkt os at bruge et par timer i løbet af
dagen og vil høre, om andre har lyst til det samme. 

Interesserede kan henvende sig til:
Wiebke Dau Nielsen,
tlf. 26186290/ wiebkedau@hotmail.com 
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NYT * NYT * ÅBEN GYMNASTIKSAL * NYT * NYT
Kom og vær med til sjov og leg i gymnastiksalen i løbet af foråret. Vi åbner dørene for alle legeglade børn, der har lyst
til at være med — børn fra 6 år og nedefter, skal være ifølge med voksne.

Vi har campingkaffe, te og saftevand klar ”i pausen”.

Lørdag d. 5/3 kl. 10-11.30 Jette og Trine

Lørdag d. 19/3 kl. 10-11.30 Mikkel  B. og Lars V

Fredag d. 8/4 kl. 16-17.30

Lørdag d. 14/5 kl. 10-11.30

Lørdag d. 18/6 kl. 10-12 Jette og Trine. Denne dag håber vi på godt vejr. Vi tager nemlig i Kirkelunden
og bygger huler, bager snobrød og spiller levende stratego.

Der vil være voksne tilstede hele tiden, men al aktivitet og leg i redskaber m.m. er på eget ansvar.

Er der nogen, der har lyst til at stå for april/maj så ring eller sms 22 33 59 67.

På Borgerforeningens vegne

Jette & Trine

AKTIVITETSKALENDER
FEBRUAR
Fredag 4. kl. 18.30 Vildtaften
onsdag d. 9. kl. 18,30 Fællesspisning i forsamlingshuset
tirsdag d. 22. kl. 19,30 Genforsamling i ungdomsklubben, Farup skole 
Tirsdag d. 22. kl. 14,30-16,30 Tirsdagsklub konfirmandstuen
fredag d. 25. kl. 18-20 Fastelavnsdisko fra 2. kl. og op
lørdag d. 26. kl. 10,30-12 Fastelavn fra 0 år -1.kl.

MARTS
lørdag d. 3. kl. 10-11,30 Åben gymnastiksal 
Fre-sø d. 4.-5.-6.  Gymnastikopvisning i Bramming
Fredag d. 11.  kl. 18,30 Gymnastikopvisning i Farup Logitranshal
Søndag d. 13. Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Lørdag d. 19. kl.18.30 Forårsarrangement i Forsamlingshuset
lørdag d. 19. kl. 10-11,30 Åben gymnastiksal 
Søndag d. 27. kl. 13,30 Store Badedag Ribe Svømmehal
Tirsdag d. 29.  kl. 14,30-16,30 Tirsdagsklub Ribe Kunstmuseum

April
søndag d. 3. kl 10-16 Hobbyudstilling  Forsamlingshuset
søndag d. 3. kl.  9,30 Affaldsindsamling Farup skolegård
fredag d. 8. kl. 16-17,30 Åben gymnastiksal
tirsdag d. 26. kl. 14,30-16,30 Tirsdagsklub  Konfirmandstuen 

MAJ
lørdag d. 14. kl.10-11,30 Åben gymnastiksal

JUNI
lørdag d. 18. kl. 10-12 Åben gymnastiksal

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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Formandsberetning 24. jan. 2011

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

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

Jeg synes, at vi har haft et rigtigt godt år i Forsamlingshuset, samarbejdet i bestyrelsen har været godt og kon-
struktivt, ligesom samarbejdet med andre foreninger har været gnidningsfrit. Rigtig mange har givet en hånd
med ved diverse arrangementer, vedligehold på Huset og ikke mindst ved den daglige drift. Gode sponsorga-
ver fra private og lokale firmaer har igen i år lunet i kassererens kasse.  Det skal I alle sammen have en rig-

tig stor tak for. Som noget nyt blev det på generalforsamlingen 2010 vedtaget, at det var muligt at støtte For-
samlingshuset ved et 200 kr. stort medlems- kontingent. Det har i den grad været en succes, omkrig 13000 kr.
er kommet i kassen. Det synes vi i bestyrelsen er ganske flot og vidner om bred opbakning til Forsamlingshu-
set. Vi vil derfor igen i år opfordre til at støtte Forsamlingshuset i form af medlemskontingentet. Den gode
stemning omkring vores forsamlingshus og de mange hjælpende hænder er der i den grad brug for, hvis huset
fortsat skal spille en aktiv rolle i vores lokalsamfund. Det gør det alt andet lige sjovere og betydelig lettere at
sidde i bestyrelsen.

