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Legepladsen på skolen – del ?

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 Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til august/ september udgaven er mandag d. 5. september

Hermed en lille opfølgning på sagen omkring
en legeplads på skolen. I sidste Marsk og
Muld meldte jeg ud at vi ville få en legeplads
fra den nu nedlagte V. Nebel skole. Der sad i
mellemtiden nogle personer i V. Nebel, som
var noget uenig i denne beslutning, og som
samtidig havde mere at skulle have sagt, end
Skoleadministrationen v/ Esbjerg Kommune.
I hvert fald får vi ikke legepladsen fra V.
Nebel skole, men derimod fra en anden institution i Esbjerg. Det er en løsning som også
ser rigtig fornuftig ud, men belært af tidligere
erfaring, vil jeg undlade at tilføje billeder til
artiklen. Men der er noget på vej – og det er
ikke fordi Esbjerg Kommune forsøger at løbe
fra aftalen. Jens Nielsen B&G

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk
NBNB :
red. modtager ofte mange flotte fotos fra diverse
arrangementer. Desværre er der ikke altid plads
og økonomi til at bringe alle. Må vi opfordre til,
at fotos flittigt bliver lagt på hjemmesiden, så
alle har mulighed for at følge med i de mange
aktiviteter, der foregår i sognet !
(hjemmesidens bestyrer : henrik@nf19.dk)

Hvad er værst?
Ikke at blive omtalt eller at blive forkert
omtalt?
Grunden til, at jeg stiller spørgsmålet, er, at det
i sidste nummer af Marsk og Muld fortælles, at
i Jydske Vestkystens omtale af et konfirmandrollespil ved Tarp Spejdercenter, ja der blev
Farup ikke omtalt, hvilket Marsk og Muld så
råder bod på.
Nu skal man som bekendt ikke smide med sten,
hvis man selv bor i glashus, og man skal vel i
øvrigt heller ikke smide med sten, selvom man
ikke bor i et glashus. Men det er en anden sag.
Men på sidste side af sidste nummer, ja der fortælles om, at der i kirken stor bededagsaften
havde været koncert med 4 unge mennesker,
bl.a. en Kathrine Jefsen på klaver, og at denne
var kommet den lange vej fra Odder.
Jeg kan så fortælle, at min tidligere elev, hvis
mor er en nuværende kollega, kun kom rejsende fra Vodder, og det er som bekendt et helt
andet sted og noget tættere på Ribe.
Og dermed har bladet her vel levet op til et fornuftigt kriterie, nemlig at rette de fejl, som man
uværgeligt vil begå fra tid til anden. Kristian
Kyndi
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Hvem skal være Årets Borger 2011?
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 i FSBG besked. Så hvis du synes
at naboen, af uforklarlige årsager, har gjort
sig fortjent til udnævnelsen, så giv lyd fra
dig. B&G

Bowlinghallen
STOR TAK til alle de der meldte sig til at
sørge for forplejning til dem, som arbejdede
med at nedbryde bowlinghallen! Der var stor
ros fra de der smagte diverse boller, kage og
frokost anretninger.
Venlig hilsen Jette og Trine

Gym start
Gymnsatiksæsonen i Farup starter uge 37.
Programmet for den kommende sæson kan
ses ved landsbyfesten den 19-20 aug.,på farups hjemmeside og i Ugeavisen. VI håber at
rigtig mange vil komme og få motion på en
sjov og sund måde her i det lokale.
Mange sommerhilsner fra Jette, Ulla og Jytte.
Er du interesseret i at blive leder eller hjælpeleder så ring 28451495.
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Program for Landsbyfest 2011
Fredag
Kl. 1800
Kl. 1830 – 2000
Kl. 1930 – 2100
Kl. 2100
Kl. 2130

