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

Tur til Varde Legeborg
Vi gentager succesen fra de tidligere år, og
invitere vores medlemmer (og i særdeleshed
deres børn) en tur i 

Varde Legeborg fredag den 
7. oktober fra kl. 17 til kl. 21

For ikke at blive kvalt i vores egen succes,
tillader vi os at indkræve 20 kr. pr. næse i
egenbetaling.  

Loppemarked i Farup 
Forsamlingshus

Årets loppemarked afholdes lørdag d. 19. nov.
2011 fra kl. 10.00-15.00 i Farup Forsamlings-
hus.
For nye i sognet vil vi lige fortælle lidt om lop-
pemarkedet. Det er en årlig tilbagevendende
begi-venhed, som vi arrangerer for at skaffe pen-
ge til forsamlingshuset. Vi synes, loppemarkedet
er et besøg værd, da vi plejer at få salen godt
fyldt op med ting og sager. Her er lopper for
enhver smag. Hele året kan man aflevere lopper
hos Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18. Spørgs-
mål kan rettes til Ruth og Mogens (75 424145).
Vi kan evt. være behjælpelige ved afhentning af
lopper. Dagen før, fredag d. 18. nov., kan lopper-
ne 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.
Gratis entre`
Vi har allerede fået mange lopper, tak for det,
men vi kan sagtens bruge flere !!!!! 
Arr: Ruth og Mogens til fordel for Farup For-
samlingshus

FÆLLESSPISNING
Næste dato for fællesspisning
onsdag den 12. okt.  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
Tilmelding til Dorte 75431925/21447730

peternil@post10.tele.dk

Kom og vær med til efterårets omgang af
sjov og leg i Kirkelunden og gymnastiksalen

Søndag d. 11/9 Bål og leg i Kirkelunden Kl. 10-12
Fredag d. 30/9 Åben gymnastiksal Kl. 16-17.30 

Lørdag d. 29/10 Åben gymnastiksal  Kl. 10-11.30
Lørdag d. 19/11 Åben gymnastiksal Kl. 10-11.30

Venlig hilsen Jette & Trine

Medlemskab af F.S.B.G.
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som
F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret,
skal man selvfølgelig også betale for det. I
2011 er beløbet som hidtil 50 kr. pr. person i
husstanden over 18 år, som ønsker at være
medlem. Beløbet kan indbetales på konto-
nummer 9692  4747577. Ud af de 50 kr. går
20 kr. til dette fantastiske blad. 
Du kan med fordel holde dig opdateret på
www.farupsogn.dk 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i F.S.B.G.
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Foredrag med Bent Isager-Nielsen 
onsdag den 23. november  

FSBG har arrangeret et super spændende foredrag med Bent Isager-Nielsen, som er
forhenværende chef for drabsefterforskningen ved Rejseholdet, hvor han i over 20 år
beskæftigede sig med opklaringen af Danmarks mest alvorlige forbrydelser.

Efter alle de år er der en pointe, som excellerer: selv den mest hårdkogte forbryder er
et menneske, og bag langt de fleste drab gemmer der sig motiver som jalousi, begær,
hævn, sex og en kategori, som sammenfattes under ”Ære, skam, udstødelse. Bent Isa-
ger-Nielsen fortæller i dette foredrag om karaktertyperne og med udgangspunkt i vir-
kelige begivenheder, sager og deres opklaring fortæller han om politiets efterforsk-
ningsarbejde, om afhøringsteknik, retsmedicin og kriminalvidenskab, og ikke mindst
de mere moderne discipliner såsom DNA-registrering og gerningsmandsprofilering, -
discipliner som Bent Isager-Nielsen var med til at indføre i Danmark.

I dag er han politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi. Trods Bent Isager-Nielsen første-
hånds bekendtskab med samfundets og den menneskelige skyggeside, har han formået at opretholde en ukuelig tillid til
retssamfundet og menneskeheden. Et menneskesyn som ikke mindst kommer til udtryk i hans bog ”Man jager et bæst
og fanger et menneske”.

Foredraget afholdes i Forsamlingshuset kl. 1930 – pris 100 kr incl. kaffe og kage.
Tilmelding til Jens Nielsen på 26166490 eller jni153@gmail.com seneste mandag den 21. november. 

Årets Borger 
2011 

Titlen som årets borger gik i år til Lau-
ge – nærmere præsentation unødven-
dig. Valget faldt på Lauge fordi han i
den grad har været forgangsmand for
udvikling af Farup som landsby – her
tænkes specielt på etablering af
Præstegårdstoften, samt hans medvir-
ken til udarbejdelse af Landsbyplanen,
hvor et nyt udstykningsprojekt så
dagens lys. Men også hans daglige vir-
ke har en afsmittende effekt på borger-
ne i Farup Sogn. Kommer man til Lau-
ge med et forslag eller skal man lige
låne et eller andet, bliver man aldrig
mødt af et nej, men derimod ”Jamen
det kan vi da godt finde ud af”. Nå ja,
så er det jo også hos Lauge at man kan
aflevere sine ”lopper” til det årlige
Loppemarked i Forsamlingshuset,
ligesom der i Lauges maskinhus kan
afleveres alu dåser, som bliver indsam-
let og solgt videre til fordel for Farup
Fælled – Sådan!