Året startede med vores generalforsamling i Jan.10. Den forløb godt med god debat, og vi fik vores regnskab
godkendt uden anmærkninger. 

Vores forårsfest (Bondebal) løb ud i sandet med få tilmeldinger og endte i en ærgerlig aflysning. I vores eva-
luering af forløbet kom vi ind på, at det ikke behøver at være os som bestyrelse, der ikke formår at gøre det
tilstrækkeligt spændende og varieret at mødes til fest i Forsamlingshuset. Det kunne i lige så høj grad være et
udtryk for, hvor travlt vi har, hvor forvænte vi er, og et udtryk for hvor mange muligheder vi hver især har.
Hvis du i ligger inde med gode ideer til fester eller andre arrangementer modtager vi dem gerne.

Tove og en flok hjælpere sørgede igen for, at hobby- udstillingen i marts 10 blev en succes.
Udstillingen var godt besøgt, mange lokale og folk man normalt ikke ser i forsamlingshuset var mødt op til
udstillingen. Hobbyudstillingen gav igen et pænt overskud.  Dertil kommer et tilskud fra Esbjerg kommune
på 5000 kr. Desværre bortfalder tilskuddet til kulturelle arrangementer fra 2011,en væsentlig indtægt som
huset får svært ved at undvære. 

Landsbyfesten blev afholdt som vanligt sammen med Borgerforeningen. Landsbyfesten forløb i det det store
hele godt. Der er altid noget, der kan blive bedre, så det prøver vi på i år. Tanker og ideer omkring landsbyfe-
sten er naturligvis altid velkomne. Tombolaen blev igen udsolgt med flot overskud til følge.

Loppemarked afholdt i oktober 2010 gav igen et godt tilskud til husets økonomi, og vi havde en rigtig god
dag sammen med mange hyggelige hjælpere. Der var  rigtig mange og gode lopper. Vi har igen ryddet godt
op i vores lopper og mangler nye.  Dine lopper gør en forskel. Tak til Lauge og Lene, fordi I igennem hele
året lægger plads til og i det hele taget gider bøvle med lopperne. 

Vores Oktober-fest forløb rigtigt godt. De 74 fremmødte hyggede sig, fik wienersnitzel og masser af tyske og
danske øl-specialiteter nænsomt udvalgt af Carsten. Der var god stemning fra start til slut.

Siden sidste generalforsamling er der afholdt fire fællesspisninger alle med god tilslutning. Det er Dorte
Pedersen Hillerup, som trækker det læs. Vi synes, det er en rigtig god og uforpligtende måde at dyrke et fæl-
lesskab på. Hyggeligt er det altid. Jeg tror sms ordningen er rigtig god i den forbindelse og bidrager til den
gode opbakning ved bl.a. fællesspisninger.

Læs videre på side 8.
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EFTERLYSNING 
FRA LOKALARKIVET

I lokalarkivet har vi rigtig mange billeder, som vi er
i gang med at registrere, men der er mange personer
og huse, som vi ikke kender. Derfor vil vi blive gla-
de for lidt hjælp. Er der nogen, der kan hjælpe, så
ring til en af os.

Mette Lind 45808256
Villy Lønne 75410254
Ragna Weidinger 47312488
Susanne Møll 75421860
Ivan Jørgensen 75422663

Dagplejer på cykel
Annette Hansen på Sønderskiftevej 12 i Hillerup,
er glad for at være dagplejer. Så glad at hun selv
har investeret i en christianiacykel.
I efterårsferien fandt Annette ud af, at det kræver
mange kræfter, når 4 store piger skal på tur. Der-
for tog hun igen pungen frem.  Hun fik sat en
motor på cyklen. Det er mange penge at sætte i
sit arbejde. Men Annette er super glad for sit job,
som dagplejer, vild med at komme ud i naturen,
hvor hun sammen med børnene, får mange ople-
velser. Den lille tur til kollegaerne i Farup og
legestue, går i susende fart. Under turen har
Annette nu luft til at snakke med børnene om de
mange indtryk.

Hvor er det dejligt at have en medarbejder ansat,
som udviser nytænkning og handlekraft.

