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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 april/maj
udgaven er mandag d. 5. marts

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

Affaldsindsamling 2012
Søndag den 22. april afholdes der affaldsindsam-
ling i Farup og omegn. På denne dag afholder
Danmarks Naturfredningsforening en landsdæk-
kende affaldsindsamling. 
Vi starter kl. 09.30 hvor F.S.B.G. er vært med
rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi udvælger
hvem der går på hvilke ruter. Efter indsamlingen
(omkring kl. 1130-1200) vil Farup Jagtforening
være vært med lidt mad og drikke i form af grill-
pølser, øl og sodavand. 
Lignende arrangementer blev også afholdt i 2010
og 2011, hvorfor det med rette kan kaldes en tra-
dition. Det er svært at finde grunde til ikke at
møde op.
Mød op og deltag i et godt arrangement, hvor den
står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan blive
opdateret på den seneste sladder.
Mødested: Farup Skole i skolegården.

Læs mere på www.dn.dk/affald 

Fastelavnsfest i Farup
Forsamlingshus

Søndag den 19. februar kl. 1030 til 1200

Alle er velkomne denne søndag formiddag, hvor
vi slår katten af tønden. Efter tøndeslagning vil
der blive serveret kaffe/te til de voksne og safte-

vand og lidt guf til børnene – og selvfølgelig
fastelavnsboller. 

Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne. 

Store Badedag
Store Badedag i Ribe Svømmehal bliver afholdt

søndag den 18. marts fra kl. 1330. 
Vi mødes i svømmehallen, hvorefter der er gratis

svømning for medlemmer af F.S.B.G. 

Svømmehallen lukker kl. 16.00, og der bades
således i de sidste 2 1/2 time af 

den offentlige åbningstid. 

Ved ankomst oplyser man blot at man er medlem
af F.S.B.G. 

Generalforsamling

i Farup Ungdomsklub holdes
tirsdag d. 21. februar 2012 
på Farup skole kl 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Se mere på hjemmesiden farupsogn.dk 

under ungdomsklub.

Gymnastikopvisning
i Farup fredag den 9. marts kl. 18.30 i Logitrans-
hallen.
Opvisning af vores lokale hold, ungdomsmix og
juniortræningsholdet.
Kom og se en flot opvisning af foreningens dyg-
tige gymnaster.
Efter opvisningen er der mulighed for at nyde
indholdet af sin medbragte kaffekurv og få en
hyggelig snak.

Vel mødt hilsen FSBG.
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En flot præstation

Som man kan se af nedenstående, direkte kopieret fra
www.ribeju-jutsu.dk, så var Farup flot repræsenteret ved
World Championship i ju-jitsu for U18 og U21. Og ikke
alene var man flot repræsenteret, der blev også præsteret
godt.

Citeret tekst start:
Med 7 ud af 12 kæmpere på det danske landshold var
Ribe Ju-jutsu flot repræsenteret til World Championship
i ju-jitsu for U18 og U21 i Gent i Belgien i weekenden
11.-13. november.

Fredag:
Lasse Munck vandt sølv, da han tabte finalen mod en
russer. Vejen til finalen blev sikret med en sejr over kæm-
pere fra Grækenland, Rusland og Slovenien.

Jacob Vase kæmpede sig frem til semifinalen med sejr
over en græker og en russer. Semifinalen tabte han dog
til en svensker og i kampen om bronze tabte han til den
anden russer i klassen..

Lørdag:
Jakob Hundebøll vandt sølv da han med blot et point
tabte til en russer i finalen. Inden da havde han vundet
over kæmpere fra Frankrig, Ukraine og Italien.

Laura Vejlgaard kæmpede sig til semifinalen ved at vin-
de over en italiener og en hollænder. Semifinalen tabte
hun desværre til en slovener. Kampen om bronze var en
rigtig gyser og endte 9-9, desværre havde den russiske
modstander flere "ippons" og vandt bronzen og forviste
Laura til en bitter 5. plads.

Emil Jensen vandt sin første kamp, men tabte de næste
2 kampe, og sluttede desværre også uden en medaljepla-
cering.

Charlotte Beyer, sad over i første runde og vandt i hen-
des første kamp over en russer, der havde varmet op med
at besejre en græker. I semifinalen gik det ud over en ita-
liener, inden hun ret overbevisende vandt finalen over en
svensker. I de tredje forsøg lykkedes det således endeligt
for en af klubbens kæmpere at blive VERDENSME-
STER!!

Søndag:
Den sidste kæmper fra Ribe JJ var Sabina Mathiasen.
Hun vandt over kæmpere fra Tyskland og Belgien, inden
hun i finalen stod over for endnu en tysker. Denne kamp
vandt Sabina også ret overbevisende og vandt dermed
klubbens 4. medalje og blev VERDENSMESTER num-
mer 2 fra klubben ved dette VM!!

Det blev således til 2 guld og 2 sølv til kæmperne fra
Ribe - Et ovenud fantastisk resultat!!!!!!!!!!

De øvrige kæmpere fra det danske landshold vandt to
guld og to bronze, så det blev i alt til 6 medaljer til 12
kæmpere og flere tæt på. Danmark blev samlet den næs-
tbedste nation ved VM, selvom vi langt fra er det største
hold i antal.

Tak til trænerne bag kæmperne og de forældre m.m. der
tog turen derned for at støtte op om holdet.
Citeret tekst slut.