Bod og bar åbner. I baren vil der fredag aften kunne købes en række forskellige special øl.
Aktivitet med bold v/ Mikkel Brander og Lars Vase. Se omtale andetsteds i bladet.
Børn Disco. Fedt musik og al den slush-ice der kan drikkes. Entre 25 kr.
Kaffebord v/ Lokalarkivet.
”Kom og Dans” kommer og giver en lille opvisning, samt undervisning i Swing og
Rock’n’Roll
Kl. 2400
Teltet lukker.
Der arbejdes endvidere på at få flyttet en fodboldkamp, så vores 7-mands herrehold kan vise talenterne frem.
Hvis det lykkes bliver det fredag aften kl. 1900.
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.
Kl. 1000 – 1700
Boden har åbent frem til kl. 1700
Kl. 1000 – 1200
Fodboldturnering for de mindste. Sognets talenter spiller en mini fodboldturnering mod
inviterede hold.
Kl. 1000 –
Blå Spejdere sætter telt op og tænder op i bålet, hvorefter der vil være en lille
introduktion til det at være spejder.
Der vil også være mulighed for pony ridning, ligesom der igen i år er opsat hoppeborge.
Kl. 1330 –
Sponsorløb i og omkring Farup med opløb på festpladsen. Se omtale andetsteds i bladet.
Kl. 1800
Teltet åbner igen, hvor der kan betales entré til aftenens fest.
Kl. 1830 - 0100
Fest i teltet med spisning og livemusik v/ Beve & Charlie. Pris for mad incl. entre:
Voksne 150 kr./ 75 kr for børn. Menuen består af følgende buffet:
Spareribs med BBQ, Feta-porre-oliven tærter, Kæmperejer m/ løg-hvidløg, kylling i
sur/sød sauce, Pølser i butterdej, Tzatziki salat, Gulerod/rosin salat, Broccoli salat, Pasta
salat, Stegte nye kartofler samt Muffins med hindbær
Tilmelding til Betina senest mandag d.15/8 på mail betinadoctor@hotmail.com eller på telefon 30329333
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.

Cykelsponsor-løb
Hermed opfordres alle, unge som gamle, til at deltage i "Tour de Farup".
Så det er nu, du skal vende bunden i vejret på din chef, bedstemor, nabo og alle butikker i kommunen.
Lørdag d. 20. august til Farup Landsbyfest bliver der afholdt cykelsponsor-løb til fordel for projektet "Farup Landsbyfælled". Alle pengene går ubeskåret til projektet.
Man kan deltage som enkeltperson eller som hold-stafet, max. 4 personer. Man må enten cykle eller rulle
på rulleskøjter.
Ruten starter ved skolen. Via Kærbølvej, Hillerupvej og Farup Kirkevej. Denne skønne rute er ca. 1,5 km.
Der er brug for alles opbakning til "hal-projektet". Styregruppen arbejder stadig på projektet, som vil komme hele byen til gode, men vi har også brug for DIG, så gå ind på www.farupsogn.dk find alle de nødvendige oplysninger og print din "sponsorseddel" ud, så løfter vi i flok.
Efter løbet vil det være muligt at få en kvittering til de firmaer, der har sponseret dig.
Venlig hilsen "Styregruppen"
FARUP SOGNEBLAD
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Cykel sponsor løb
Der er brug for din indsats
i Farup lørdag d. 20. aug.2011
Opstart, indskrivning og dopingkontrol kl.13.30

Sponsor

Kr. pr omgang

Hold nr.______ Deltager____________
På forhånd en stor tak til alle sponsorer og deltagere
Antal omgange_____ X Antal kr. _____ = _______kr. Til ”Farup landsbyfælled”.
Indbetales på konto 9738 0002521741 Frøs. Senest d. 5. september 2011
Regler
1.
2.