Alle Helgensaften
Fredag d. 4.november kl. 19.00 - 21.00

Så er det atter ved at være 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 - forhåbentlig - lyttes til sære historier. I skri-
vende stund har vi endnu ingen aftale med en fortæller, men der arbejdes på
sagen. At få fortalt en historie er en god - men efterhånden sjælden - ting,
det tror jeg både børn og voksne kan skrive under på!
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

�
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Landsbyfesten 2011 
Så er årets landsbyfest vel overstået, og det er tid til et lille flash-back. I løbet af torsdag
formiddag satte Ribe Festudlejning et rigtig fint telt op i skolegården, og da Esbjerg Kom-
mune dagen før havde lappet et par store huller i asfalten, var der lagt en god basis for en
rigtig fin weekend. Vejrudsigten skiftede i ugens løb, som aldrig set tidligere. Man fristes til
at tro at Peter Tanev og Jesper Theilgaard havde været en tur forbi Stenbohus og raflet om, om der skulle stå
sol eller regn på programmet. Men faktum er at det blev rigtig fint vejr – så tak for det, Tanev & Co. Efter en
let overflyvning af Jysk El-service, som igen i år stod for al el-arbejde, var der lagt op til en weekend med
grillpølser, kolde fadøl og live musik.

Fredag blev skudt i gang med en omgang MEGA Bordfodbold, som var arrangeret at vores sædvanlige fre-
dag-først-på-aftenen-aktivitets-udvalg bestående af Mikkel Brander og Lars Vase. Det bestod ganske enkelt
af en oppustelig fodboldbane, hvor spillerne blev spændt fast til nogle tværgående stænger, ganske som man
kender det fra bordfodbold. Herefter var det så som så med bevægefriheden, men underholdningsværdien var
i top. I alt 50 mand deltog som aktive i dette fine arrangement, hvor vinderne blev +30 holdet fra Ribe Ju-
jutsu klub (Tobiasen klanen). Og hvis man bare tænkte tanken om korruption a la Palermo (betalte dommere,
som også er med på +30 holdet til dagligt) blev man, inden man nåede at blinke, kastet rundt i en Juji
Gatame. 

Sideløbende med ovenstående arrangement spillede det ene af vores to lokale 7-mands hold fodbold mod
OK-89, som var inviteret i dagens anledning. Vores lokale helte tabte godt nok 1-2, men der blev sat tilskuer
rekord, og det diskuteres stadig, om målmand Carsten Johansson rent faktisk havde luft under fodboldstøvler-
ne i forbindelse med en pragtredning. Farups scoring blev sat ind af Brian Kulmbach, som scorede fra kanten
af EGET straffesparks felt. Ganske imponerende. Det blev dyrt for ham i baren efterfølgende, at føre sig frem
som målscorer.

Fredag aften fortsatte med et overdådigt kaffebord, som Lokalarkivet stod for, og da lagkagerne lå tungest i
maven, blev der budt op til dans af ”Kom og Dans” holdet v/ Birgit Husted. Efterfølgende blev der taget godt
fra i baren, hvor der som noget nyt var indkøbt et bredt udvalg af godt fynsk bryg fra Refsvindinge Bryggeri. 

Lørdag blev skudt i gang kl. 0930 med flaghejsning og morgensang v/ Elin Hjuler. Bagefter solgte Lokalarki-
vet kaffe og rundstykker til de fremmødte. En dejlig måde at starte dagen på. Herefter var der godt gang i
skolegården og boldbanen, hvor der var spejder bål , loppemarked og ponyridning, ligesom der blev spillet
fodbold til den helt store guldmedalje.

Om eftermiddagen var der arrangeret et fint sponsor-cykel-løb af styregruppen bag Farup Fælled. Rytterlisten
var ikke så lang som man måske kunne have ønsket sig, men til trods for det blev der alligevel kørt 18.000 kr.
ind som supplement til vores egenbetaling til Farup Fælled.  

Lørdag aften var der ca. 150 mand tilmeldt til spisning i teltet, hvor maden blev leveret af Annemaries Diner
Transportable. Der var fra første færd en rigtig fin stemning, og da først Charlie & Beve gik på scenen, gik
der ikke lang tid før dansegulvet var fyldt. Herefter stod den på 4 timers fed musik, hvor den gamle sæt-liste
var blevet støvet af. Og som sædvanlig måtte de sidste festaber nærmest sparkes ud af teltet kl. 02 (sådan cir-
ka).

Tak for en rigtig fin Landsbyfest, og en stor tak til alle dem som gav en hånd med.

