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udgaven er mandag d. 7. maj

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 grillpølser, øl og soda-
vand. Lignende arrangementer blev også afholdt i
2010 og 2011, hvorfor det med rette kan kaldes
en tradition. 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 

Lokalarkivet 

Lokalarkivet holder igen i år åbent hus for alle
interesserede torsdag d. 12. april kl. 19.
Vi byder på the, kaffe og hjemmebagt

Vel mødt!

Med venlig hilsen og på gensyn
farup Sogns Lokalarkiv

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 2012 er

beløbet som hidtil 50 kr. pr. person i husstanden
over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet
kan indbetales på kontonummer 1551  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.

Boldaften
Torsdag den 24. maj kl. 1900 afholder vi 

Boldaften på ”Farup Stadion”, hvor vi dyster
mod hinanden i rundbold. 

Efterfølgende kan der købes kaffe/kage, øl og
vand, ligesom der også fyrres op i bålet 

til en omgang snobrød. 

Kom og vær med til en hyggelig og social aften.

Tusind tak til Mikkel

Brander for et yderst interes-
sant foredrag om børn og
unge. ( Tirsdagsklubben, red.)
Du var medrivende og meget
vidende, og man kan mærke,
at du brænder for sagen!
Det var en dejlig eftermiddag
og som sædvanlig (havde jeg nær sagt) med kaf-
fe og lækkert kageværk.
Mette Lind
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Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening - Fodbold

Så er det tid til at starte fodbold-sæsonen 2012. Vi starter onsdag den 11. april - lige efter Påske.
Træningen foregår hver onsdag kl. 16.45 til 17.45 på banerne ved Farup Skole.
Træningen er delt op i to aldersgrupper: 

• Til og med 5 år 
• 6 år og ældre

For de ældste vil vi i år deltage i udvalgte stævner, hvis der er tilslutning til dette.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Steen Hansen på telefon 30713817 eller mail Steenhan-
sen@mail.dk.
Vi glæder os meget til at se jer til leg med bolden.

På sportslig gensyn
FSBG, Fodbold

Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 4. marts 20012 gik danskerne på gaden og samlede ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod
sult blandt verdens fattigste. På landsplan gav det godt 15 millioner kr. til kampen mod sult. Et meget flot
resultat.

I vores sogn havde vi kun to indsamlere i år. De to skal have en stor tak for at bruge et par timer søndag for-
middag. Elin og Jens samlede tilsammen 2991,- kr ind. Resultatet er lavere end i tidligere år, men det var for-
venteligt. 

Vi vil gerne sige tak til alle, der har været med til at støtte indsamlingen.
Vi håber på jeres støtte igen til næste år.

Med venlig hilsen
Wiebke Dau Nielsen

Stegt flæsk med persillesovs  ….

Sådan lyder menuen, når René  onsdag d. 11. april k. 18,00 inviterer på spisning i anledning af, at forsam-
lingshuset/ salen har fået ny, flot kulør. Til børnene er der fiskefilet .
Pris : voksne 60 kr. /børn 30 kr. 
Tilmelding mandag d. 9. 4..
Der er plads til 130 pers. Hurtig tilmelding tilrådes, da der ved red. slutning allerede var solgt en del pladser.  

Sommercafeen

Traditionel Fanø Musik i Sommercafeen. Søndag d. 10. juni kl. 14,30 i Kirkehusets have
Ole Mouritzen, harmonika og mandolin, Peter Uhrbrand, violin.

������������������
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Referat fra generalforsamling i Farup
Ungdomsklub 2012
1. Valg af Dirigent
Jens Grosmann blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi
skriver nu 2012.

Medarbejdere:
Annemette er hurtigt blevet etableret som leder af
klubben. Hun styrer klubben flot og er hurtig blevet
respekteret, selv om hun af og til synes at hun må
være lidt hård for at tingene kan fungere til alles til-
fredshed. Hun har dog bestyrelsens opbakning til
den linje hun lægger.
Fra starten af året fik vi Bente med som klubmedar-
bejder. I efteråret ville Andreas gerne trappe ned for
til sidst at stoppe til efterårsferien. Vi fik derefter
kontakt til Patrick som Annemette anbefalede som
en god medarbejder til drengene, der ofte skal have
noget modspil. Patrick har siden været medarbejder
og er i klubben en gang om ugen.