Der må cykles og rulles. Ingen motorkraft ud over din egen må benyttes i løbet
Man møder op til indskrivning kl. 13.30 lørdag d.20 aug. ved Tour de Farup containeren,
medbringende sine mange sponsoraftaler
3. Alle skal forinden løbets opstart igennem en grundig doping kontrol
4. Der cykles m.m. i alt 1 time, enhver påbegyndt omgang inden timens udløb tæller med i
afregningen
5. Man tager naturligvis meget hensyn til hinanden, således uheld undgås.
6. Der cykles/ rulles individuelt eller laves hold (stafet) af max 4 personer, ved afregningen skal
sponsorerne betale for hele holdets samlede antal omgange
7. Der kæmpes om følgende trøjer: flest kr. i kassen, den gule (samlede vinder), den prikkede
(bjergtrøjen), og den hvide (ungdomstrøjen) .
8. En omgangs længde er 1,5 km, alle kan deltage.
9. Overskud går direkte til Farup landsbyfælled
10. Spørgsmål? Henvendelse til Mogens H. Sørensen 75424145/30177911 eller ruthogmogens@os.dk
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De gjorde det igen … disse gæve piger i Q-gruppen…..
Det er femte gang, der blev inviteret til fællessang, kaffe
og underholdning i haven ved Kirkehuset, og endnu
engang havde de ( alt for få ) fremmødte en dejlig eftermiddag.
Hvert år har det været spændende, om vejrguderne var
med arrangementet, så vi kunne sidde udenfor i den dejlig
have…. og det var de så IKKE i år.
Ingen diskussion – vi rykkede ind i kirkehuset, som blev
en glimrende ramme om Rod Sinclairs program– vi fik
serveret en masse dejlige folkesange akkompagneret på
banjo eller guitar. Vi fik også sunget en række fællessange
– det er altid dejligt at synge i flok.

Midt i programmet var der overdådigt kaffebord – mon ikke der blev udvekslet et
par opskrifter den eftermiddag ?
Tak til Q-gruppen for jeres indsats – det er
altid nogle gode arrangementer,
I får stablet på benene.

Hilsen fra en glad deltager.
(Lene Nielsen)

Tilmelding til "Noget med Bold"
Traditionen (efterhånden) tro vil der fredag aften kl. ca 18.30 være mulighed for at dyste mod
andre hold i "noget med bold".
I skrivende stund er arbejdsgruppen under FIFA-LAG ikke færdig med forhandlingerne omkring
regelsættet, hvorfor det først er muligt at præcisere "noget med bold" så sent som - ja måske helt
hen til 18.14 om fredagen...
Dette ligger dog fast:
Det bliver hyggeligt, det bliver for alle, reglerne kan ændres til fordel for "de rigtige", man kan
SAGTENS være klædt ud og en bold indgår. Måske er det høvdingebold - måske finder vi på
noget andet "til sidst".
Dit/jeres hold skal bestå af 6-7 spillere; gerne blandet i både "køn" og alder.
Tilmelding til Lars Vase eller Mikkel Brander (wittorffbrander@gmail.com) med angivelse af
"hold-kaptajn og -navn"

FARUP SOGNEBLAD
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Farup Landsbyfælled
Arbejdet med etablering af nyt samlingssted i Farup fortsætter. Fra Esbjerg Kommunes
side, har der været et ønske om at se, hvordan vi her i Farup forventer at kunne opfylde
vores del, mht. økonomi. Esbjerg Kommune forventer selv, at de allerede ved næste budgetseminar efter sommerferien, vil kunne tage stilling til om projektet kan gennemføres
og i givet fald hvornår.
Ved sidste møde med Esbjerg Kommune blev vi i Farup bedt om at redegøre for, hvordan
vi vil kunne finansiere vores del. Styregruppen har lavet en liste over, hvordan vi forventer det vil kunne foregå. Denne er listet herunder og er afleveret til Esbjerg Kommune
sidst i april. Den skal efterfølgende bruges af byrådet ved udvalgsarbejde:
Egenfinansieringen fra Farup kan opdeles i 5 punkter:
•
Fonde og legater.
•
Husstandsindsamling.
•
Donationer fra selvstændige erhvervsdrivende.
•
Afholdelse af sponsorarrangementer.
•
Lokalt/frivilligt arbejde i forbindelse med nedrivning/renovering af
eksisterende skolebygninger og nybygning af aktivitetshal (1.000 timer)
Forventet total