Dagplejekontoret, Christa H. Feldskov
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Vi var til julegudstjeneste d. 8. dec. i Farup Kirke.
Vi mødtes kl 10, hvor Elin havde forberedt en gudstjeneste for os.
Elin startede med at fortælle om klokkerne i kirken, og vi kunne høre, at Kent ringede med klokkerne. Deref-
ter viste hun, hvordan en præst var klædt på med krave, sort kjole og pibekrave. Så starede vi med at synge de
første 5 vers af "Et barn er født i Bethlehem", hvorefter Elin gav os lov til at komme op at sidde på nogle hyn-
de på gulvet i en rundkreds. Hun fortalt historien om Maria, Josef og Jesus. Børnene var meget optaget af
historien, da Elin havde forskellige beklædninger at tage på hovedet, hver gang hun fortalte om en af dem. Da
historien var færdig, sang vi de sidste af versene.  Bagefter gik vi op og så det store klaver og spurgte, om
Elsebeth kunne spille " På loftet sidder nissen", og vi var meget heldige, for det kunne hun. 
Vi havde en rigtig dejlig formiddag i kirken. En kæmpe stor tak til Elin, Kent og Elsebeth for en rigtig god
gudtjeneste, hvor alle børnene var meget optaget  af det, der skete. 

Den 16. december havde vi juleafslutning i legestuen. 
Vi var meget heldige, for vi fik besøg af Julemanden. Vi dansede om juletræet sammen med ham, inden han
tog den store sæk frem, hvor han havde gaver med til os. Efter han havde  delt gaver ud, skulle han skynde
sig videre, for han er jo en travl julemand. 

Ruth, Rikke og Annette

Nyt fra dagplejen
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Fortsat fra side 5
Juletræsfesten 2010 forløb super godt. Festen havde et rekordstort fremmøde på hele 100 børn som voksne,
de fremmødte hyggede sig med juletræet, slikposerne og julemanden.  Tak til vores hjælpere. 

Jagtforeningen har ved et stort sponsorat gjort det muligt at Forsamlingshuset kunne udskifte store dele af sit
porcelæn. Der er bl.a. indkøbt porcelæn og bestik til 204 personer, det var hårdt tiltrængt og vi siger mange
tak til jagtforeningen for deres sponsorat. Det gamle porcelæn er sat ned på Farup skole, ved henvendelse til
Ruth og Mogens kan man for små penge leje det.

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

Vi har i det forløbne år kun indkøbt småting og holdt udgifterne nede på et absolut minimum. Der er ganske
enkelt ikke plads til de helt store armbevægelser. Bestyrelse påtænker at male salen her i foråret.

Forsamlingshuset har været udlejet 35 gange, plus 18 gange til os selv eller andre foreninger. Jeg vil gerne
opfordre til at leje vores forsamlingshus, når I holder fest. Og nej, det behøver ikke at være besværligt, Birthe
Kulmbach hjælper gerne med at skaffe servering og meget andet. 

På valg er Betina, Mogens og Malene (sidstnævnte forventer at fraflytte sognet), samt vores suppleant Anne
Mette Schmidt.

Det var, hvad jeg havde valgt at medtage i min formandsberetning. 

Mogens H. Sørensen

Formandsberetning for F.S.B.G.     
Foreningsåret 2010

Foreningsåret blev skudt i gang med fastelavn i forsamlingshuset. Fredag den 12. Februar
var der således inviteret til Fastelavns-disco for de lidt ældre børn, hvilket bare var en rigtig
fed aften. Næste formiddag blev der så afholdt et lidt mere traditionelt fastelavn for de mindste,
hvilket der også var utrolig stor opbakning til. Man fristes næsten til at tro, at der ville være grundlag for at
genåbne Farup Skole.

I marts måned blev der afholdt en rigtig fin gymnastikopvisning i Logi-Trans hallen. Her havde udøvere og
ledere stablet et rigtig godt arrangement på benene, hvor vi i bestyrelsen blot skulle koncentrere os om at
slæbe stole og redskaber på selve dagen. Et rigtig fint arrangement, som igen i år viste at der er et kæmpe
gymnastik-potentiale i Farup og omegn. På publikumssiden var der også en rigtig fin opbakning. Til slut en
stor ros til de involverede ledere.

