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REDAKTIONENS SPALTE 
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på mail
(vbl@bbsyd.dk), diskette eller med let læselig
håndskrift. Elin Hjuler -  Erling Pedersen - Gert
Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kir-
kevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til august/ sep-
tember udgaven er mandag d. 27. juni

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

Vil du prøve at brygge din egen øl? 

Farup Forsamlingshus arrangerer en tur til
BrygSelv i Odense. 
Lørdag den 17. september kl 12.00 

Ca 14 dage senere skal hvert enkelt øllaug
over for at tappe deres 
ca 50 l. fantastiske øl. Laugene bestiller tid til
tapning i Odense. 

Lørdag den 12. november i Farup forsam-
lingshus. 
Det hele sluttes af med en Brygmester fest 
Her skal årets øllaug i Farup kåres. 
Til dette formål skænker hvert laug ca 2,5 l af
deres fantastiske øl, der skal bruges som
smagsprøver ved Konkurrencen. 
Tilmelding til Bjarne Schou, 24981604, eller
moselykken@hotmail.com 

Ved yderligere oplysninger omkring øltyper
og priser se BrygSelv's hjemmeside 
http://brygselv.dk/index.html 

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
redaktionen. Du kan læse om vores aktiviteter på www.farupsogn.dk , ligesom du med fordel kan
læse formandsberetningen i januar – februar udgaven af Marsk og Muld, for at få et indblik i hvil-
ke arrangementer vi laver. Betalingen kan også ske via Home-banking på kontonummer 9692
4747577. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G. 

Stikkontakt
Lokalarkivet efterlyser en stikkontakt,
beregnet til 3 kontakter incl. jord, som er ind-
købt fornylig. Er der nogen, der har lånt den -
(det må der jo være!). Den bedes afleveret
snarest, da vi jo selv har brug for den. (Det
var sådan set derfor, vi købte den!!)  På for-
hånd tak!
Med venlig hilsen
Lokalarkivet                  

Landsbyfest 2011 
Datoen for landsbyfesten er fredag den 19.
og lørdag den 20. august. Så sæt kryds i
kalenderen, så du ikke går glip af et brag af
en festlig weekend. 

Program følger i næste udgave af Marsk &
Muld, ligesom det bliver lagt ud på hjemme-
siden www.farupsogn.dk 
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Invitation til Borgermøde torsdag den 16. juni vedr. Landsbyplanen

På ovenstående dato afholdes borgermøde/infoaften vedr. landsbyplanen for Farup, som netop er blevet godkendt af
byrådet i Esbjerg Kommune. Mødet foregår i Farup Forsamlingshus fra kl. 19-21.  På mødet orienteres om
indholdet af den endelige Landsbyplan. Esbjerg Kommune er vært med øl og vand.

På mødet deltager formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker, Teknisk direktør Hans Kjær, landskabsarkitekt
Steen Gelsing  samt Trine Lybech Madsen fra Preben Skaarups Tegnestue, som har udfærdiget landsbyplanen. 

Så mød op og få et indblik i hvordan fremtiden kan se ud for Farup. Planen indeholder en nærmere beskrivelse af tre
fokusområder, som er området omkring Farup Fælled, Kirkelunden og området omkring kirken og forsamlingshuset.
Landsbyplanen findes også på www.esbjergkommune.dk. 

Lokal repræsentant i Nationalparkrådet

Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet er blevet pålagt at nedsætte et nationalparkråd, der skal være rådgivende for
bestyrelsen i større sager og i sager om principielle spørgsmål. Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet har derfor rettet
henvendelse til Lokalrådene Ribe Nord og Ribe Syd, som er geografisk adskilt af Ribe Vesterår. De to lokalråd blev
bedt om at pege på hver en borgerrepræsentant, som skulle være en del af nationalparkrådet. Da vi ikke har haft de sto-
re tidsfrister at reagere på, er der blevet rettet henvendelse til nogle borgere, som vi i Lokalråd Ribe Nord, mente kunne
varetage borgerens interesse, og som var interesseret i arbejdet vedr. Nationalpark Vadehavet. Ud fra dette faldt valget
på Kent Rygaard. 