En sådan præstation fortjener naturligvis omtale i Marsk
& Muld, også selvom det efterhånden er et stykke tid
siden, at begivenheden fandt sted, og også selvom der
har været en pæn omtale i vores ”konkurrent” på marke-
det for gratis husstandsomdelte tryksager, Uge-Avisen.

Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg, når jeg har læst
om begivenheden, har tænkt lidt over, hvor stor en
sportsgren ju-jutsu eller er det ju-jitsu (?) egentlig er. Det

er jo ikke den mest ekspone-
rede sportsgren her i landet,
men der findes dog jf.
www.dif.dk 89 klubber med
i alt ca. 6500 medlemmer i
DJU, der organiserer judo
og ju-jitsu i Danmark, så
helt lille er sportsgrenen
altså ikke.

Endvidere hæfter jeg mig
ved, at der var deltagere fra
fx Ukraine og Rusland, og
man tager vel ikke den lange
vej fra disse lande til Belgi-
en, med mindre man rent
faktisk tager sin sport seriøs.
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I weekenden 7-8 jan. var vi 9 drenge(Gregers blev desværre syg) og 3 ledere på drengelejr i gymnastik i Hel-
le Hallerne, sammen med 470 andre drenge, vi havde en supergod weekend. Vi skulle være der kl. 9.45, star-
tede med fællesopvarmning, blev inddelt i hold som vi skulle følge til aktiviterne. Aktiviterne om dagen
bestod af trampolinspring, spring på airtrack og airtrack plus, svømning, fodbold, hockey, udemodul med slå
søm i, flytte en stor halmballe med pæle 25 m., tovtrækning og sidde på en pressening spændt efter en traktor,
hvilket resulterede i en flok møgbeskidte drenge, som havde det smaddersjovt. Efter aftensmaden skulle vi
igang med aftenmodulet, hvor vi legede tik i honkey-tonkeytons(en hal fyldt med bløde gymnastikredskaber),
svømmede og skulle prøve at lave paquor. Så blev der tid til at finde soveposerne frem, købt slik og chips så
der rigtig kunne hygges og snakkes. Kl 23.30 blev lyset slukket i stillehallen, nu kom lommelygterne frem og
Farups 7-9 årige drenge sov først ca. 0.30. I larmehallen blev lyset først slukket kl 3, her sprang Mikkel,
Sebastian, Simon og Anders på airtrack og hyggede sig.
Kl. 7 blev vi vækket og der var tid til oprydning, morgenmad og 1/2 times undervisning i hip hop. Herefter
gik turen hjem for en flok trætte drenge og ledere en oplevelse rigere.
Stor ros til drengene, I er utrolig søde, dejlige, dygtige og udholdende, der er ingen sure miner og I er med til
alle aktiviteter selvom programmet er hård og I ved at være trætte.
Vi glæder os allerede til at skal afsted igen næste år.
Hilsen lederne Peter, Anders og Jytte.

Apropos seriøsitet så har jeg fået at vide, at en af oven-
nævnte udøvere træner dagligt, mandag – fredag, hvortil
kommer, at der også i nogle weekender er træningssam-
linger, så det kræver altså sit at være med på topplan i
sporten.

Som man også kan læse af ovenstående citerede tekst, så
var der en del forældre, der tog med til Belgien og så de
unge, og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg var lidt
misundelig, eftersom Belgien, som jeg nærer en særlig
passion for, var værtsnation.

Men iflg. Gert Vejlgaard, som var en af de medrejsende
forældre, så er det altså ikke specielt interessant, hvor et
sådant stævne finder sted. Man befinder sig alligevel i
en idrætshal det meste af tiden, og for udøverne gælder,

at de sjældent, når de konkurrerer udenlands, har tid og
lejlighed til at gå på opdagelse på det sted, hvor de kon-
kurrerer.

I herværende tilfælde forekommer det en anelse ærger-
ligt, eftersom Belgien er 2 dejlige lande samlet i en
dårlig nation. Man behøver bare nævne fritterne, choko-
laden, infrastrukturen, de flotte byer samt sidst, og ikke
mindst, det dejlige øl.

Nuvel, danskerne opdagede ikke Belgien, og belgierne
opdagede vist i øvrigt heller ikke, at der var World
Championship i ju-jitsu. Den lokale interesse var efter
sigende til at overse.

Kristian Kyndi

Hobby udstilling 

Søndag den 18. marts i Farup forsamlingshus

Kl. 10.00 – 16.00

Kom og se hvad de kreative udstillere har lavet i år. Der vil være noget for en hver smag.

Der er gratis adgang, og mulighed for at købe kaffe og kage, og lodder i tombolaen.

Overskuddet går til forsamlingshuset.

Så mød op og vær med til at støtte ”huset”

Skulle nogen have lyst til at deltage, er der mulighed for det, efter princippet først til mølle, 

inden den 4. marts.

Henvendelse kan ske til Tove A. Vejrup, Farup Kirkevej 5 på tlf. 75421298 – mobil 22563782

eller på mail toveager@ofir.dk
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Hermed et lille tilbageblik på forening-
såret 2011, som nu er vel overstået. Året
blev skudt i gang med fastelavnsfest i for-
samlingshuset. Igen i år var arrangementet
udliciteret til ”Den dynamiske duo” (Jette
Tobiasen og Trine Brander), som havde lavet et
rigtig fint  arrangement, bestående af fastelavns-
disco for de ældste fredag den 25. februar og mere
traditionelt fastelavn lørdag den 26. februar for sog-
nets mindste indbyggere og deres forældre. 