Jens Nielsen, FB&G 
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Fortsat v. Erling Pedersen
Landsbyplanen som blev omtalt i sidste nummer
indeholder en grundlæggende beskrivelse af farup.
Som borgere i landsbyen er vi måske ikke altid
opmærksomme på dens særpræg så det er interes-
sant at se en beskrivelse udefra. Planen siger blandt
andet:

Farup er beliggende på geeststranden ud til marsk-
landskabet. Omkring farup og Nørre farup findes
mindre bysamfund som Hillerup, samling af hus-
mandsbrug ved Tanderup og den typiske marsk-
landsby Mejlby.
Man finder et stærkt sammenhold og masser af
gåpåmod, hvilket bl. a. ses i udviklingen af den ned-
lagte skole. Byens beboere samles især omkring
deres fælles interesse for gymnastikken, der er
byens nerve og tilmed tiltrækker folk fra omegnen..
Farup er opstået ved en fortætning af gårde samlet
omkring vejene i landsbyerne Farup Kirkeby og
Kærbøl. I udbygningen af byerne er en række min-
dre grønninger forblevet ubebyggede, og disse
præger i dag bybilledet. 
Byens grønninger bruges primært til dyrkning og
dyrehold. Kirkelunden bag kirken en byens eneste
skovområde.

Byens data:
Farup er i kommuneplan 2010-2022 udlagt som
lokalby. Lokalbyer er defineret som sammenhæn-
gende bebyggelse i det åbne land, hvor der er sket
en funktionsopdeling. Det vil sige, at der i lokalby-
erne er udpeget områder til center, bolig, erhvervs,
eller offentligt område.
I Farup ligger sognets kirke, forsamlingshuset, den
nedlagte skole og de fleste af områdets erhvervs-
virksomheder. Skolen er lukket i 2009 og anvendes
i dag til gymnastik, ungdomsklub og andre aktivite-
ter. Der arbejdes hårdt på at få bygget en multihal i
sammenhæng med den nedlagte skole og sportsare-
alerne.
I midten af byen ligger en nedlagt købmandsgård og
ved busstoppestedet på Kærbølvej ligger den gamle
brugs, der ligeledes er lukket.. Der er i dag ingen
indkøbsmuligheder i byen.
Farup ligger 5 km fra Ribes bymidte, hvilket har
været afgørende for begrænsningen af byens servi-
cefunktioner.

Farup er en haveby med grønne rabatter langs vejene.

Nørre Farup er opbygget som en klassisk forte-
klyngeby. Det betyder at byens tidligt har udviklet
sig omkring et mindre græsareal, forten. Dette indre
græsareal er bevaret gennem tiderne og er i dag med
til at give byen sin historie og grønne karakter. Kun
få boliger bærer præg af vadehavsområdets lokale
arkitektur, som er karakteriseret ved arkengab, kam-
apper og grundmurede facader. Mange af de oprin-
delige gårde og boliger er forsvundet eller uheldig
renoveret, og der er kun få karakteristiske bebyggel-
ser tilbage.
Byens størrelse er næsten uændret siden 1900-tallet
da den ikke har undergået den samme udbygning
med parcelhuse som Farup.
Nørre Farup er i kommuneplanen udlagt som lands-
by. Dette betyder at byen ligger i landzone, hvilket
giver nogle restriktioner i forhold til udbygning,
fortætning etc.
Byerne ligger midt imellem to landsbytyper. Den let
bølgede hedeslette med levende hegn strækker sig
langt mod nord og sydøst. Mod sydvest findes den
flade åbne marsklandskab som strækker sig ud til
diget langs vadehavet. For nylig udpeget til Natio-
nalpark Vadehavet.
Byerne ligger på overgangen mellem disse landska-
ber kun omkranset af få markhegn og de hække, der
ligger omkring bebyggelserne.
Terrænget stiger let mod nordøst, men er generelt
præget af det flade landskab. Nørre Earup ligger på
en naturlig forhøjning i landskabet, som især ople-
ves når man kommer til byen fra vest. Desuden lig-
ger Farup Kirke på en lille top, der en med til at
markere kirken i landskabet.

Landsbyplan.
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Når man ankommer til farup fra øst, ses der en del
levende hegn i landbrugslandskabet omkring byen.
Disse hegn bevirker at man ikke bemærker byen,
når man kommer fra øst. Den modsatte situation er
gældende når man kommer fra vest, hvor der er få
levende hegn og et godt kig til byen.
Kontakten til det omkringliggende landskab er ikke
særlig udtalt inde i byerne. Derimod er byerne byg-
get op omkring indre grønninger i byerne. Dette er
en særkende for begge byer.
Omkring landsbyerne er der ganske få skovelemen-
ter. Der er en lille skov i tilknytning til kirken, Kir-
kelunden. Udover disse skovområder består træbe-

Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus takker endnu engang, for den fine opbakning til dette års tom-
bola, som gav et overskud på 9247,50 kr, her er de der gav:

Gantech, PVH finer, Logitrans, AM Metal, Annemarie dinner transportable, H. Bruun & Søn, Jernved Meje-
ri, Jysk elsalg, VW-Ribe, Lohse-kontorartikler, Ribe maskinfabrik, Nørremarkens elservice, Nørremarkens
VVS, KBK Beton, Ribe Dyrlæger, Jesper, Madsens Autoservice, Toyota, Lynddahl Plast, Forsberg Stenhug-
geri, Idemøbler, Nissan, Hans Tobiasen, Rema, Louis Nielsen, Nordea, Ribes Blomster, Jyske Bank, Syd-
bank, Quedens Gaard, Kop og Kande, Zizzi, Helsehjørnet, Postgaarden, Hårstudiet, Spirevippen, Maren
splid, HH Børnetøj og Brugskunst, My Flowers, Tøjbutikken, Sten og gert vvs, Andelskassen gredstedbro,
Den lokale andel gredstedbro, Frem mineralvand, Leif 's autoruder ribe, Vestjysk malerservice, Dinitrol ribe ,
Briksgaard blikkenslager, Burger king, Pompei, Ribe Farvecenter, Mongolian, Ribe Pizza Grill & Kebab, Fri-
sør, Salon Chic , Sportmaster, Zjoos, Papirhuset, Knæk og bræk, Magie Laura , Raa hauge, Isbutikken, Den
lille ravbutik, Frisørgalleriet, Pizzaria, Pinocchio, Legekæden, Honning fra Bodil og Filip, Præstegårdstoften 4

plantningen af levende hegn i det åbne landskab.
Udenom Farup ligger der få mindre søer og en
enkelt større, Vestersø, samt en række beskyttede
vandløb. Vestersø, som egentlig er en mose, er en
atraktion i lokalbefolkningen go mulig attraktion
for turister da der her kan opleves sort sol.
Så meget denne gang fra landsbyplanen. Mere føl-
ger senere i Mark og Muld.
Planen er udarbejdet i en flot folder og den kan ses
på www.esbjergkommune.dk

AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER
fredag d. 7. Varde legeborg kl. 17-21
onsdag d. 12. Fællesspisning Forsamlingshuset kl. 18,30 
tirsdag d. 25.   Tirsdagsklub  konfirmandstuen kl. 14,30

NOVEMBER
fredag d. 4.  Alle helgen arr..  Q-gruppen kl.19,00
onsdag d. 9. Bibelske kvindeskikkelser – kirken kl. 19,30
lørdag d. 12. Småbørnsgudstjeneste Kirken kl. 10,30
lørdag d. 19. Loppemarked  Forsamlinghuset kl. 10-15
onsdag d. 23. Foredrag Forsamlingshuset kl. 19,30
tirsdag d. 29. Tirsdagsklub – konfirmandstuen kl. 14,30

DECEMBER
onsdag d. 7. Dagplejebørn ( andre er velkomne) holder børnejul  i kirken kl. 10,00
søndag d. 11. Farup adventskor + børnekor .. i kirken  kl. 19,00

JANUAR
lørdag d. 28. Kirkehøjskole Kirkehuset kl.9,30-15,30

Faste møder:
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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Bogbussernes køreplan 

Andrup 
ved skolen 
mandag kl. 19.00-20.00 

Bryndum 
ved forsamlingshuset onsdag kl. 
15.45-16.30 

Dårum 
ved Idrætscentret tirsdag U. 
19.00-20.00 

Egebæk-Hviding 
ved Idrætscentret torsdag kl. 
17.15-18.45 

Endrup 
Bygaden 25 
tirsdag kl. 18.00-18.40 

Fårup 
ved den gamle skole tirsdag kl. 
15.00-15.30 

Gjesing 
ved Mølleparkvej mandag 15.45-
16.45 

ved Blåbjerggårdskolen onsdag 
kl. 14.00-15.00 

ved Bævervej 
torsdag kl. 18.15-20.00 

Gredstedbro 
ved banegården tirsdag kl. 18.15-
18.45 torsdag kl. 14.00-14.45 

Grimstrup 
ved børnehaven fredag kl. 14.45-
16.00 

Guldager 
ved børnehaven onsdag kl. 15.00-
15.30 

Guldager Stationsby 
ved kroen 
mandag 18.45-19.30 

Gørding 
ved skolen 
tirsdag kl. 14.00-16.30 
onsdag kl. 17.30-18.20 

Hjerting 
ved Børnehaven Havbakken 
mandag kl. 14.00-15.30 onsdag 
kl. 19.00-20.00 

ved By toften 
torsdag kl. 15.45-17.30 
  

Gældende fra 1. april 2011 

Hunderup 
ved kirken 
tirsdag kl. 17.00-17.40 

Jerne, 
Bøndergårdsvej mandag 
kl. 14.00-15.00 

Møllebakken 
mandag kl. 15.15-17.00 
fredag kl. 10.45-12.00 

Jernved 
ved skolen 
tirsdag kl. 17.15-18.00 

Roager 
ved hallen 
torsdag kl. 15.15-16.30 

Skads 
Plowænget 
mandag kl. 17.15-18.15 

Stengårdsvej 
ved Ringgården tirsdag 
kl. 19.00-20.00 torsdag 
kl. 14.00-15.15 fredag 
9.30-10.30 