Nationalparkrådet består af ca. 30 personer, som alle på sin vis har interesser i marskområdet. Det være sig lystfisker-
foreninger, sejlklubber, sammenslutningerne ”Vadehavsprodukter” og ”Vadehavskunstnere”, lokalhistoriske arkiver
m.v.  

Jens Nielsen, rep. for Farup Sogn 
Lokalråd Ribe Nord 

Sommer musik-cafe i Kirkehusets have 

Så er sommeren atter godt på vej - ja, faktisk har den vel allerede indfundet sig. Ihvertfald ifølge 

vejrudsigten i fjernsynet, idet de kritiske 25
0
er blevet registreret rundt omkring i landet! 

Og sommer betyder traditionen tro musik, sang og kaffebord i Kirkehusets dejlige have. 
I år har vi valgt at lægge arrangementet en lørdag, nemlig 

Lørdag d. 18. juni kl. 14.30-16.30, hvor Rod Sinclair, Ribe vil komme og spille for - og med - os. 

Rod Sinclair behøver vist ingen nærmere præsentation. Gennem snart mange år har han glædet og fornøjet man-
gen en Ribe- og omegnsborger, dels med bandet “Inside the Whale”, dels med sangaftner, dediceret til den skotske
nationaltroubadour, Robert Burns; for ikke at nævne de arrangementer, hvor Rod Sinclair har optrådt alene med
sin guitar! Og det er sådan, vi skal møde ham til sommer. 

For en god ordens skyld skal lige nævnes, at der selvfølgelig også bydes på fællessang og kagebord med kaffe.
Det vil også være muligt, at købe øl og sodavand. 

På gensyn, en forhåbentlig varm og solfyldt lørdag eftermiddag i kirkehusets have. 

Q-gruppen 
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Det er tredje år i træk vi deltager i affaldsindsamlin-
gen, og mængden af især dåser er stærkt nedad-
gående, hvilket selvfølgelig er dejligt at kunne kon-
statere. Mængden af andet affald er også en smule
nedadgående ,
men der er sta-
dig rigtig meget
affald,der bliver
efterladt i vores
dejlige natur. Vi
håber på at vi,
ved deltagelse i
affaldsindsam-
lingen, kan være
med til at ændre
holdningen til
hvad man efter-
lader i naturen.
Det er en dag
med stor signal-
værdi, og det ville da være dejligt hvis det bare var
en selvfølge for den kommende generation, at svin
var noget der kom på frokostbordet, og ikke nogen
som kastede affald i naturen. 

Tak for den store opbakning. Håber vi ses den 22.
april til næste år, som er datoen for Affaldsindsam-
ling 2012.

Jens Nielsen, FSBG.

Møde med Esbjerg kommunes kultur- og fri-
tidsudvalg på Farup skole 26. april.

Mogens og jeg havde et godt møde med udvalget -
rigtig godt! De fik en god orientering omkring pro-
jektet og de havde fuld forståelse for projektet.
Mogens og jeg spurgte selvfølgelig ind til chancer-
ne for at projektet kommer med næste år, altså ved-
tages på budgetseminar i september. Det kunne de
ikke udtale sig om. Det blev ligeledes også gjort
bekendt med at vi meget gerne ville have en udmel-
ding på om det er et håbløst projekt vi har gang i.
Deres svar var at hvis det ikke var et godt projekt,
så ville de ikke være kommet!!! Der blev fra udval-
get givet udtryk for at den fortsatte brug af den del
af skolen, med tilbygning af en mindre hal, ville
være et godt projekt. Så, ja, vi bøvler videre.
Mvh
Ole