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

Arbejdet med at søge fonde og legater har vi valgt at få hjælp til. Vi har opsøgt et firma, der professionelt arbejder med
dette. Ved et møde med dem, vurderede de at der som minimum ville kunne forventes at 500.000 kr. vil kunne indhentes via fonde og legater.
Husstandsindsamlingen er vi i styregruppen, selvfølgelig meget forsigtige med at sætte kroner på. En forsigtig vurdering må dog være ca. 100.000 kroner. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Esbjerg Kommune vil kigge meget på hvor
meget vi vil kunne samle ind, da det vil være et mål for, hvor meget vi egentlig ønsker et nyt samlingssted i Farup.
De erhvervsdrivende vil selvfølgelig også blive en vigtig medspiller i projektet – både ved direkte donationer og ved at
stille arbejdskraft og/eller materialer til rådighed. I den forbindelse havde vi d. 15. april inviteret alle lokale erhvervsdrivende til orienteringsmøde, med rundvisning på skolen og efterfølgende spisning i forsamlingshuset. Herefter var
der orientering om projektet og de erhvervsdrivende blev opfordret til at udfylde en blanket med, hvordan de ville kunne støtte projektet. Stor ros til alle dem der var mødt op denne aften. Allerede denne aften var der støtte for ca. 165.000
kr. Meget flot! Det skal nævnes, at Georg Axelsen/Annemaries Diner sponserede maden denne aften – tak for det.
De sponsorarrangementer der omtales i oversigten er ikke planlagt endnu. Det vil være arrangementer, hvor overskud
fra, f.eks. sponsorcykelløb vil gå til dette projekt.
Endelig vil det frivillige arbejde der lægges i ombygning af eksisterende skolebygninger blive honoreret. For hver time,
der bruges på projektet, godskrives vi 100 kroner. Styregruppen forventer at der realistisk vil kunne findes folk til ca.
1.000 timers arbejde. Igen er dette udelukkende muligt, hvis vi møder op! Når projektet startes op, vil der forud for
arbejdet blive lavet en liste over de opgaver, som vi skal stå for. Ud fra denne skal vi skrive os på og der vil blive lavet
en plan for hvornår de enkelte opgaver vil skulle udføres.
Med hensyn til Farup Landsbyfælled, så har styregruppen koncentreret sig om selve huset – den del af skolen, der ikke
skal rives ned og aktivitetshallen.
Dette blev diskuteret ved mødet med de erhvervsdrivende og stemningen var, at sportspladsen ligeledes skal indgå i
projektet. Sportspladsen skal bevares, med den størrelse, som den har nu. Det er vigtigt for Farup og det er vigtigt for
projektet. Dette er blevet føjet til vores brev til Esbjerg Kommune. Det vil muligvis kræve en revurdering af økonomien
i projektet, da en del af det økonomiske grundlag for projektet var udstykning af fodboldbanen. Projektet er nu ændret,
så der arbejdes på både at bevare boldbane og de oprindelige byggetanker. Ved mødet med de erhvervsdrivende var der
flere gode forslag til finansiering af bevarelse af boldbanen, så det er absolut realistisk.
Med denne orientering om Farup Landsbyfælled, ønskes alle fremtidige brugere af Farup Landsbyfælled fortsat ”god sommer”! På styregruppens vegne Ole Rasmussen
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Termometer
Til fællesskabet:
Lige en orientering om vor nuværende situation
Efter vor sidste indsats, ser termometeret således ud.:
10. juni 2011

170.322 kr.

23. maj 2011

90.322 kr.

4. april 2011

75.662 kr.

31. december 2010

58.912 kr.