Det var også i marts måned at vi inviterede vores medlemmer en tur i Ribe Svømmehal, til den årlige Store
Badedag. Deltager tallet lå på de sædvanlige 30 mand m/k, og selvfølgelig med en overrepræsentation af børn
og unge. Sådan skal det også være. Vi havde i år flyttet arrangementet en smule frem, for at det ikke skulle
kollidere med konfirmationer m.v. – det gør vi igen i år, og håber at endnu flere vil gøre brug af tilbuddet.

I 2009 deltog vi for første gang i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, hvor
vi var vært med en omgang morgenmad på skolen, og efterfølgende indsamling af skrald i naturen. Dengang
deltog ca. 25 mand m/k. I 2010 gentog vi succesen, dog havde vi udviklet konceptet således at Jagtforeningen
som en afslutning på dagen, serverede grillpølser, øl og vand. Om det var det der gjorde udslaget skal jeg lade
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være usagt, men faktum er at 55 mand m/k deltog i arrangementet, hvilket gjorde at vi var et af de største
affaldsindsamlings hold i hele Esbjerg Kommune. Det synes jeg godt vi kan være stolte af. Og succesen gen-
tages selvfølgelig i 2011. 

I maj måned var vi samlet på det lokale stadion til en omgang rundbold og efterfølgende hygge med kaffe,
kage og snobrød. Der er egentlig ikke noget nyt at skrive om dette arrangement, men hvor er det bare dejligt
at se unge som gamle gi’ den gas med boldtræ og baseball bat. Et forsigtig bud på deltager tallet er mellem 70
og 80. Fedt. Der blev slået ”homerun’s” fra en kant af, og sognets ubestridt bedste arm sad i år på Helene
Schnor. 

I slutningen af august blev der i samarbejde med Forsamlingshuset afholdt Landsbyfest. En weekend som
heldigvis var tilsmilet af vejrguderne. Fredag aften var der, efter en omgang høvdingebold, disket op med det
helt store kagebord, som Lokalarkivet havde arrangeret. En aften hvor der blev snakket og hygget. Desværre
var der leveringssvigt på fyrværkeriet, så afslutningen på fredag aften kan vel godt kaldes for en fuser. Der
var dog fin omsætning i baren, så helt skidt var det ikke. Om lørdagen blev det spillet fodbold, kigget på
veterankøretøjer i form af biler og traktorer, hvorefter der blev afholdt sponsor løb til fordel for Farup Lands-
byfælled. Et arrangement som gav omkring 25.000 kr. i kassen. Super flot. Lørdag aften mødte ca. 180 mand
m/k op til spisning og efterfølgende dans til tonerne fra Pernille Dalmar Band, som spillede dansevenlig pop-
musik fra de sidste 4 årtier. En dejlig weekend, som med garanti gentages i år.

Turen til Varde Legeborg i oktober, var en gentagelse af sidste års succes. Dog med den lille tilføjelse af del-
tager tallet steg fra 72 til 96. Det var bare super dejligt at se ungerne få brændt noget krudt af – og så var der
ro i bilen på vejen hjem.

I år valgte vi at lade Julebanko udgå af programmet. Begrundelsen skal findes i manglende opbakning, sam-
menholdt med det store arbejde det er at finde sponsor præmier. Andre forslag til efterårs arrangementer
modtages gerne.

Q-gruppen, som er en autonom græsrodsbevægelse under F.S.B.G., var igen i år på banen med nogle fine
arrangementer. I februar blev det indbudt til sang og kaffe og kage i forsamlingshuset. Aftenens tema var
”Ribesange fra Dronning Dagmar til Bo Gunge”, og slagets gang blev styret af Karsten Eskildsen. I juni
måned blev der afholdt Sommer Musik-café i Kirkehusets have, og i november blev der traditionen tro arran-
geret Alle Helgensaften i og omkring kirken og kirkehuset. Stor tak til Q-gruppen for de fine arrangementer.

På sportsfronten har der været godt gang i fodbold for de mindste, under kyndig ledelse af Jeppe og Jonas,
ligesom Jacob Knudsen tog sig af lømlerne. Der har endvidere været et lukket 7-mands herrehold. Håndbol-
den har også rullet, hvor de unge damer som tidligere har spillet Old-girls havde valgt at stille op i c-rækken.
Alene af den grund at de, de sidste mange år havde været alt for suveræne. Det gjorde at de igen kom i men-
neskehænder, og fik en flot 3. plads. 