Logitrans hallen lagde i marts måned igen gulv til
en storslået aften med gymnastikopvisning, hvor
vores mange hold viste hvad de havde øvet sig på
vinteren igennem. Et stort team af dygtige ledere
anført af Jytte Knuden & co. gjorde at alle de frem-
mødte fik valuta for alle penge. Som sædvanlig en
rigtig fin aften, hvor der efter opvisningerne blev
drukket kaffe og snakket i kantinen. Der er rigtig
mange ledere og hjælpere på holdene, så jeg vil
undlade at nævne de enkelte, men herfra skal lyde
en rigtig stor tak og stor ros for den store indsats.

I slutningen af marts havde vi inviteret vores med-
lemmer på en gratis svømmetur i Ribe Svømmehal
til den årlige ”Store Badedag”. 35 mand mødte op
til en dukkert i klorvandet – og alle de fremmødte
havde en rigtig hyggelig eftermiddag. 

I april måned deltog vi for tredje år i træk i Dan-
marks Naturfredningsforenings årlige affaldsind-
samling. Et arrangement som bare bliver en større
succes for hvert år der går. 40-50 mand deltog den-
ne dejlige forårsdag, hvor der blev samlet en masse
affald, som ikke hører hjemme i vores dejlige natur
herude i marsken. Inden det gik løs, blev der serve-
ret rundstykker og kaffe og efter indsamlingen
diskede Farup Jagtforening op med pølser, øl og
vand. Et koncept som bare holder, og som vil helt
sikker gentager i 2012.  

I maj måned var vi samlet på det lokale station til en
omgang rundbold og efterfølgende hygge med kaf-
fe, kage og snobrød. Der er egentlig ikke noget nyt
at skrive om dette arrangement, men hvor er det
bare dejligt at se unge som gamle gi’ den gas med
boldtræ og baseball bat. Et forsigtig bud på deltager
tallet er mellem 70 og 80. Fedt. (direkte kopieret fra
sidste års formandsberetning, men da jeg selv var

Formandsberetning for F.S.B.G. - Foreningsåret 2011 

forfatter til den, giver det ingen problemer
med copyright m.v.)

Landsbyfesten fandt som sædvanlig sted i
slutningen af august, og da det hele ugen op

til festen havde ”stået ned i stænger” var vi
noget nervøse for hvordan det skulle gå i weeken-
den. Men vejret holdt og løjerne blev skudt i gang
med ”rigtig” fodbold - Farup vs. Ok-89 – hvorefter
den stod på Mega bordfodbold. Efterfølgende var
det kæmpe kaffebord i teltet, og da lagkagen havde
lagt sig i maven, stod ”Kom og Dans” for et lille
danseindslag. Herefter blev der hygget i teltet med
øl fra Refsvindinge Bryggeri. Lørdag stod den på
spejder camp, fodbold for drengene, ponyridning,
hoppeborg og sponsor løb. Til festen om aftenen
spille Charlie og Beve op til dans, og det gjorde de
så godt at vi måtte købe ekstra spilletid, da folk ikke
var klar til at forlade festen, da musikken skulle ha’
stoppet. Ca. 150 mand mødte op til festen og havde
en rigtig fed lørdag aften.  

I oktober gik turen for tredje år i træk til Varde Leg-
eborg. De foregående år har vi betalt hele gildet,
men for ikke at blive kvalt i egen succes (og for at
kassereren ikke skulle få grå hår i hovedet i en al
for tidlig alder) havde vi valgt at indføre en egenbe-
taling på 20 kr. pr. mand. Dette var dog ingen hin-
dring for at sætte ny deltagerrekord, idet hele 110
mand mødte op. Det var bare en rigtig fed eftermid-
dag/aften, hvor der blev brændt en masse energi af,
hos både unge som ældre. Rygtet vil vide at
småbørnsfamilierne efterfølgende havde en rolig
nat – uden afbrudt søvn.

For at vi ikke efterfølgende skulle blive beskyldt for
at ligge på den lade side i vinterperioden, arrangere-
de vi i slutningen af november et foredrag med Bent
Isager-Nielsen, som gennem mange år var chef for
drabsefterforskningerne i Rejseholdet. 100 mand
mødte op til et rigtig spændende foredrag, hvor den
stod på snak om dna-register, gerningsmands profi-
lering, motiv og modus operandi. Vi fik et lille ind-
blik i en fascinerende, men også skræmmende ver-
den. Og så var det bare rigtig fedt at lave et arrange-
ment, som på en ellers kedelig onsdag aften kunne
trække så mange folk til. Men det viser vel blot at
folk er villige til at ofre både tid og penge, hvis blot
der er kvalitet på plakaten.
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Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores gene-
ralforsamling, som vi holder sammen med borger-
foreningen. 

Jeg vil starte med, at fortælle lidt om hvordan året
er gået.