Status for affaldsindsamlingen

Søndag den 3. april var dagen for Danmarks Natur-
fredningsforenings årlige affaldsindsamling. Efter
motto’et ”Hvorfor lave om på en succes” havde vi
kopieret konceptet fra sidste år. FSBG var således
vært med juice, kaffe og rundstykker fra kl. 0930 i
skolegården på Farup Skole, hvor omkring 40 mand
m/k mødte op for at få lidt motion, og for at gøre
naturen en tjeneste.  En flok drenge tog sig af områ-
det omkring skolen – og kombineret med bold og
leg, hyggede de sig gevaldigt. Vi forsøgte at dække
så stort et område som muligt, hvilket resulterede i
omkring 30 poser affald og ca. 200 dåser – nok til at
fylde en trailer. Efterfølgende var der pølser, øl og
vand til de sultne og tørstige affaldsindsamlere.
Dette herlige traktement var sponseret af Farup
Jagtforening. Tak for det. 

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

tildeles hermed diplom for indsamling af affald i Danmarks
Naturfredningsforenings Landsindsamling af affald i naturen i april 2011.

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening indsamlede i alt:

180 kilo affald
215 dåser

Danmarks Naturfredningsforening takker for den flotte indsats for naturen.

Danmarks Naturfredningsforening � Masnedøgade 20 � 2100 København Ø � Tlf. 39 17 40 40 � www.dn.dk
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New Zealand 

Det hele startede vel egentlig for mere end to år
siden nu. Thomas og jeg havde deltaget i en række
kurser gennem Danmarks Sportsfiskerforbund hvor
vi har mødt nogle ihærdige instruktører som har
rejst mange steder rundt i verden. 

Specielt blev vi begge ret fascineret af hvordan man
selv kunne lave ture til udlandet, hvor man ikke var
bundet til nogen rejseguide eller stram tidsplan som
skulle overholdes. På det sidste af de tre kurser vi
deltog i, aftalte vi at vi ville tage en tur til New Zea-
land sammen. Hvordan denne tur skulle komme til
at foregå og hvordan vi skulle bære os ad havde vi
ikke det store begreb om. 

Med vores viden fra de instruktører vi havde snak-
ket med, de film vi havde set og det vi havde kunne
læse os til bestilte vi så en tur-retur billet til New
Zealand i september 2010 - to måneder inden
afgang. Nu lå det fast - vi skulle afsted og kunne
ikke bare sådan lige refundere billetten! Så begynd-
te den helt store forberedelse med at skaffe det nød-
vendige grej som man enten absolut måtte have
eller ikke kunne undvære. 

De to måneder gik meget hurtigt, og pludselig stod
vi i Hamborg på vej om bord på et fly. Det var svært
for mig helt at forstå at vi ikke skulle være hjemme
i kolde Danmark de næste 3 måneder, men i stedet
tilbringe tiden med sol, sommer og fiskeri. Vi fløj
over London, for derefter at lande i Hong Kong,
dernæst Auckland og til sidst Christchurch. Selve
rejsen tog 33 timer og var meget svær at holde ud. I
Christchurch havde vi booket os ind på et back-
packers hostel (vandrehjem for turister/rejsende)
hvor vi skulle tilbringe de næste 3 dage. Christchur-
ch er den anden største by i New Zealand og ligger
på Sydøen. Efter de 3 dage skulle vi gerne have
købt en bil, køkkengrej,toiletsager, mad og en mas-
se andet, samt fundet en række informationer. Pla-
nen holdt - vi fik på tredjedagen købt bilen, en nis-
san stationcar, hvorefter vi forlod storbyen så hutigt
som muligt. Nu skulle vi ud og opleve det vi var
kommet den lange vej for - New Zealands fantasti-
ske natur som har så meget at byde på! 

Vi havde på forhånd planlagt at vi ville bruge den
første tid på Sydøen, hvor fiskeriet og naturen skul-
le være bedst.