Farup Landsbyfælled, økonomigruppen, v/ Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 6760 Ribe

Nedtagning af bowlingcentret
Lørdag d. 21.5 havde Lokalarkivet den store ære og
glæde at skulle bespise det hårdt arbejdende folk i
bowlingcentret.
Susanne og jeg kørte ud med boller og kaffe til formiddagskaffen. På vejen mødte vi Lars Vase, som kørte i et
meget højt monstrum af en slags. Det var beregnet til at
fjerne ledninger og lignende fra loftet og kunne hæves,
så man let kunne nå (se billede).
Bollerne forsvandt med lynets hast, det samme gjorde
kaffen, så vi kunne hurtigt komme hjem og gå i gang
med middagsmaden. Den sørgede Esther og undertegnede for, og der blev igen gået til fadene med ildhu.
Eftermiddagskaffen og kagerne sørgede Lene
for, og som sædvanlig blev der ryddet godt op.

Det var spændende at følge slagets gang fra formiddag til eftermiddag,
og se, hvor hurtigt, det gik med at jerne al indmaden. Der blev vist
ikke brugt mange overflødige ord - alle vidste, hvad der skulle gøres af hvem og hvornår. Det var virkelig imponerende.
Så tak for en spændende dag i Bowlingcentret - nok noget ud over det
sædvanlige!
Mette Lind
FARUP SOGNEBLAD
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Landsbyplan for Farup.
Esbjerg kommune har sammen med
en gruppe fra Farup lavet et udkast
til landsbyplan. Planen blev præsenteret på et møde i forsamlingshuset den16 juni. Landsbyplanen er et
ønske fra byrådet om at samle alle
ideer og visioner, som man har i
landsbyen i en form for idekatalog,
der fremover kan danne baggrund
for en videre udvikling af landsbyen.
Jeg syntes det er et flot stykke
arbejde der er lavet. Man kan være
mere eller mindre enig i ideerne,
men at få dem samlet på denne
måde er rigtig godt. Planen er et
materiale som kan anvendes til videreudvikling af
landsbyen og som mange år fremover kan danne
grundlaget for forhåbentlig mange projekter.
Gennemførelsen af projekterne gør planen dog ikke.
Det er op til borgerne selv at tage initiativ til at få
ideerne ført ud i livet, og man skal også selv skaffe
midlerne hertil.
Planen er nu til offentlig høring frem til 6. juli,
hvorefter den igen skal behandles i kommunen
inden endelig vedtagelse i Byrådet den 21. november.

Nogle af hovedindsatsområderne er: Landsbyfælled,
Kirkelunden og pladsen ved kirken og forsamlingshuset. Vi vil i de næste numre af Marsk og Muld
forsøge at beskrive de forskellige projekter lidt nærmere.
Planen blev på mødet i forsamlingshuset uddelt i
form af en flot folder og den kan ses på
www.esbjergkommune.dk.
Herfra ros til kommune, arkitekten og følgegruppen
bestående af: Jens Nielsen, Søren Bendixen, Ole
Rasmussen, Lillin Villadsen og Nikolaj Schnor.
Erling Pedersen

AKTIVITETSKALENDER
AUGUST
d. 19.-20.

Landsbyfest – skole og omgivelser

SEPTEMBER
søndag d. 11.
uge 37
tirsdag d.27.

have-høst-gudstjeneste
gymnastik begynder
Tirsdagsklub

Kirkehusets have

kl. 14,00

konfirmandstuen

kl. 14,30

OKTOBER
tirsdag d. 25.

Tirsdagsklub

konfirmandstuen

kl. 14,30

NOVEMBER
fredag d. 4.
onsdag d. 9.
tirsdag d. 29.