Jeg synes vi har haft et godt år i Forsamlingshuset,
samarbejdet i bestyrelsen har været godt og det
synes jeg også det har været til andre foreninger.
Igen har vi gjort brug af frivillige hænder og det

skal I alle have stor tak for. Vi har modtaget sponso-
rater til bl.a. tombolaen og det er en stor hjælp til
den daglige drift af Farup Forsamlingshus. Noget
der var en stor succes i 2010, har vist sig ikke at
være nær så godt i 2011. Nemlig medlemskab af
forsamlingshuset. 13.000 kr. i 2010 ca. og i 2011

Formandsberetning d. 23. januar 2012

Q-gruppen var igen i år på banen med nogle rigtig
fine arrangementer. Mads Løkkegaard og Peter
Dencker gæstede forsamlingshuset  d. 15. marts,
hvor de gav en rigtig fin koncert. I juni måned kom
den lokale skotte Rod Sinclair på besøg i Kirkehu-
set. Det skulle egentlig ha’ været en udendørs kon-
cert i Kirkehusets have – den årligt tilbagevendende
Sommer-Musik-Cafe, men vejrguderne var ikke
med på idéen, hvorfor koncerten blev rykket inden-
for. Den 4. november stod den på Alle Helgensaf-
ten, hvor der var rigtig meget uhygge i og omkring
kirken. Super godt arbejde, og som det står skrevet i
august udgaven af Marsk & Muld: ”De gjorde det
igen…disse gæve piger i Q-gruppen…..”

På fodbold siden har vi igen i år haft træning for
sognets mindste borgere, fordelt på 3-5 årige og 6-8
årige. Der har været en rigtig fin opbakning til dette,

og der er blevet tacklet, løbet og svedt, imens man i
en Messi trøje har drømt sig hen til Camp Nou i
Barcelona – og forældrene har drømt om at der tik-
kede euro ind på kontoen. Steen Hansen og under-
tegnede stod for leg med de mindste, mens Emil,
Martin og Frederik stod for træningen af de ældste.
Kontraktforhandlingen er gået i gang for den kom-
mende sæson. Seniorerne har heller ikke ligget på
den lade side, hvilket medførte at to 7-mandshold
spillede turneringsfodbold. 

2011 var også året hvor legepladsen på skolen for-
svandt som dug for solen. Men efter lidt skriveri
frem og tilbage mellem FSBG og Esbjerg Kommu-
ne, lykkedes det til sidste at få opført en ny lege-
plads. Den er godt nok ikke så stor som den tidlige-
re. Til gengæld er den ny og lovlig, og mon ikke vi
får gjort området omkring legepladsen rigtig attrak-
tiv i løbet af 2012.  Jens Nielsen.

Mad er en menneskeret

Søndag d. 4. marts 2012 sender vi igen frivillige indsamlere på gaden for at støtte

kampen mod sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grund-

læggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer

eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, for-

di andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller mulighe-

der for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp - og ved

at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult - på både lokalt og internationalt plan.

Det arbejde vil vi og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte,

når de søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe

sult.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 4. marts – og meld dig som indsamler hos Wiebke Dau Nielsen

tlf. 26186290 eller email: wiebkedau@hotmail.com

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73
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kun 5.600 kr. Hvad det lige skyldes vides ikke, men
måske folk har rigeligt at være medlem af. Vi har
også måtte undvære tilskuddet til kulturelle arrange-
menter fra Esbjerg Kommune. Vores egne fester i
foråret og efteråret har vi også måtte aflyse pga.
manglende tilslutning. Det er alt sammen med til at
gøre det endnu sværere at drive et forsamlingshus
og derfor valgte vi også i 2011 at forpagte Farup
Forsamlingshus ud til Rene Nikolajsen, men det
kommer jeg ind på senere.  

Vi startede året med generalforsamling d. 24. jan.
2011. Det gik godt og vi fik vores regnskab god-
kendt.

Vores fastelavnsfest for voksne i marts 2011 blev
som tidligere nævnt ikke til noget, for lidt tilslut-
ning. Ærgerligt men ikke noget at gøre ved. 

Vi har skiftet pengeinstitut fra Skjern Bank til Jyske
Bank, for at sparre penge på renteudgifter. Mere om
det ved Bjarne.

Hobbyudstillingen var igen en stor succes, mange
lagde vejen forbi og så de flotte ting. Tove og hjæl-
pere sørgede for en god dag. Det gav igen et flot
overskud, som vi i bestyrelsen er meget glade for.

Landsbyfesten 2011. Hyggeligt som altid. Der er de
faste traditioner og så prøves nye af hvert år, nogle
bedre end andre. Vi fik igen et flot overskud på
tombolaen 9247,50 kr., lodder af 5 kr. pr. stk., så
nogen må have fået rabat :-) Tak for de mange flotte
præmier. Vi takker også for opstilling og nummere-
ring ved Ruth og hjælpere.  

Ølbrygning på Fyn, et nyt tiltag ved Bjarne. 9 mand
drog af sted og havde en hyggelig dag. Nogen tid
senere var de ovre og tappe øllet og kom hjem med,
hvad de selv skal sige, verdens bedste øl. Vi havde
nok set lidt flere deltagere. Men mon ikke det bliver
gentaget på et senere tidspunkt.

Loppemarkedet er også en fast begivenhed i Farup
Forsamlingshus. Med Ruth og Mogens som styr-
mænd, kører det bare på skinner, stor tak til jer. Det
kræver mange frivillige og det tager tid at få stillet
op og taget ned igen. Også en stor tak til jer Lene og
Lauge, for at I gider bruge tid på de mange lopper,
som året igennem finder plads i jeres bygninger. Det
er vi meget glade for i bestyrelsen. Flot overskud på
ca. 8.000 kr. 