Fiskeriet vi var rejst den lange vej for, var fiskeri
efter store bækørreder i krystalklare floder. Vi hav-
de ingen problemer med at finde de gode steder at

fiske, da vi havde fået lov at låne et atlas, som andre
fiskere havde haft med her ned før os - faktsisk var
vi den 10’ende “generation” som havde haft atlaset
med på tur. Det svære var at fange fiskene, og de
første mange ture blev derfor ikke særlig vellykke-
de. Vi lærte dog hen af vejen at overliste fiskene, og
blev da også bedre og bedre til det. De steder vi
besøgte mens vi har fisket har været alt fra store
åbne sletter, dybe jungler med store floder, til små
højlandssøer omgivet af tørv og græs. Det lykkedes
både Thomas og jeg at lande flere store bækørreder
på vores medbragte fluegrej og vores egne fluer. Vi
tilbragte både jul og nytår på sydøen, hvor vi holdte
en mindre pause fra fiskeriet. Efter næsten to måne-
der begav vi os nord på for at tage færgen til nor-
døen. 

På nordøen boede vi en stor del af tiden hos et ægte-
par vi havde truffet hjemme i Danmark og derfor
havde haft kontakt til inden turen. De var utrolig
søde - de sørgede for vi fik rigtig god mad mens vi
var hos dem, og selvfølgelig en seng at sove i. På
nordøen brugte vi ikke så meget tid på at fiske ørre-
der, men noget mere tid på fiskeriet i saltvand. Her
var målet at fange nogle af alle de eksotiske fiskear-
ter, som findes i det New Zealandske farvand. Det
lykkedes os at fange arter som kingfish, trevally,
John Dorry, Skipjack tun, småhajer, rokke, baracuta,
kahawai, red snapper og meget mere. Fiskene var
utrolig stærke og krævede hårdt arbejde. Mange af
de fisk vi fangede i saltvand tilberedte og spiste vi
selv - vi havde nemlig anskaffet os vores egen lille
transportable grill, som kunne det meste. 

Turen nærmede sig sin afslutning, så vi drog mod
Auckland for at komme af med bilen og blive klar
til at flyve hjem. Det var lidt som om at vi slet ikke
var færdige med turen - tiden var gået rigtig hurtigt,
men når man ser tilbage på hvad vi har oplevet så
har det været en lang og begivenhedsrig rejse. En
rejse vi helt sikkert vil blive ved med at huske! 

Jonas Rygaard, Farup Kirkeby / se fotos næste side

Forfatteren til denne rejseberetning har fisket altid. Han
begyndte som lille med et net på en pind i et vandhul og siden
udviklede det sig til en stor samling af div. fiskestænger og
hjul. Han  var 13 år, da han fik sin første fluestang i julegave
og det har lige siden været hans største interesse. Som fluefi-
sker må man nødvendigvis binde sine egne fluer. Det blev
Jonas Danmarks bedste junior i i 2008 og igen i 2011, nu som
senior. I dag er han sammen med fiskevennen og rejsekamme-
raten Thomas Nymand instruktør og juniorleder i Ribe Sports-
fisker Forening. Også Thomas er tidl. Danmarksmester i flue-
binding for juniorer. (red.) 
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Farup golfmatch.

En gruppe golfinteresserede fra Farup mødtes den
6. maj på Ribe Golfbane til en golfrunde. ” Vi fandt
frem til 12 personer i Farup der spiller golf og de
ville alle gerne med,” siger Anne Kristine og Peder
som er initiativtagere. Der var 9 der kunne den
pågældende dag.
Efter kaffen og den indledende snak gik de tre hold
på 18 huller i strålende solskin. Der blev vist meget
rigtig godt golf og alle hyggede sig. Vinderne af
holdspillet blev: Dorte, Jens Mikael, og Jeppe.
Individuel damer blev vundet af Karen.
Individuel herrer af Jens Mikael.
Puttekonkurrencen af Erling.
Nærmest hul i to slag på hul 9 af Jens Mikael.
Karen og Jens Mikael kan nu det næste år kalde sig
Farup mestre i golf.
Over smørrebrødet og kaffen efter matchen var der
enighed om at gøre det til en tradition, så de nye
Farup mestre fik opgaven med at arrangere matchen
næste år. Så fredagen før konfirmationen i Farup
2012 er der igen golf, hvor alle golfspillere med til-
knytning til Farup er velkommen.