Sønderris 
ved Sønderris Centret 
mandag kl. 17.00-18.00 

ved skolen 
onsdag kl. 14.00-14.45 

Tarp 
ved fritidsklubben 
onsdag kl. 17.15-18.30 

Vejrup 
ved skolen 
onsdag U. 15.45-16.45 
fredag kl. 13.00-14.30 

Vester Nebel 
ved børnehaven onsdag 
U. 18.45-20.00 

Vester Vedsted 
ved Ungdomshøjskolen 
torsdag kl. 19.00-20.00 

Vilslev 
ved Brugsen 
tirsdag kl. 15.45-16.15 

Øster Vedsted 
ved børnehaven tirsdag 
kl. 14.00-14.45 

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Bogbusserne
Esbjerg Kommunes Biblioteker har 2 bogbusser, som betjener

31 forskellige holdepladser, fordelt over hele kommunen.

Bogbusserne fungerer som mobile biblioteker, og medbringer

et spændende udvalg af alle biblioteksmaterialer til børn, unge

og voksne.

Velkommen i bogbusserne

I bogbusserne kan du bl.a. finde:
Bøger: romaner og faglitteratur

Tidsskrifter og aviser

Musik, film og lydbøger

Spil til pc, playstation eller Wii

I begge bogbusser er der internet adgang og du kan få vejled-

ning i elektronisk selvbetjening på f.eks. kommunens hjemme-

side.

I den røde bus har vi trådløst net og vi medbringer en iPad og

en bærbar computer, som kan bruges i bussen. På fladskærmen

bagerst i bussen kan børnene se en film eller prøve et spil.

Du kan bestille materialer på bibliotekets

hjemmeside: www.esbjergbibliotek.dk

til afhentning i bogbusserne.

Husk:

Det er gratis at bestille og låne materiale. Sygesikringsbevis

benyttes som lånerkort. Børn og unge under 18 år skal have

foræl dres underskrift for at få et lånerkort.

Bemærk: Bogbusserne kører ikke i juli måned, mellem jul og

nytår, 1. maj og Grundlovsdag 5. juni

Kontakt

Tlf. 27 24 13 20 eller 24 59 62 48 Mobiltelefonerne besvares i

bogbussernes åbningstid - bogbus@esbjergkommune.dk 

Esbjerg Kommunes Biblioteker tlf. 76 16 20 00

Se mere på www.esbjergbibliotek.dk
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Oktober
søndag d. 2. - 15.s.e.trin. kl. 10,00
Gitte Wetche/ Elin Hjuler
søndag d. 9. - 16.s.e.trin. kl.   9,00 
J. Bork Hansen
søndag d. 16. - 17.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 23. - 18.s.e.trin. kl.   9,00
søndag d. 30. - 19.s.e.trin. ingen

November
fredag d. 4. - åben kirke 19-21 m. aftensang o.20,30
/ i forb. m. allehelgenarr. på kirkepladsen
søndag d. 6. Alle helgen kl. 10,00 
kirkekaffe
onsdag d. 9. kl. 19,30 
Bibelske kvindeskikkelser, se omtale 
lørdag d. 12. - småbørnsgudstjeneste kl. 10,30 
/ kaffe/saft
søndag d. 13. - 21.s.e.trin. kl. 10,00
søndag d. 20. - sidste s. i kirkeåret - ingen  
søndag d. 27. - 1.s.i advent kl. 10,00 
Vi synger kirkeåret ind/ konfirmander medvirker

December
lørdag d. 3. kl. 10,30 
fam.gudstjeneste/afslutning babysalmesang (evt. !)
søndag d. 4. – ingen gudstjeneste
søndag d. 11. – 3.s.i advent kl. 19,00 
Farup adventskor/børn/ kaffe i Kirkehuset 
søndag d. 18. – 4.s.i advent kl. 10,00
juleaften d. 24. kl. 15,30
juledag d. 25. kl. 10,00
2.juledag – ingen 

Januar
nytårsdag kl. 16,00 

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

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 have-høst-gudstjenesten d. 11. sept. blev der sam-
let ind til fordel for Kirkens Korshær, Folkekirkens
Nødhjælp og Danske udlands- og sømandskirker.
Der indkom 1479 kr. 

Et nyt hold konfirmander 
Så er et nyt hold konfirmander begyndt i konfir-
mandstuen og kirken.
Her er de en våd morgen, men veloplagte – 9 stk. –
spørgelystne og nysgerrige og sangvillige. Hvad
mere kan man ønske sig som præst onsdag morgen! 