Også i år er der kommet mange nye medlemmer,
det er en mellemstor årgang der er kommet i 5.
klasse og som dermed kan blive medlem.

Vi har siden skolen er lukket fået mere plads. Klas-
selokalerne, som vi har, bliver meget brugt. Her har
vi sat nogle af vores møbler ind, og det er næsten
som et rigtigt klublokale.

I denne sæson er der købt et nyt fjernsyn, som bru-
ges både som TV og til spil. Vi har købt et abonne-
ment til TV2, og det er planen at der skal købes
nogle nye spil snarest, og sikkert også PS3.

Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er
mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt,
både på almindelige klubaftener og til de mere spe-
cielle weekendarrangementer.
Der er som tidligere klubaftener mandag og onsdag.
Åbningstiden er 18.45 til 21.45. Det meste af tiden
har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver
benyttet flittigt, især i vintertiden.

Desuden er der i  sommertiden udeaktiviteter, som
har fyldt mange klubaftener, suppleret med særar-
rangementer, som i denne sæson har været:
Tur til Sjelborg Camping – opstartstur sæson 2012-2013
Tur til skøjtehal  -Videoaften  - Rundt i Ribe Dom-

kirkes rum - Bolcheaften.
Senere er planlagt endnu en tur i skøjtehal og en
afslutningstur i stil med de andre år.

Sidste år havde vi desuden salg i boden ved gym-
nastikopvisning.

Klubben har i 2011 haft 36 medlemmer i 1. halvår
og 46 i 2. halvår fordelt fra 5. til 10. klassetrin.

Lokalesituationen:
Styregruppen har igen i december haft et møde med
kommunen. Indtrykket efter dette møde var at det
kan have lange udsigter med at få bygget om, men i
mellemtiden er der mange der gør en indsats for at
samle penge ind til projektet.

Vi håber det bedste for klubbens fremtid.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Regnskab blev fremlagt – er vedlagt referat.

4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Budget og fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 200 kr. for et år.

6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg. Alle
blev genvalgt
Suppleanter ønsker også genvalg. Blev genvalgt.
Revisorer blev genvalgt.
Bestyrelsen består af:
Inge Nørby Lassen, Jesper Tellund, Henrik Villad-
sen, Jens Grosmann, Dorte Pedersen
Bestyrelsen konstituerede sig ved første bestyrelses-
møde.
Suppleanter:
Mikael Lassen
Carsten Johannson
Revisorer:
Ulla Bertram Lassen
Gurli Thøgersen

7. Evt.
Snakket om information til forældre samt bestyrel-
sen, hvordan kan klubben informere forældre om
arrangementer. Vi aftalte at bede forældre give
Annemette deres mail adresse, hvis de ønsker at få
information om arrangementer.

Henrik Villadsen 
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Syd for bytorvet etableres en ny legeplads omkran-
set af en lav hæk med opstammede træer. Legeom-
rådet udføres som en plæne hvori der udlægges
områder med grus og gummibelægning. Legeplad-
sen skal kunne fungere for mange aldersgrupper og
bør indrettes herefter. I det nordøstlige hjørne af
legearealet placeres en ny grilplads. Pladsen ligger i
læ, men stadig i tilknytning til bytorvet.

Hele landsbyplanen kan ses på 

www.esbjergkommune.dk.

Erling Pedersen

Området omkring landsbyfælleden er af stor betyd-
ning i Farup og der er et stærkt ønske om at etablere
en multihal og et samlingssted omkring den nedlag-
te skole.

Forslaget for stedet lægger op til en bearbejdning af
de eksisterende funktioner. I forslaget er det eksiste-
rende skur i kanten af skolegården fjernet. 

Ud mod Kærbølvej etableres et hævet areal der skal
markere det centrale sted i byen og virke fartdæm-
pende. Lige før arealet kan en ny infoskærm place-
res. Langs Kærbølvej placeres der træer på begge
sidder. I tilknytning til det hvælvede arealplaceres
en ny buslomme, som erstatning for grusarealet for-
an boldbanerne. Græstæppet ved banerne kan deref-
ter trækkes helt ud til vejen.

Boldbanernes størrelse fastholdes og arealet
omkranses af opstammede træer i en bund af lavt
buskads. 

Nord for boldbanerne etableres en ny grusplads til
parkering.