Alle helgen arr.. Q-gruppen
Bibelske kvindeskikkelser –
Tirsdagsklub –

kirken
konfirmandstuen

kl.19,00
kl. 19,30
kl. 14,30

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:
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Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned
Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.
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Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Juli
søndag d. 31. – ingen
August
søndag d. 7. – 7.s.e.trin.
søndag d. 14. – 8.s.e.trin.
søndag d. 21. 9.s.e.trin.
søndag d. 28. – 10.s.e.trin.

kl.9,00 JBH
ingen
kl. 10,00
kl. 10,00

September
søndag d. 4. – 11.s.e.trin.
ingen
søndag d. 11. – 12.s.e.trin.
kl. 14,00
Have-høst-gudstjeneste Kirkehusets have/
indsamling/ kaffe
søndag d. 18. – 13. s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 25. – 14.s.e.trin.
kl. 10,00
Oktober
søndag d. 2. – 15.s.e.trin.
søndag d. 9. – 16.s.e.trin.
søndag d. 16. – 17.s.e.trin.
søndag d. 23. – 18.s.e.trin.
søndag d. 30. – 19.s.e.trin.

kl. 10,00
kl.9,00 JBH
kl. 10,00
kl. 9,00
ingen

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

Morgensang - landsbyfesten
Som det efterhånden er blevet tradition, begynder
landsbyfestens lørdag morgen med flaghejsning og
morgensang på skolepladsen. Derefter kan der
købes rundstykker og kaffe i teltet med samt en lille en ! En hyggelig morgen at begynde dagen på, er
vi nogle, der synes.
Det er lørdag d. 20. august kl. 9,30
Se øvrigt program for landsbyfesten andet steds i
M&M
KORKORKORKORKOR. Hvis nogen har lyst at
danne ”kor” ved morgensangen, kan man ringe til
mig, tlf. 75421612( efter d. 15.8.) eller blot møde
op i konfirmandstuen onsdag d.17. 8. kl. 17,00
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 16. august kl. 19,00 afholder menighedsrådet sit næste møde. Som altid er møderne i konfirmandstuen åbne for enhver interesseret. Dagsorden
er fremlagt i kirken, i mappen : menighedsrådet 4
dage før mødet. Her kan også referatet læses efterfølgende.
Have-høst-gudstjeneste
Igen i år satser vi på smukt septembervejr, når vi søndag d. 11.9. rykker gudstjenesten ud af kirkerummet
og forsamler os i Kirkehusets have. Efter gudstjenesten sørger menighedsrådet 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 Korshær
Høstgudstjeneste i Kirkehusets have søndag
d. 11. sept. kl. 14,00
og Danske Sømands- og Udlandskirker
DANMISSION - ydre mission
mandag d. 12. sept efterårsmøde i Esbjerg med missionær Else Højvang
torsdag d. 22. sept. møde i Farupkredsen m. missionær Else Højvang.
Else Højvang er en af de absolut sjældne” livstidsmissionærer”, der er tilbage. Hun har arbejdet i
Tanzania for Danmission af flere omgange. Fra
1987-2001 arbejdede hun som lærer på Ntoma Husholdningsskole i Nordvest stiftet, og fra januar 2004
har hun været udsendt til Kyerwa provsti i Karagwe
stift med ansvar for Danmissions samfundsudviklingsprojekt MAYAJA, samt kvindearbejde, lidt
med de unge, diakoni og forkyndelse.
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Mødet foregår i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6,
kl. 14,30-17,00
Alle er velkomne til at høre førstehåndsoplevelser fra
en dansker med Tanzanias røde jord under neglene.
Læs Elses blog på: www.danmission.dk
Tirsdagsklubben
Så begynder en ny sæson i Tirsdagsklubben og konceptet er stadig det samme:
en hygge-oplysnings- fortælle- synge og snakke
eftermiddag i den lokale sammenhæng – med samt
deltagelse fra interesserede i Ribe og omegn. Alle er
velkomne i konfirmandstuen, 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. 27. Hanne og Ole Steinmeier, Gredstedbro, fortæller og viser optagelser fra en rejse til