Farup holdet klar til match.
Peder, Dorte, Jens Mikael, Ingeborg, Jeppe, Anne
Kristine, Karen, Hardy, Erling
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I Jyske Vestkystens omtale af konfirmandrollespils-
dagen i Terp Spejdercenter v. Bramming d. 7. april,
var Farup ikke nævnt. 

Det var en stor fejl! 

Den rådes der nu bod på. Her en lille kavalkade
over reformationsspillet – med både unge og voks-
ne deltagere fra Farup m. m. fl. steder – i alt  850
konfirmander og 100 frivillige. 
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Status vedr. legepladsen på Farup Skole

Skoleadministrationen i Esbjerg Kommune har givet tilsagn om opførelse af en ny legeplads på Farup Skole.
Legepladsen vil blive sat op umiddelbart efter 1. juli af Vej og Park, hvorefter FSBG overtager driften af lege-
pladsen på samme vilkår som f.eks. i en grundejerforening. Dette betyder mere præcis at vi fra dag1 har en god-
kendt legeplads, som vi så efterfølgende har ansvaret for at drive. Der skal bl.a. tegnes en erhvervsansvarsforsik-
ring, ligesom Vej og Park fører en række tilsyn med legepladsen, og ud fra disse tilsyn skal vi så sørge for at leg-
epladsen forbliver lovlig. Ydelsen som vi modtager fra Vej og Park koster 5000 kr. om året, hvortil der så kom-
mer udgifter til vedligehold. Driften vil skønsmæssigt koste 10.000 kr. om året. Vi har endnu ikke, i bestyrelsen,
besluttet os for hvordan denne ekstraudgift dækkes, men vi har valgt at sige af etablering af legepladsen kom i
første række og økonomien i anden række. Nogenlunde efter samme princip som DSBFirst. 

Legepladsen som opstilles, er den som hidtil har stået på V. Nebel skole, som lukkes pr. 1. juli. Efter forløbet
med legepladsen på Farup Skole har Esbjerg Kommune besluttet sig for fremover, at nedlægge legepladserne,
når der også nedlægges skoler. Dette for ikke at have forpligtigelser af nogen art i forhold til lukkede skoler.
Så man kan sige at den enes død bliver den andens brød. Men faktum er at vi får en legeplads igen. En lege-
plads som består af et gyngestativ med fire gynger, et klatrestativ bestående af fire tårne med hængebro, klat-
revæg, rør, rutchebane m.v. Legepladsen er omkring 7 år gammel, og i meget fin stand.

Jens Nielsen, FSBG 

AKTIVITETSKALENDER
Torsdag d. 26 kl. 19,00 Boldaften …. ”Farup stadion ”
Mandag d. 30. kl. 18,30 Fællesspisning Forsamlingshuset

JUNI
torsdag d. 16. kl. 19,21 Borgermøde   Forsamlingshuset
lørdag d. 18. kl. 14,30-16,30 Musik-cafe Rod Sinclair … Kirkehusets have
lørdag d. 18. kl. 10-12 Åben gymnastiksal
Lørdag d. 25.  Hygge og leg … Kirkelunden 
Torsdag d. 30. Sogneudflugt … menighedsrådet 

AUGUST
d. 19.-20. Landsbyfest – skole og omgivelser

Faste møder:
Strikkeklubben: holder sommerferie  
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.

Dine 200 kr. kan gøre en forskel

På generalforsamlingen d. 24. jan. 2011 vedtog vi, at fortsætte med at man kan købe sig et medlemskab af
Forsamlingshuset. Pris 200 kr. pr. husstand. Vi finder det vigtigt, at man i et lokalsamfund har et sted, hvor
man kan samles. Efter brugsen og skolens lukning er Forsamlingshuset sammen med kirken de sidste steder,
hvor alle kan mødes. De 200 kr. kan bruges til at sikre husets fremtid, således at Farup sogn stadig har et sted,
hvor der kan holdes gode fester, hvor nye og gamle borgere kan mødes og have det rart. Et sted hvor der kan
holdes fællesspisninger, hobbyudstilling, fastelavnsfest for børnene osv. Kort sagt et sted der samler byen.
Skulle du som medlem få brug for at leje Forsamlingshuset, vil du få en reduktion i lejebeløbet på medlems-
beløbet. De 200 kr. betales på netbank reg. 7780 konto nr. 2059046, Skjern Bank. Husk indbetaler navn.
Alternativt kan der betales kontant til kasserer Bjarne Schou. Vi har brug for din hjælp. Bestyrelsen
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Maj
Søndag d. 29. – 5.s.e.påske ingen