F.v.forrest  er det Josefine, Katja, Laue, Anders og
Jeppe
f.v.bagerst Mads, Helene, Jakob og Natalia

Ferie
Sognepræsten holder ferie d. 26. okt - 1. nov. samt
19. - 22. nov.
Der kan ovennævnte dage rettes henvendelse til Jør-
gen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75420232. 

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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Præstepraktikant ! 
Her i efteråret er vi i Ribe
domprovsti med i et prak-
tikforløb med studerende
på Pastoralseminariet i
Århus. Pastoralseminariet
er den praktiske del af
præsteuddannelsen, som
ligger efter det teologiske
studium. 
”Vores” praktikant her i

området er Gitte Wetche fra Tønder, som det frem-
går af nedenstående.
Som noget nyt under praktikken, skal praktikanter-
ne selv forestå en hel gudstjeneste, inklusive nadver.
Dog er dåb undtaget. Vi byder velkommen til Gitte
og håber, hun og vi  får udbytte og glæde af for-
løbet.
”Mit navn er Gitte Sandager Bjerre Wetche. Jeg er
37 år, gift og har tre børn på 8, 10 og 14 år, bor i
Tønder. I 2000 blev jeg uddannet folkeskolelærer
fra Ribe seminarium. I 2004 begyndte jeg at læse
teologi, hvilket jeg færdiggjorde i sommers. Jeg
skal i forbindelse med min uddannelse til præst
være i praktik i jeres sogn i ugerne 38 og 39, samt
44 og 45. Derfor vil man kunne møde mig i forbin-
delse med diverse gudstjenester, både i kirken og på
plejehjem. Endvidere vil man også kunne møde mig
i forbindelse med bla. konfirmandundervisningen.
Jeg glæder mig meget til at komme i jeres sogn. 
med venlig hilsen
Gitte Sandager Bjerre Wetche.

Tirsdagsklubben
Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, den sidste tirs-
dag i måneden kl. 14,30-16,30. Kaffe 10 kr. Bil kan
bestilles til møderne( Esbjerg Taxa tlf. 75144500) 

Tirsdag d. 25. okt. kommer Lauge Nielsen, Kærbøl,
og fortæller om sine oplevelser i forbindelse med en
international ungdomslejr på FULTON her i juli-
august måned. Nogle har måske set og læst lidt her-
om i JV eller Ugeavisen…

Tirsdag d. 29. nov. er der adventshygge med
oplæsning og sang og musik. Ved klaveret sidder
Benjamin Friis Nielsen, (stadig ny) organist v. Sct.
Catharinæ kirke.
Og så har Tirsdagsklubben 20 års jubilæum, så det
skal fejres.. 
Det begyndte, som sagt for 20 år siden, med at nogle
stykker  stak hovedet sammen for at drøfte, om det

mon var realistisk i disse fortravlede pensionist-tider
at samle folk lokalt til en hygge-  og sang-  og samta-
le-efter middag. Det var det, viste det sig. Det er gået
op og ned med deltagerantallet gennem årene, men
stadig er vi fra 15 – 30, der mødes den ene gang om
måneden. Man skal ikke være speciel gammel for at
deltage!. Og udensogns folk med tilknytning hertil
eller som bare synes, der er hyggeligt i Tirsdagsklub-
bens selskab, er meget velkomne. Så tag naboen med
(som man siger) eller en anden god bekendt…

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE 
Søndag d. 6. nov. kl. 10,00 holder vi Alle helgen
gudstjeneste
Efter prædiken mindes vi ved navns nævnelse de
mennesker fra sognet, der er døde i året, der er gået
og/ eller begravet fra kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 

”Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og nød ” 
sådan kalder studenter – og sognepræst  i Gjellerup
v. Herning, Lisbeth Holm Filtenborg, sin drama-for-
tælleaften onsdag d. 9. nov. i kirken.
”De er syv som de syv skabelsesdage : Eva, Sara og
Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.
Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og
to, som i et had-kærlighedsforhold. Andre står ale-
ne. Fælles for dem alle er, at de blev mødre. Nogle
mistede deres børn, andre døde fra dem”
Lisbeth Filtenborg fortæller om / er disse kvinder i
en lille dramafortælling, hvor hun også drager
paralleller til det moderne menneske.  Og tørklædet
spiller en ikke uvæsentlig rolle undervejs ! 
Efter fortællingen i kirken giver menighedsrådet

Småbørnsgudstjeneste 
Lørdag d. 12. nov. holdes der en lille
gudstjeneste kl. 10,30 for de yngste,
børn o. 3-5 år – og deres forældre/beds-
teforældre/søskende. Bagefter er der
kaffe/vand til dem, der har tid og lyst.
Der vil forud blive sendt en hilsen til
børnene. Skulle nogen ikke modtage
brev, så gør mig venligst opmærksom
på det.
I øvrigt er enhver naturligvis velkom-
men..
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kaffe og en småkage i Kirkehuset, hvor der er lejlig-
hed til at møde aftenens gæst.  
Lisbeth Filtenborg har tidligere været i Kongeåens
sønderjyske Forening med stor succes!.
Det skal pointeres, at aftenen ikke kun er for kvin-
der!!! 