Brygmesterfesten, hvor ”verdens bedste øl” skulle
smages, løb ud i sandet, for lidt tilslutning. 

Juletræsfesten blev som altid et tilløbsstykke, 104
børn og voksne var tilmeldt. Vi havde nogle hygge-
lige timer i selskab med julemanden, god musik,
dans og sang, slikposer og æbleskiver.

Fællesspisninger er også blevet afholdt i 2011, 2
stk. med god tilslutning som altid, tak til Dorte og
de frivillige.

Det helt store i 2011 for Farup Forsamlingshus og
bestyrelsen må nok siges at være forpagtningen af
Farup Forsamlingshus til Rene Nikolajsen. En pro-
ces der startede i foråret og som blev en realitet i
efteråret. Det har fyldt meget på vores møder osv.,
men det var vigtigt, det vidste vi alle, at det blev
gjort ordentligt. Mange vil gerne Farup Forsam-
lingshus og føler at det er deres forsamlingshus. Det
er vi glade for, men det gør også at uanset hvilken
beslutning vi tog så ville det ikke falde i god jord
hos alle. Vi er blevet kritiseret og det er selvfølgelig
aldrig rart, men vi har heldigvis fået mest ros og det
varmer. Jeg tror også, at de fleste godt kan se, at det
vi har gjort har været nødvendigt, for at vi kunne
overleve. Vi er glade for vores beslutning, det skulle
gerne give mindre arbejde til bestyrelsen og bedre
økonomi for Farup Forsamlingshus. En daglig gang
for Rene i forsamlingshuset, vil også være med til at
give liv i byen. Vi takker endnu engang Birthe og
hjælpere for de mange timer der er lagt i huset og
Tove og Lene for vask af viskestykker. Velkommen
til Rene og familie, håber at I vil få det godt i Farup
Forsamlingshus. Jeg kan kun opfordre til, at vi fort-
sat benytter Farup Forsamlingshus til fester og lig-
nende.

Forsamlingshuset har været godt brugt i 2011, i
hvert fald har det ikke været muligt at finde en
weekend, hvor vi har kunnet få det malet og sat nye
gardiner op. Men det håber vi bliver gjort her først i
det nye år.

På valg er Bjarne og Lisbeth, Bjarne vil gerne
fortsætte som kasserer men ikke i bestyrelsen, Lis-
beth som overtog Malenes sidste år vil gerne
fortsætte.

Det var hvad jeg havde valgt at medbringe i min
formandsberetning

Betina Doctor Jørgensen
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Uddrag fra landsbyplanen fortsætter med forslag til
indsatsområder.

Vision Farup
Farup er en forstad til Ribe, men trods nærheden
til Ribe bør landsbyen bevare sin landsbykarakter.
Dette kan ske ved at grønningerne bevares, belys-
ningens karakter  i byen er som i en landsby,
gaderne er udformet som landsbygader og at sam-
menholdet i byen forbliver lig et landsbysamfund.
Dette bør være retningsgivende for Farup, for der-
ved at bevare karakteren af landsby og stadig være
boligby med tæt tilknytning til Ribe. Desuden er
det vigtigt for sammenholdet i lokalbefolkningen
at løfte i flok, og arbejde sammen omkring fælles
projekter.

Området omkring Landsbyfælleden.
I forbindelse med projektet for den ny multihal,
landsbyfælleden, bør der laves en plan for de tilstø-
dende grønne arealer. Områderne skal indeholde
funktioner som boldbane, legeplads, ophold, bytorv
etc. Det er vigtigt for udviklingen af Farup, at få et
stærkt center, som kan danne ramme om en lang
række forskellige aktiviteter. Området omkring den
nedlagte skole og den fremtidige multihal kan fun-
gere som en katalysator og samle indbyggerne i
sognet.

Kærbølvej.
Ankomsten til byen ad Kærbølvej bør gøres mere
grøn ved at plante flere træer og buske langs cykel-
stien. Området ved den gamle brugs var tidligere
byens centrum. Området kan gøres mere grønt og i
øvrigt følge den strategi, der vælges for resten af
Kærbølvej.

Kirkelunden.
Det foreslås at udvide Kirkelunden til et større
rekreativt område, hvor der i tilknytning til lunden
kan indarbejdes en mindre sø. Dette kan give byen
et nyt sted til rekreation.

Ny plads ved kirken og forsamlingshuset.
P-pladsen ved kirken og pladsen foran forsamlings-
huset kan forbindes og skabe en sammenhængende
plads på tværs af Farup Kirkevej.

Mulige udstykninger.
Der foreslås tre mindre boligområder. Udstykningen
nord for Kirkelunden kan udføres i tæt samspil med
det nye rekreative område ved Kirkelunden.
Udstykning langs Kærbølvej kan udstykkes som
jordbrugsparceller.
Alle nye udstykninger bør fortsætte med landsbyens
karakter med grønne rabatter og forhaver ud til for-
delingsvejene.

Bygrønninger.
I forbindelse med nye udstykninger bør der etable-
res grønninger, så udstykningerne følger resten af
byens struktur.