Juni
Kr. himmelfartsdag d. 2. - kl. 10,00
søndag d. 5. – 6.s.e.påske kl.   9,00
pinsedag d. 12. – kl. 10,00
2.pinsedag d, 13. –  ingen 
søndag d. 19. – Trinitatis kl. 10,00
søndag d. 26. – 1.s.e.trin. kl. 14,00 
altergang/ kaffe i præstegården

Juli
søndag d. 3 . – 2.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 10. – 3.s.e.trin. kl.   9,00
søndag d. 17. – 4.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 24. – 5.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 31. – ingen

August
søndag d. 7. – 7.s.e.trin. kl.9,00 JBH
søndag d. 14. – 8.s.e.trin. ingen
søndag d. 21. 9.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 28. – 10.s.e.trin. kl. 10,00 

Kirkebil – kirkebil – kirkebil 
Der kan altid bestilles kørsel til gudstjenester eller
møder i Kirkehuset/konfirmandstuen . Esbjerg Taxa
tlf. 75144500. Husk at bestille hjemtransport sam-
men med turen hen. 

Indsamling
Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K
indkom der 765,25 kr. 

Sommergudstjeneste og kaffe 
Traditionen tro holder vi en eftermiddagsgudstjene-
ste m. efterfølgende kaffe i løbet af sommeren. Det
bliver i år søndag d. 26/6  hvor vi begynder i kirken

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

kl. 14,00. Derefter giver menighedsrådet kaffe i
præstegården. Enhver er naturligvis velkommen. 

Sogneudflugt 
Årets sogneudflugt finder sted torsdag d. 30. juni.
Det er traditionen tro en heldagstur – med afgang o.
kl. 9 og hjemkomst til aften. Der vil være middag og
kaffe undervejs. Rute , pris og tilmelding annonceres
i Ugeavisen, når turen er helt på plads. 

Indre Mission
Møder igen fra august 

DANMISSION - ydre mission
Vi holder det sidste møde i denne sæson torsdag d.
9.juni i præstegården. kl. 14,30 – 17,00 

Ferie
Sognepræsten holder ferie d. 25.juli – 14. august.
Der henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen,
tlf. 75420232

fra talen til konfirmationen,  
d. 8. maj 2011 i Farup 
……
Man taler sommetider om noget, man kalder kultur-
sammenstød. Det er f.eks. noget med ,når to menne-
sker mødes, som kommer fra forskellige steder på
kloden med hver deres tro og skikke.
I grunden, tænker jeg, sker der også et kultursam-
menstød her i sognet hvert år, når konfirmanderne
begynder. Dvs. nu har I været minikonfirmander,
derfor er sammenstødet ikke helt så stort. Men man
kan sige, at den verden, der møder os i konfirmand-
stuen og kirken er en anden, end den, der er uden-
for – fordi vi herinde møder noget, som på mange
måder er meget forskelligt fra vores dagligdag. 
I jeres dagligdag sker meget, meget hurtigt. 5
minutter er lang tid i jeres tidsmaskine, især hvis
man venter. Nu er I jo meget høflige unge menne-
sker. Alligevel kan det ske, at bedst som jeg er i
gang med at undervise og lige er ved at nå pointen,