KOR ! KOR ! KOR ! ADVENTSKOR ! KOR ! KOR ! 
Det er igen lykkedes at få Maja Haue til at være
den professionelle musiker bag det adventskor, vi
håber at få op at stå endnu engang !  
Maja vil øve med os fire aftener inden musikguds-
tjenesten i Farup kirke søndag d. 11. dec. kl. 19,00.
Korprøverne foregår i konfirmandstuen kl. 19 – 21.
Datoerne fremgår her nedenfor. Medbring selv kaffe
og brød til pausen. Er der spørgsmål, så ring til
præsten.
Og ”gamle” såvel som nye sangere er meget vel-
komne, inklusive børn/ unge fra omkring konfirma-
tionsalderen. 
Det eneste, der kræves er, at man har lyst til at syn-
ge! Vi synger nyt og gammelt/ kendt og mindre
kendt mellem hinanden. Der er ingen tilmelding.
Bare mød op, også selv om du måske ikke kan være
med alle øveaftener. 
Øvetider i konfirmandstuen : 
onsdag d. 16. nov.
tirsdag d. 22. nov.
torsdag d. 1. dec.
onsdag d. 7. dec.
Og altså afslutning på det hele 3. s. i advent , d. 11.
dec. kl. 19,00 i kirken ( generalprøve kl. ca. 17,30) 

Gravminder på Farup kirkegård
v. Bente Petermann, kirkeværge

I forbindelse med de afholdte kirkegårdsvandringer
er det flere gange blevet omtalt, at der er en proces i
gang med udvælgelse og registrering af bevarings-
værdige gravminder på Farup kirkegård. Jeg vil
prøve at fortælle lidt om, hvordan registreringen er
forløbet.

Hele processen starter tilbage i 1988, hvor museet
første gang besøger kirkegården og foretager de første
sonderinger. Der gik så nogle år, og i 2007 besøger
museet igen kirkegården for at udvælge gravminder
til bevaring blandt kirkegårdens hjemfaldne sten i
lapidariet. Ved dette besøg udarbejdes en liste, som
kommer til at ligge til grund for det videre arbejde. I
alt blev 139 gravsten gennemgået og af disse udvalgte
museet 32 til eventuel bevaring. 

I juli 2009 kommer der igen besøg fra museet. Der
arbejdes videre, der tages noter, tælles gravsten og
typer op – tages digitale billeder og udarbejdes kort
over de eventuelt bevaringsværdige gravminder. Og
der udarbejdes en kort beskrivelse af kirkegården. 

Museet beskriver kirkegården som værende præget
af mange familiegravsteder især i det sydøstlige
hjørne. Kirkegården er indhegnet af høje løvtræer
næsten hele vejen rundt, indgangen sidder mod syd
i kirkegårdsdiget ud for tårnet. Der er indhugget
1842 i granitsøjlerne, der holder jernlågerne og por-
ten. Kirkegården er en af de store i provstiet, hvis
man kun kigger på landsbykirkegårdene. Slutteligt
oplyses, at kirkegårdsdiget er stensat. 

Menighedsrådet og graveren (Kent Rygård) har
naturligvis deltaget ved de forskellige besøg og har
løbende fået tilbagemeldinger efterhånden som
arbejdet skred frem. Efter besøget i 2009 blev der
tilsendt menighedsrådet registreringskort med de
gravminder, som museet mente skulle ligge til
grund for den endelige udvælgelse af bevaringsvær-
dige gravminder. 

Registreringen afsluttedes en regnfuld maj dag i
2011, hvor provsten sammen med menighedsrådet
så på de enkelte gravminder på museets liste og der-
efter attesterede kortene på de gravminder, som vil
blive bevaret. På listen indgår både ”gravsten” og
enkelte hele ”gravsteder”.
Når man siger, at registreringen er afsluttet, betyder
det ikke, at der ved senere lejlighed ikke kan ske
ændringer – der vil om nogle år igen blive set på de
bevaringsværdige gravminder, ligesom der vil blive
set på om eventuelt andre skal tilføjes listen.

At registreringen nu er afsluttet betyder, at der kan
ryddes op i hjemfaldne gravminder. Og at menig-
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hedsrådet kan få startet på at udarbejde en mere
langsigtet plan for Farup kirkegård. Bla. hvordan de
gravminder (sten), som er blevet fundet bevarings-
værdige, vil kunne indgå i kirkegårdens fremtidige
udseende. At et gravminde (gravsten) er fundet
bevaringsværdigt betyder ikke, at det skal blive
stående på sin nuværende plads. Det betyder blot, at
det skal bevares for eftertiden og ikke umiddelbart
kan fjernes kirkegården, uden at dette tages op. Man
kunne måske forestille sig, at nogle af gravminder-
ne på sigt kunne flyttes til plænearealer på kirke-
gården – alt dette er ting, som der vil blive arbejdet
videre med.