Sydafrika. Vi skal opleve safari såvel som besøg på
Robbin Island, hvor Nelson Mandela sad fanget gennem 29 år.
Oktober d. 25. under planlægning
November d. 29. Adventshygge med oplæsning og
sang og musik. Ved klaveret sidder Benjamin Friis
Nielsen, (stadig ny) organist v. Sct. Catharinæ kirke.
Og så er det faktisk 20 år siden i november, at vi
begyndte møderne i Tirsdagsklubben, så det må skulle fejres, måske med ekstra store klejner !
Indre Mission
august
onsdag d. 24. Kirkehuset, Farup kl. 19,30 Missionær
Erling Bertelsen. Fælles med Ribe og Gredstedbro
september
tirsdag d. 6. Kredsmøde i Holsted kl. 19,30
onsdag d. 21. Studiekreds hos Else og Anders Nikolajsen kl. 14,30 IMT 6
konfirmander og minkonfirmander
onsdag d. 7. september begynder et nyt hold unge
mennesker i konfirmandstuen. De er allerede indskrevet – 11 stk. i alt – og får brev med nærmere
oplysninger efter skolens ferie.
mini-konfirmandforløbet ligger først efter jul. Der
er ( vistnok) ikke så mange på årgangen, så vi finder
på noget særligt !
Elever i 3. kl. bosiddende i Farup sogn får brev ud i
efteråret med tilbud om deltagelse og forslag til,
hvordan vi gør.
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Ferie
Sognepræsten holder sommerferie fra 25.7. – 14.8.
Der henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen,
Ribe, tlf. 75420232
Babysalmesang
Ribe domsogn, Sct. Catharinæ og Farup sogne.
I efteråret begynder en ny sæson med babysalmesang (0 - 9 mdr.)
Denne gang foregår det i Farup kirke, fredage kl.
10,00
Hver lektion varer ca. 45 min., hvorefter der er
mulighed for en kop kaffe.
Første gang er fredag d. 30. sept
Babysalmesangen ledes af sognepræst Elin Hjuler.
Der er plads til max 15 børn. Tilmelding nødvendig
Medbring tæppe til barnet at ligge på. Se evt. kirkens hjemmeside for yderligere oplysninger eller
kontakt Elin Hjuler.
Tilmelding ehs@km.dk/ 75421612
Kirkehøjskole - 2012!
Det er i god tid, men sæt allerede nu x i kalenderen
til næste års kirkehøjskoledag. Det bliver lørdag d.
28. jan, hvor vi får besøg af Kirsten Sønderby, præst
i Bryndum/V. Nebel og kendt fra flere omgange
som præst i DR kirken.
Denne gang vil hun fortælle om det aktuelle emne :
Religion og politik.
Og om eftermiddagen fortsætter Lars Bom Nielsen,
Tistrup, sognepræst og feltpræst. Det er om sit
arbejde som feltpræst bl.a. i Afghanistan og de tanker om tro og religion, han har gjort sig i den forbindelse, vi skal høre.
Og så er det en rigtig højskoledag, så vi skal synge
og snakke og debattere undervejs.
Mere om det hen på efteråret.
Kristen fordybelse og meditation
Jeg vil gøre opmærksom på et kursus i Sct. Catharinæ kirke her i efteråret. Det drejer sig om kristen
fordybelse og meditation, ledet af åndelig vejleder
Lone Duus.
Kurset begynder i slutningen af august. Tilmelding
er nødvendig.
Der kan læses mere på kirkens hjemmeside
www.sct-catharinae.dk
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1. Det, Jesus fortæller dig, er ikke noget, du kan sige dig selv. Derfor
glemmer du det let. Og derfor skal du huskes på det med jævne mellemrum. En gang om ugen er meget passende.
2. Bekymringer og spekulationer har det med at tårne sig op omkring os,
så vi ikke kan se klart. Når du går i kirke, føres du op på et højt sted,
hvor du igen kan se langt.
3. Når du er kørt fast i daglige rutiner og de sædvanlige måder at gøre
alting på, kan der pludselig komme en vej til syne, som fører dig nye og
overraskende steder hen.
4. Døden er altings grænse. Men i kirken får du at vide, at det er den så
ikke alligevel. Det gør godt at høre. Især når du synes, at tunge døre er
gledet i mellem dig og én, du mistede.