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
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det allervigtigste den dag - i mine øjne,  så er der
en,  der spørger: har vi snart fri ? 
For som sagt, det går hurtigt i jeres verden. 
Når I ser fjernsyn, kan I skifte fra den ene kanal til
den anden, når det passer jer, og på Facebook sker
der hele tiden noget nyt. Når jeg – og sikkert også
mange andre voksne - skal skrive en SMS når jeg
lige at få trykket  det første og måske andet ord, så
har I allerede både sendt og fået besked tilbage – så
hurtigt går det og kan I. 
Det er derfor jeg siger, at det med konfirmationsfor-
beredelse og kirke indebærer et kultursammenstød .
Og i stedet for som nogen i vore dage synes, at det
er noget forfærdeligt
noget – det med kultur-
sammenstød – så tænker
jeg jo, at det er nok
noget,  vi kan lære af. Det
er noget vi kan blive klo-
gere af og ikke mindst
klogere på - blive klogere
på de andre og det andet
- klogere på livet og på os
selv.

Og det er her kirken og
det med Gud kommer ind
i billedet. Kirken og dens
rum og gudstjenester og
hvad der ellers foregår her – er jo en gammel sag.
Her synger vi langsomme salmer –  der er lange
læsninger og lange prædikerne, man skal lytte til –
ja, og man skal i grunden høre den samme historie
igen og igen – historien om Jesus og hans møde
med mennesker – hans liv, hans død og hans
opstandelse. Og man kan være fristet til at  tænke,
om vi da ikke har andre ”kanaler”  i kirken – hvor-
for det ikke er muligt at finde et andet program!
Men det er det ikke – og det er, fordi det, der siges
her i kirken er så umådelig vigtigt og ikke er blevet
gammeldags, påstår vi herinde, på trods af, at det
er 2000 år siden, det med Jesus skete.

I husker måske, da vi begyndte i konfirmandstuen,
at jeg havde et æble med og I skulle fortælle, hvad
der er inde i sådan et æble. Der kom alle de rigtige
ting – med kød og saft og kerner osv. - hvorefter jeg
skar æblet over på tværs – altså anderledes end vi
normalt gør – og inde i æblet kom en stjerne til
syne, formet af æblets inderste. Vi så også et bille-
de, der afhængig af, hvordan man ser på det, fore-

stiller to ansigter i profil – eller en høj skål – for
det, det handler om, det er at fokusere. Det er at få
øje på, at der måske er mere her i livet og i menne-
sker og i verden end det, vi umiddelbart ser og ken-
der til. Det er det, vores kristne tro vil åbne vore
øjne for.  

Der er dem, der siger, at unge mennesker i vore
dage fokuserer alt for meget  - på sig selv. De tæn-
ker kun på sig selv – det gør i øvrigt også voksne –
vi er også blevet individualister, som det hedder. Vi
skal - og vil alle sammen have x - factor - være dyg-
tige, smarte - med på moden - forfølge vore drømme

- være perfekte -
som forældre - som
kærester -   med
vores job og vores
krop. Vi fokuserer
alt for meget på,
hvad vi har ret til og
krav på – end hvad
vi har pligt til og
måske godt af. 
Det kan godt være,
der er noget om
snakken. Men jeg
tænker, at grund-
læggende, så er
børn og  unge og vi

voksne i vore dage som mennesker altid har været.
Inderst inde er vi de samme som for 2000  år siden.
Vi har brug for kærlighed for at leve. Vi har brug
for at høre, at vi er gode nok - at vi er elskede - ikke
for hvordan vi ser ud -  hvordan håret sidder og om
tøjet er mærkevare - eller hvilke venner vi har -
eller hvilken musik vi lytter til - og heller ikke for
om vi er dygtige til det ene og andet. Vi har helt
enkelt  brug for at vide, vi er elskede ene og alene
fordi vi er dem, vi er.