Jens Nielsen, formand
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Januar

søndag d. 30. januar kl. 10,00
kyndelmissegudstjeneste/ familiegudstjeneste

Februar

Søndag d. 6. – 5.s.e.h.3 k. kl. 10,00
Søndag d. 13. – sidste s.e.h..3 k.  -  ingen 
Søndag d. 20. – Septuagesima kl. 19,00
Søndag d. 27. – Seksagesima kl. 10,00 

Marts

Søndag d. 6. – fastelavn kl. 10,00
Søndag d. 13. – 1.s.i fasten kl. 10,00
Søndag d. 20. – 2.s.i fasten kl. 10,00 
50 årskonfirmander
Søndag d. 27. – 3.s.i fasten – ingen

April

Søndag d. 3. – midfaste 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 hjem-
transport sammen med turen ud. 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet holder sit næste møde torsdag d. 3.
febr. kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden og
efterflg. referat  kan læses i kirken, i mappen:
Menighedsrådet

Indre Mission
Februar 
Onsdag d. 2. – Studiekredsmøde kl.14,30 hos Karen
Nikolajsen/ IMT 36
Onsdag d. 16. – Kredsmøde i Farup Kirkehuset kl.
19,30 .  ”Kredsen under lup” v. Morten T. Randrup,
Fredericia

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

Marts 
onsdag d. 9. Studiekredsmøde kl. 14,30 hos Ella
Nicolaisen / IMT 40
torsdag d. 17. Fællesmøde i Ribe, Bispegade 6, kl.
19,30 v. soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard, Varde
lørdag d. 26. Højskoledag i Bramming. Program
følger

DANMISSION - ydre mission
Februar 
Onsdag d. 9. kl. 14,15 i konfirmandstuen : besøg af
Shady fra Egypten og Nicklas fra DK , sammen m.
mini-konfirmanderne.  
Marts
Torsdag d. 3. kl 14,30 Almindeligt kredsmøde

Tirsdagsklubben
Tirsdag d. 22. febr. får vi besøg af tidl. sognepræst i
Farup ( og Varde)  Ebbe Paludan, nu emeritus og
bosiddende i Oksbøl. Paludan vil fortælle om Jakob
Knudsens roman om Martin Luther: Angst og Mod
– og især skildringen af Luthers barndom. 
Konfirmandstuen kl. 14,30-16,30. Husk: der er
plads til alle interesserede 

Tirsdag d. 29. marts skal vi besøge det nyrenovere-
de Ribe Kunstmuseum. 
Samkørsel aftales i febr. Ellers ring på 75422663
eller75421612.
Vi mødes på museet kl. 14,30 , får en kop kaffe og
dernæst en introduktion og rundvisning i de smukke
lokaler. Der bliver også lejlighed til at gå på egen
hånd, handle i den nye butik, evt. kigge ud i haven. 
Egenbetaling  75 kr. 
Dagmar Warming understreger, at med nyrenove-
ringen er der blevet optimale adgangsforhold , ele-
vator f.eks. og  ”hvilestole ” 

H.C.Andersen i Ribe domkirke 
Torsdag d. 3. marts kommer skuespiller Lise Schrø-
der i domkirken med sin monolog : 
”Min søn – digteren ” om H.C. Andersen.
Aftenen er arrangeret af Ribe domsogn og Sct.
Catharinæ. Det er kl. 19,30, med fri entre og i øvrigt
for alle interesserede.  

Ferie og fri
Sognepræsten holder fri 11.-18.2. og 21.-27.3. Der
kan rettes henvendelse til sognepræst Jørgen Bork
Hansen, Ribe. tlf. 75420232 
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Shady fra Egypten
Shady , 22 år og
fra det sydlige
Egypten, og danske
Nicklas kommer på
deres turne  rundt i
Danmark også til
Farup og Ribe.
Konfirmanderne
skal møde de to i
konfirmandstuen i
Sct. Catharinæ
sogn i Ribe sammen med andre konfirmander.
Minikonfirmanderne får besøg her i Farup, sammen
med den lokale Danmissions-kreds. 
Og alt sammen foregår det onsdag d. 9. febr. 
Hvis nogen skulle have lyst at kigge og lytte med
hos minierne, er det kl. 14,15-15,45
i konfirmandstuen. 
Besøget er et led i det, der kaldes Konfirmandakti-
on, som er et samarbejde mellem Teologisk Pæda-
gogisk Center i Løgumkloster og Danmission. Tan-
ken bag er det vigtige møde mellem mennesker,
kulturer og kirker  samt oplysning. Der er desuden
mulighed for at støtte  ”Projekt Bekæmp Børnear-
bejde” i Egypten ved køb af fairtrade armbånd. ( 20
kr. stk) 

I forbindelse med Kirkehusets indvielse havde
Susanne Møll fremdraget nedenstående beret-
ning fra Kirkehusets fortid som Kirkekro.
Her bringes den danske udgave ( forelå på tysk)
som kan være svær nok at tyde for nutidsfolk.