(Dansk Kirketidende marts 2011)

af Henrik Wigh-Poulsen, somprovst i Odense

Tolv gode grunde til at gå i kirke

Få dine informationer på www. farupsogn.dk

5. Du fylder meget i din egen verden. Alt for meget. I kirken hører du,
at der står en anden lige ved siden af dig, som har brug for dig. Du
hører, at du ikke er hovedpersonen i dit eget liv.
6. Når vi går i kirke, er det ikke for at udvikle os, men for at afvikle os.
Det er godt at vide, at vi ikke skal kunne det hele og lidt til. Godt at
vide, at det hele ikke afhænger af charme, selvtillid og lækkert hår.
Godt at vide, at vi er gode nok, som vi er.
7. Hvor kan du ellers sidde til bords med Jesus selv? Hos ham – ved søndagens nadver – er der plads til alle. Også luderne, landsforræderne og
dem, de andre ikke gider lege med. Mon så ikke der også er en bette
plads til dig?
8. Du kan bruge dage på at fortælle dig selv, at du er en idiot, der ikke
dur. Om søndagen kan du i en hel time eller deromkring høre en røst, der
kalder på dig. En røst af en, der tror på dig, vil noget med dig – ja, ligefrem finder dig dyrebar.
9. Det går rigtigt, rigtigt hurtigt rundt omkring. Mængden af informationer fordobles nu ca. hver 18. måned. Ret meget, når man tænker over
det. I kirken gør vi stort set, som vi har gjort de sidste 2000 år. Det
giver ro på.
10.Når du nu går og bilder dig selv ind, at du bliver snydt for både det
ene og det andet, så er det godt og nyttigt at gå et sted hen, hvor du bliver gjort opmærksom på alt det, du har fået. Og alt det, du dagligt får.
11. I gudstjenesten trænger du ind i et mysterium. Du får fingrene ned i
nogle dybere lag og bliver en smule klogere – eller visere – hver gang. Det
tager selvfølgelig tid. Men inde i kirkens rum har vi tiden for os.
12.Og så smager søndagsfrokosten bare meget bedre efter en gudstjeneste.
Prøv selv!
FARUP SOGNEBLAD
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Solen skinnede fra en skyfri himmel og røgsignalerne var
begyndt i Kirkelunden - der blev kaldt til leg, hulebyggeri
og snobrød. Ca. 20-25 børn og 10-15 voksne nød et par
timer i Kirkelunden. Snobrøddene smagte super og "skovstrategoen" greb både børn og voksne - det eneste der manglede var kaffe til de voksne og saft til ungerne - det må vi
huske til næste gang!
Efter sommerferien melder Jette og jeg nye datoer ud for
Kirkelunden og Åben Gymnastiksal.
Vel mødt!
Trine W. Brander

Sogneudflugten torsdag d. 30. juni gik til Skibelund krat, hvor vi fik en spændende fortælling om den sønderjyske sag og kom ind bag de mange sten og mindesmærker på stedet. Det var Jørgen Kloppenborg, Københoved, der øste af sit engagement og sin store viden. Vi måtte finde jakkerne frem for at holde på varmen i
blæsten. Det blev bedre, da vi nåede til Geografisk have i Kolding. Her kunne vi gå i læ og beundre de mange sjældne blomster og planter, og indendørs stod den på kaffe og jordbærtærte. Vi sluttede i Skanderup kirke
med storslåede rammer i det nybyggede sognehus og en sjælden smuk kirkegård i parkstil ned til engen.
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