Skulle du have lyst til at vide mere om de enkelte
gravminder, som er blevet erklæret bevaringsværdi-
ge, kan du på reolen i kirken finde et hæfte med
kopier af de enkelte registreringskort over de beva-
ringsværdige gravminder.

Indre Mission
Torsdag d. 10. nov. Kredsmøde i Farup Kirkehuset
kl. 19,30 . Missionær Carsten Mikkelsen, Kolding

Danmission 
Kredsmøde d. 20. okt. kl. 14,30 hos Else Nikolajsen
Kredsmøde d. 24. nov. kl. 14,30 hos Esther Jør-
gensen 

”Man sukker, for han er ej meer.
Man husker, hvad han var, og leer.”
Ovenstående citat er jeg fornylig blev gjort
opmærksom på. 
Det er digteren J. H. Wessel, der i 1784 skrev denne
gravskrift over en i samtiden berømt skuespiller. 
Jeg tror, det kan genkendes af mange, der har
mistet. Ikke som det mest umiddelbare, når man står
med sorgen og sorgen og savnet efter et menneske,
som var  en del af ens liv og univers, måske det
hele. Heller ikke, hvis det er et yngre menneske, der
er død fra en. 
Og så alligevel ! 
Det er for livets skyld, vi samles i kirken for at tage
afsked med vore døde.
Vi græder og ler ved at huske og fortælle. Vi minder
hinanden om, at nok kan døden tage vore kære fra
os, men det, de var for os, det kan ingen og intet
tage fra os. 
Vi mødes i kirken af ord, der er slidstærke og insi-
sterende på håb og liv, ord fra Bibelen og salmebo-
gen, ord der vil  hjælpe os til at komme videre med

det liv, der skal, kan og også vil gå videre.
Vi mødes af opstandelsens budskab om, at ligesom
døden ikke blev det sidste for Guds søn, sådan skal
døden ikke blive det sidste for dem, vi lægger i gra-
ven – og ikke for os. 
For at det må blive muligt at leve med de døde i
taknemmelighed og livet igen få sit tag i den, der
har mistet.  
EH 

Uddrag af Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet,
man ikke finder andre steder
” Det liv, vi lever, kan vi ikke selv påstå at være skyld i.
Vi har fået det i gave. Når nybagte forældre står med
den nyfødte, siger de jo ikke at de har lavet et barn, men
at de har fået et barn. Der er en giver uden for dem selv.
Ligesom de nybagte forældre, når de ser på den nyfødte,
aldrig siger: hvad er meningen ? 
Med gaven er meningen givet. Livet er en gave, og en
gave pakker man ud.
Gaven får vi helt ufortjent, og vi bliver sat ind i livet
uden at have bedt om det. Søren Ulrik Thomsen digter
om det i digtsamlingen : ”Nye digte”:

Vi blev ikke født med vor gode vilje,
og at dø giver ingen mening.
Det er helt overflødigt
men strengt nødvendigt
at holde en våge åben i isen,
at krybe i skjul og kysse hinanden – 
lade rumskibets lygte kredse om kloden
og håndskriften løbe over papiret
i en gestus på højde med livet.

Vi har ikke bedt om at blive født, men når vi nu er her,
giver døden ingen mening. Vi er sat her, og det er både
en gave og opgave, vi må tage med os og på os. Vi er
blevet begavet med en hel verden – Guds skaberværk –
alt det, man kan sanse – forårets komme, solnedgange,
fuglenes træk, rosens duft, havets susen, juvelen i lotus-
blomsten. Vi må derfor holde en våge åben i isen.
Det er et stærkt billede – at holde en våge åben i isen.
Den grønlandske sanger Rasmus Lyberth fortalte
engang, at når det om vinteren frøs til på Grønland, så
var det livsnødvendigt at holde en våge i isen åben. Han
forklarede, at nede fra dybet under isen kom føden til
livets opretholdelse, men faldt man selv derned, var det
døden. Livet er smukt, men en farefuld færd, siger grøn-
lænderne..
Vi skal gå på himmelfart i livet, digter Søren Ulrik
Thomsen, og nogle gange som astronauten betragte klo-
dens skønhed . Det er i det billede, vi får respekten for
det skabte og forståelsen for at leve det i en gestus – i en
ærbødig hilsen, der er livet værdig…. ”  
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Kære alle bagere!
Hjertelig tak for al jeres energilægning i kagerne til årets
landsbyfest. Denne gang havde vi valgt LAGKAGER som
tema, og jeg skal love for, at I udfoldede al jeres kreativitet.
Der var en enkelt kringle à la Søren Ryge, den faldt bestemt
også i dommernes smag. For en gangs skyld var der noget til
overs, så næste år må vi gøre mere opmærksom på, at der er
LANDSBYFEST I FARUP!
Mange hilsener fra lokalarkivet