Cykelsti til Hillerup.
For at styrke sammenhængen og sikkerheden i sog-
net, er der et ønske om en cykelsti langs Hillerup-
vej. Eventuelt kombineret cykel og gangsti.

Sti til Vestersø.
Vestersø er en større sø, beliggende vest for Nørre
Farup. Søen har stor rekreativ værdi, og det kunne
være optimalt at skabe trådte stier omkring søen, så
naturområdet kunne blive tilgængeligt.

Stiforbindelser ud i landskabet.
Der foreslås flere stier ud i landskabet, som kan bin-
de markvejene sammen og koble byen på landska-
bet. Stierne kan placeres langs markskel eller vand-
løb.

Nørre Farup.
Det er vigtigt at bevare landsbyen som en klassisk
fortelandsby. Det er vigtig at bevare grønningen i
midten af byen, som et åbent areal. Det grønne ind-
tryk kan yderligere forstærkes ved at alle rabatter i
byen er af græs.

Belysning i Farup Kirkeby.
Der foreslås at det opsættes orienteringsbelysning
på udvalgte steder eventuelt i form af pullertbelys-
ning.

Infoskærm.
Omkring Landsbyfælleden kan der opstilles en info-
skærm, som kan informere om aktiviteter i byen.
( ovenstående er et uddrag af landsbyplanen for Far-
up udarbejdet af Esbjerg Kommune)

Erling Pedersen
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Onsdag den 21. marts kl. 19.30
kommer den unge mand Emil Møller Christensen
på 16 år i forsamlingshuset  for at fortælle om: 

”Danske spillefilm 1940 – 1956”
Et foredrag, hvor man, som Emil skriver:

… får en fortælling om udviklingen i den danske filmproduktion på danmarkshistoriske
tidspunkter, og om hvordan besøgstallene i de danske biografer stiger drastisk under
besættelsen.
Dette medfører flere penge til filmproducenterne, som derfor tør vove sig ud i mere eks-
perimenterende filmprojekter og nye satsninger. Nye filmgenrer kommer til under krigen
med succes, som er med til at  højne kvaliteten og det kunstneriske niveau i dansk film-
produktion.
Forskellige instruktører kommer til at stå for hver deres genre, og det er netop historierne og anekdoterne som
jeg vil fortælle, ligesom jeg vil inddrage muntre og særlige anekdoter fra optagelserne til store film som ”De
røde enge” og ”Ditte Menneskebarn. 
Endvidere vil jeg fortælle, hvordan modtagelsen af filmene blev i offentligheden. 
Befrielsen markeres også på det hvide lærred med modstandsfilm, og i årene efter befrielsen får en helt ny
type film plads i filmrepertoiret.
Det gælder socialrealistiske film, der rummede alvorlige temaer med stof til eftertanke.
Disse værker blev ved indgangen til 50èrne skiftet ud med ægte dansk, national folkelighed og familiehygge
med film som ”De røde heste”, ”Den gamle mølle på Mols” og ”Far til fire”.
Foredraget slutter i 1956, hvor dansk film har nået en milepæl.
Det er nemlig i dette år, at den første danske spillefilm i farver har premiere, og en dansk film bliver for første
gang nomineret til den eftertragtede Oscar i Hollywood……
Aftenen er for alle, som har lyst til at høre lidt om gamle film, synge filmsange som ”Musens sang” og ”Alle
går rundt og forelsker sig” mm samt drikke kaffe/te og bare nyde, at Emil  fortæller anekdoter og facts om
danske film. Pris: 70 kr. (incl. kaffebord) Q-gruppen  Alma, Birthe, Dorte, Elin, Lis og Ulla

AKTIVITETSKALENDER
JANUAR
lørdag d. 28. Kirkehøjskole Kirkehuset kl.   9,30-15,30
tirsdag d. 31. Tirsdagsklub konfirmandstuen kl. 14,30

FEBRUAR
søndag 19. Fastelavnsfest Forsamlingshuset kl. 10.30 -12.00 
tirsdag 21. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub Farup Skole kl. 19.30 
tirsdag d. 28.  Tirsdagsklub  konfirmandstuen kl. 14,30

MARTS
fredag 9. Gymnastikopvisning  Logitranshallen kl. 18.30
søndag18.   Hobbyudstilling  Forsamlingshuset kl. 10.00 – 16.00
søndag 18.  Store Badedag  Ribe Svømmehal kl. 13.30 -16.00
onsdag d. 22. : Emil om gamle danske spillefilm - Q-arr.  i Forsamlingshuset kl. 19,30
tirsdag d. 27.  Tirsdagsklub konfirmandstuen kl. 14,30

APRIL
søndag 22. Affaldsindsamling  Farup Skole kl. 09.30 -12.00

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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Januar
lørdag d. 28.  - morgensang  kl.   9,30 

( Kirkehøjskole)
søndag d. 29. – s.s.e.h.3 k. kl. 10,00 

Kyndelmisse/ familiegudstjeneste

Februar
søndag d. 5. – septuagesima kl. 10,00 
Elin Hjuler / NB rettelse
søndag d. 12. – seksagesima  kl. 19,00
søndag d. 19. – fastelavn  ingen
søndag d. 26. – 1.s.i fasten   kl. 10,00