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 

FARDRUP KIRKEBYE 1787 KONSESSI-
ON TIL NICOLAY PETERSEN MØLLER
TIL KRO- OG HØKERDRIFT

Vi Christian den syvende af Guds nåde,
konge af Danmark, Norge, vendernes og
goternes, hertug til Slesvig og Holsten, Stor-
marn og Ditmarsken, samt Oldenborg

bekendtgør hermed, at vi efter allerunderdanig-
ste ansøgning fra vor undersåt Nicolay Peter-
sen Moller, i kongelig nåde har konsessioneret
og bevilliget, ligesom hermed endnu engang
indrømmer (concedirer) og bevilliger ham, at
han på livstid i sit hus i Kirkebye i sognet
Fardrup, Haderslev Amt, må drive kro- og
høkerhandel samt udskænke øl og brændevin,

sælge høkervarer og må udnytte denne rettig-
hed på bedste måde.

Til gengæld er han forpligtet til altid at have
gode varer og forråd og at betjene sig af kor-
rekte mål ved salget af varerne.

Og han må ikke tillade umådeholdenhed på og
vanhelligelse af søn-og helligdage hos sig, men
han skal, angående sidst nævnte, rette sig efter
indgået forordning, og med hensyn til høkerva-
rer rette sig efter reglement af 13.dec. 1751. Og
han skal for denne rettighed prompte betale en
årlig afgift på 30 daler kurant til vort stedlige
amtsregister.

Og han skal ved hver af vore kongelige efter-
følgere, hvis adgang til den suveræne landsre-
gering han ved sin gerning vil opleve, søge
skyldigst om en nærmere bekræftelse.

Hvorefter enhver underdanigst har sig at rette.
Givet under vort fortrykte segl i vor kongelige
residensby, København den 6. aug. 1787.

Efter speciel allernådigst modtaget befaling.

Colbiørnsen Johansen

Kongelig allernådigst bevilling på livstid til
Nicolay Petersen Moller i Kirkebye i Fardrup
sogn, Haderslev Amt, til krodrift og høkerhan-
del sammesteds. København den 8. april 1787.

Fremstillet med en henlæggelse af en på
behørig vis bekræftet kopi, Haderslevs vestlige
amtsstue den 12. oktober 1787.

Fischer
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1. søndag i advent blev det markeret, at renoveringen af Kirkehuset er endelig færdig.
Salen var fuld til kirkekaffen og snakken gik livligt.
Den tidl. formand for menighedsrådet, Susanne Møll, i  hvis "regeringstid" missionshuset blev købt og reno-
veringen sat i værk, holdt tale. Ligeledes den nuværende formand, Solveig Christiansen. Alle - også i Indre
Mission - udtalte stor tilfredshed og glæde over det smukke resultat.
Mille og Erik Stuhr, som har doneret flere billeder til Kirkehusets udsmykning, fortalte hver især om bag-
grunden for deres billeder. Både farvemæssigt og motivmæssigt passer de utrolig smukt i sal og gang.
Desværre havde fotografen ikke så heldig en hånd, så Stuhrs billeder må den interesserede selv gå i Kirkehu-
set og beundre. Det blev kun til plakater som baggrund den dag !

Da træet blev ramt af sygdommen asketoptørre, og havde knækket
en stor gren, blev det for farligt at opholde sig under det store træ.
I december begyndte nedsavningen af træet, og på årets sidste dag
faldt så den store kæmpe.
Træets årringe fortæller, at det blev i nærheden af 175 år gammelt,
plus – minus 10 år.
Træet bliver nu savet op til brænde, og enkelte stykker bliver lagret

til brug for træskæring
og lignende formål.

Det store asketræ 
i præstegårdshaven er fældet.