”Tak for at jeg må være som jeg er ” -  har en af jer
skrevet i kirkebønnen til i dag …. og hvor er det en
vigtig tak, for det kan sommetider være svært at
være den, man er og være glad for det , sådan som
der ustandselig sættes fokus på os i vore dage - og
det er måske forskellen fra tidligere generationer ,
hvis der er en forskel - at der sættes så meget fokus
på jer unge mennesker, i medierne  og den politiske
verden: I skal fremad. I skal ha uddannelse. I skal
tjene penge. I skal investere jeres konfirmationspen-
ge - og også helst bruge dem i butikkerne - osv. Der
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er mange, der har projekter for med jer. 
Jeg kunne ønske, at I af det, vi har beskæftiget os
lidt med i konfirmandstuen og kirken har fået øje
på, at der er andre måder at fokusere på .Der er
andre måder at se på livet på - på verden og andre
mennesker  - og på jer selv. 
I hvert fald er det det, kirken og den kristne tro vil
lære os - og ustandselig minde os om.  
Så når vi sidder her i kirken - og det er sjældent det
er så festligt som på en konfirmationsdag. Når vi
kommer i kirken og måske tænker:  hvor går det
dog langsomt ! Sker her ingenting ! Så kunne jeg
ønske, at vi ville flytte fokus – falde ned og hen i
tanker - måske endda kede os. Det er slet ikke
nogen dårlig ting, for så får vi måske lejlighed til et
øjeblik at vende blikket indad og opad.
Ind på vores liv og hvor vi er henne i det, fokusere
på det, som er vigtigt i det, det, der giver os glæde
og det vi må kæmpe med og som vi her i kirken får
at høre vi aldrig skal være alene i - og så lade
småtingene ligge. 
Vende blikket opad - og høre Gud tale til os med
kærlighedens stemme : du er elsket, sådan som du
ser ud udenpå og sådan som du har det inden i.
Dine synder er forladt. Du er velsignet. Gå ud her-
fra med nye kræfter. 
For det er det næste og det som er meningen med at
komme her: at vi sendes ud igen for at leve vores liv
og hverdag. I ved, hvordan Jesus siger vi skal leve:
tilgive hinanden, som Gud tilgiver os - bære over
med hinanden - vise kærlighed - overvinde det onde
med det gode - og så videre. Det er ikke nemme
krav - men det er ikke desto mindre det, der er Guds
mening med os. 
Og igen: når vi så skal ud i livet og finde vores
plads der - og sommetider må indse, at det ikke lyk-
kes, som vi ønskede - også at vi måske kommer til at
gøre ondt,  selv om det er det sidste vi vil - så husk,
at bag jer står altid Gud med sin kærlighed og sin
tro på jer. 
EH

Palmesøndag fortalte minikonfirmanderne
med egne tegninger påskens historie.
Her er Jesus i Getsemane have, Maria ved
korset langfredag og en påsketegning fra Far-
up kirke.
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I påsken var vi i kirken så heldige at
have en ikon opstillet,  malet af vores
lokale ikon-maler Ragna Weidinger.
Ikonens motiv er opstandelsen. 

En af dagene før påske var jeg i kir-
ken og mødte en tilfældig ”udensogns
” , som havde stoppet bilen for at se,
om kirkedøren mon var åben. Hun var
glædelig overrasket over det ulåste
kirkerum og dernæst over det fine
”arrangement” med ikonen og mulig-
hed for at tænde lys. Det var et dejligt
åndehul, gav hun udtryk for. 
Tak til Ragna. 

Og kirkedøren står stadig åben, så
enhver har mulighed for at gå inden-
for, studere det ene og andet – og fin-
de et lille åndehul i hverdagen. EH

St. Bededagsaften d. 20. maj. havde kirken besøg af fire unge mennesker, som sang og spillede gamle salmer i
ny iklædning.  Det blev en usædvanlig fin aften med sang og musik i høj klasse og i en meget personlig ud-
førelse.
Bandet består af Andreas Wind, guitar og Sidsel Villadsen, sang, her fra Farup -  samt Ane Friis Nielsen,
Ribe,  på bas og Kathrine Jefsen, Odder, ved klaveret. 
Det var første gang, de fire optrådte sammen i kirke-sammenhæng. Desto mere imponerende var deres
præstation. 
Efter kirketimen blev der serveret kaffe og varme hveder i Kirkehuset og lejlighed til at synge videre. 