Marts
Søndag d. 4. – 2.s.i fasten  kl. 10,00
søndag d. 11. – ingen
søndag d. 18.  –  midfaste kl.10,00
søndag d. 25. Mariæ bebudelses dag  kl. 9,30 

April 
Palmesøndag d. 1. kl. 10,00

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet har på sit sidste møde i det gamle kir-
keår konstitueret sig som følger
Kristian Nielsen, formand ( i Solveig Christiansens
fravær(sygeorlov) 
Farup Sønderby 9, tlf. 75421633
Kirsten P. Bruun ( indsuppleret ) næstformand
Tanderup Digevej 18,  tlf.75421870
Mona Vejlgaard, kasserer og sekretær
Farup Sønderby 5, 75424441
Bente Petermann, kirkeværge
Farupvej 9, 75420895
Henrik Sørensen, Nr. Farupvej 5, tlf. 75421704
Bogfører Viggo Mogensen, Roager
Bygningssagkyndig Jørgen Overby, Gram

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

Ansatte v. kirken:
Elin Hjuler, sognepræst
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard, Farup Kirkevej 46, 
tlf. 24405826/ krfarupkirke@mail.dk
Lene Nielsen, kirkesanger,Farup Kirkevej 18
Ivan Jørgensen, organist, Hillerupvej 47
Elsebeth Smidt,organist, Tanderup Digevej 38

KIRKEHØJSKOLE
Husk ! Det er på lørdag d. 28. jan, der er Kirkehøjskole
med fællessang, frokost og, foredrag. Tilmelding til
morgenkaffe og frokost nødvendig senest d. 25. men
alle er velkomne til foredragene i Kirkehuset:
10,30 Kirsten Sønderby ” Om religion og politik”
13,00 Lars Bom Nielsen om ”Livet i krigens lys”  

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet holdes onsdag d. 29.
febr. kl. 19,00 i konfirmandstuen.
Møderne er som bekendt offentlige. Dagsorden og
efterflg. referat lægges i kirken, i den fremlagte mappe:
Menighedsrådet, 4 dage før / efter møderne.

Indre Mission
onsdag d. 29. febr. i Gørding Missionshus kl. 19,30 
Fam.konsulent Steen Møller Lauersen, Videbæk:
”Kredsen under lup” 

Danmission 
Torsdag d. 9. febr. møde i konfirmandstuen kl. 14-16
Besøg af Magy fra Ægypten og Anine fra DK. Se nær-
mere under  Konfirmandaktion.
Sammen med mini-konfirmanderne.
Mandag d. 5. marts Forårsmøde med generalforsam-

ling, Gredstedbro missionshus kl. 19,00. Hanne el.
Daniel Nygaard, Zanzibar, fortæller.

Tirsdagsklubben
Efter veloverstået 20 års jubilæum i november måned
sidste år, går vi nu i gang med Tirsdagsklubbens 21.
årgang. Den lokale eftermiddagsklub er med andre ord
ved at være voksen, og alligevel ung både af alder og
sind. Derfor kaster vi os også ud i nye udfordringer her i
foråret, hvor alle er velkomne til et foredrag, en kop kaf-
fe, sang og hyggeligt samvær – alt sammen i konfir-
mandstuen den sidste tirsdag i måneden kl. 14,30 –
16,30. Kaffe 10 kr.

Bort set fra april måned, ligger aftalerne fast : 
Tirsdag d. 31. jan. Børnebibliotekar Peter Brun, Ribe,
kommer og fortæller om biblioteket anno 2012 !  
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Om de mange nye muligheder på et moderne bibliotek,
om kommende flytning  m.m. Og så er Peter Brun altid
god for en fortælling!  

Blandt jubilæumsfestlighederne var et større parti røde
og hvide hjertehalvdele med poesistumper, så et større
flettearbejde gik i gang, inden vi kunne begive os ud i
sang! ( stor tak til  ” en forhåbentlig kommende bruger
af Tirsdagsklubben”
Esther Jørgensen og Karen Nikolajsen havde 20 års
jubilæum sammen med Tirsdagsklubben ! Også stor tak
til dem og øvrige tidl. og nuværende kaffedamer !

Tirsdag d. 28. febr. Mikkel Brander, Farup, kommer
med et foredrag om unge!
Emnet ved han -  bl.a. - noget om gennem sit arbejde
med unge mennesker i Tønder. 

Tirsdag d. 27. marts. er emnet: ”Præst på Sicilien” v.
Jørgen Hanssen, Roager

EGYPTEN I KONFIRMANDSTUEN
D. 8. og 9. februar får Ribe, Sct. Catharinæ og Farup

sogne besøg fra et af brændpunkterne i den store verden:

Magy fra Egypten og Anine fra DK kommer for at give

danske unge et lille indblik i, hvordan det er at leve hver-

dag og være kirke i et land og en kultur, som er så ander-

ledes end vores. Anine fortæller selv herunder: 

Konfirmandaktion 2012

I foråret 2012 rejser Magy Atef Megally og Anine

Holmgaard Kamp rundt i Danmark med Konfirmand

Aktion. Magy vil fortælle om det at være en ung kristen

egypter, og Anine vil oversætte til dansk.

Magy Atef Megally vil fortælle om det at være en ung

kristen i Egypten.

Magy er en rigtig dejlig og

frisk pige på 24 år. Hun har

en kandidatgrad i Indret-

ningsdesign fra Helwan uni-

versitet i Cairo. Hun dimitte-

rede i 2011. Hun har en del

erfaring med at arbejde i

ungdomsgrupper, og har

fungeret som ungdomsleder

på forskellige sommerlejre

og i andre kirkelige sammenhænge. 

Anine Holmgaard Kamp er

20 år, kommer fra Rønde på

Djursland og blev student

fra Egå gymnasium i som-

mers. Nu bruger jeg et år på

at arbejde for Danmission.

Bagefter regner jeg med at

skulle læse videre på univer-

sitet.

Jeg har tidligere været to år

på efterskole, et på den danske husflidsefterskole i

Skjern, og et på Tommerup på Fyn. I efteråret har jeg

sammen med de andre globale haft den store oplevelse at

rejse rundt i Egypten, i en tid præget af forandring.

MINI-KONFIRMANDER.
Vi er netop begyndt i kirke og konfirmandstue : tre seje

3. klasses elever fra Farup:

Malthe Villadsen , Marie B. Lassen og Sofie C. Christi-

ansen. Vi mødes nogle eftermiddage her i vintermåne-

derne  og tager nok på en tur eller to ud i det kirkelige

landskab , nu da der er plads til hele minikonfirmandhol-

det i én lille bil! 

BABYSALMESANG
En ny sæson med babysalmesang begynder i februar.

Denne gang foregår det i Sct. Catharinæ kirke, fredage

kl. 10,00-10,45. Første gang fredag d. 3. febr.

Marie, Malte og Sofie
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2. søndag i advent var præget af regn, slud og hagl, men knap 50 børn og voksne fik tændt lys i mørket. I fæl-
lesskab med kommunens lyscensor og sangen "Nu tændes tusind julelys" blev Farups nye fælles juletræ på
"Torvet" tændt. Vi nåede næsten også at få sunget "På loftet sidder nissen med sin julegrød" inden haglen
tvang os til næste del af programmet. I Kirkelunden var der tændt levende lys, som ledte os til Kirkehuset,
hvor kaffe, saftevand og kage ventede på os.
Da kagesulten og kaffetørsten var stillet
sluttede vi af med at synge "Højt fra træets
grønne top". Tak til Viggo for det flotte
juletræ, tak til Michael S for tilslutning af el,
tak til Hans og Michael for opsætning, tak
til Susanne, Mette og Pia & Torben for
kagebagning og tak til Mette for hjælpen
med klargøring af kaffe m.m. og tak til jer
der gav en hånd med oprydningen. Det er alt
dette der gør, at det er så fedt at bo i Farup.

Rigtig glædelig jul til jer alle.
Hilsen Jette og Trine

Juletræsfesten 2011 blev igen en succes!
104 børn og voksne var tilmeldt. Der blev råbt på julemanden mange gange, og endelig dukkede han frem
med en stor sæk på ryggen. Derefter blev der danset og sunget om juletræet, spist slikposer og æbleskiver.
Børn og voksne hyggede sig. Tak til de frivillige der endnu engang hjalp med at få juletræsfesten til at køre.
Juletræet kom senere ned på fællesarealet på Præstegårdstoften, hvor det har stået og pyntet december ud. 

Efter salmesangen er der mulighed for en kop kaffe. 

Det er gratis at deltage. Medbring tæppe til barnet at ligge på.

Tilmelding og evt. yderligere oplysninger: sognepræst

Elin Hjuler,  ehs@km.dk/ tlf. 75421612

FERIE 
Sognepræsten holder ferie d. 15.-21. 2. Der kan rettes

henvendelse til sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe,

tlf. 75420232

”Den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn,

kommer slet ikke ind i det ” (Markus 10,15) Ordene fra

dåben er ikke en lovprisning af det lille barn. Den slags

hører vores tid og livsstil og syn på børn til. Den var

ukendt på Jesu tid, hvor børn først og fremmest var en

slags pensionsordning. Jesu ord er snarere møntet på

vores måde at forvalte livet og verden på: den misfors-

tåelse, at vi selv skal og kan magte livet og styre til-

værelsen. 

Med sine ord åbner Jesus op for et rige, hvor det er tilladt

at være sårbar. Hvor det er tilladt at føle sig lille og

afhængig. Hvor det er tilladt at råbe på kærlighed og

overbærenhed. Med sine ord siger Jesus, at det er i orden,

at det hele ikke bare går derud af med stor succes, på

arbejdspladsen, i familien, med den personlige udvikling

osv.  Det er i orden ikke at kunne overskue tilværelsen.

Med sine ord minder Jesus os om, at livet ikke er vort

eget, men det er skænket. Det er Guds. Det ligger i hans

hånd og kærlighed. Det er hans domæne og hans ansvar.

Det er der stor aflastning i! Det betyder nemlig, at vi må

nøjes med – og kan bruge tiden og energien på – at gøre

det, der ligger i vore hænder og står i vores magt. 

(Af prædiken 1.s.e.h.3 k. EH) 

TAK FRA ORGANISTERNE
Vi vil gerne sige mange tak for al den opmærksomhed,

der blev vist os ved vore jubilæer. Tak for sangen i kir-

ken. Tak for taler og sang i Forsamlingshuset. Tak for

gaver. Tak til menighedsrådet for det fine arrangement.

Det var en god dag, som vi vil mindes.

Elsebeth og Ivan 