Omkring landsbyfælleden kan der skabes et bytorv,
som kan anvendes til leg, ankomstzone, udeserve-
ring og andre forskellige arrangementer. Pladsen
skal fungere som byens torv, stedet hvor man
mødes, når det sker noget i Farup.

Uddrag fra landsbyplanen fortsætter med forslag til indsatsområder.
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Gymnastiksæsonen 2011-12 sluttede fredag den 9. marts i Logitranshallen med en superflot gymnastikopvisning, hallen var igen i
år fyldt med dygtige gymnaster, ledere og et veloplagt publikum. Endnu en gang stor tak til alle vore dygtige og engagerede ledere
og hjælpeledere, I gør en forskel her  i vores lille samfund. Selvom pressen ikke finder interesse i at dække opvisningen, så håber vi
at I alle er klar til endnu en forrygende sæson. Jeg vil lade billederne fra opvisningen fortælle resten.  Jytte Knudsen.
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AKTIVITETSKALENDER

April 
onsdag d. 11. –  nymalet forsamlingshus-spisning  - Rene
torsdag d. 12.-  Åbent hus – Lokalhistorisk forening  - kl. 19,00
søndag d. 22.-  Affaldsindsamling – Farup skole  - kl. 9,30 
tirsdag d. 24. -  Tirsdagsklub – konfirmandstuen  - kl. 14,30 -16,30 

Maj
torsdag d. 3. maj -  Sidsel og Andreas , Nr. Farup , m.fl. spiller og synger/ kirken kl. 19,30  / varme hveder
torsdag d. 17.   - Boldaften – Farup Stadion – kl. 19,00 

Juni
søndag d. 10. – Musikcafe - B&G / Q  -  Kirkehusets have kl. 14,30 -16,30 
onsdag d. 13. -   EM i fodbold på storskærm -   forsamlingshuset  kl. 18, 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.

Der er altid plads til g
ode ideer/indlæg  fra

 læserne !
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Marts
lørdag d. 31. kl. 10,00 Påske for småbørn 

April 
Palmesøndag d. 1. – kl. 10,00 februar
Skærtorsdag d. 5. kl. 10,00
Langfredag d. 6. kl. 10,00 liturgisk
Påskedag d. 8. kl. 10,00 inds. KFUM&K
2.påskedag d. 9. – ingen
søndag d. 15. – 1.s.e.påske kl. 10,00 
søndag d. 22. – 2.s.e.påske kl. 19,00
søndag d. 29. - 3.s.e.påske kl. 9,30 

Ruth H. Svendsen

Maj
St. Bededags aften d. 3. kl. 19,30 
rytmiske salmer og musik/kaffe og varme hveder 
St Bededag d. 4. – ingen 
søndag d. 6. – 4.s.e.påske kl. 10,00
søndag d. 13. – 5.s.e.påske kl. 10,00 konfirmation
Kr. Himmelfarts dag d. 17. kl. 10,00
søndag d. 20. – 6.s.e.påske kl. 19,00 
Pinsedag d. 27. kl. 14,00 JBH 

Juni
søndag d. 3. – Trinitatis søndag – ingen

KIRKEBIL
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester
eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset. Esbjerg
Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sam-
men med turen ud.

Sognepræstens ferie og sygemelding
Ferie d. 9.- 14.4.
Sygemelding  21.5.- ca. 17.6.
Der henvises til sp.  Jørgen Bork Hansen/ Ruth
Huitfeldt Svendsen.
75420232 / 75431156

Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

KONFIRMATION 2012
Søndag d. 13. maj er der konfirmation i Farup sogn. Der
er mulighed for at aflevere hilsner til konfirmanderne
søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i
Kirkehuset, hvor der vil være åbent fra 9,15-11,00 Evt.
roser til konfirmanderne bedes afleverer personligt.

Og de 9 unge mennesker er : 
Jakob Julius, Farupvej 31, 
Mads Hougård Jørgensen, Farup Sønderby 15  
Anders Knudsen, Hillerup Engevej 7 
Josefine Nielsen, Kileagervej 4 
Laue Koop Nielsen, Nr. Farupvej 6
Natalia Bech Nielsen, Skrænten 4 
Helene Aakjær  Schnor, Farup Kirkevej 30
Jeppe Rennebo Raassi Tellund, Kærbølvej 36 A
Katja Behrndtz Thomsen, Kærbøl Markvej 9

KONFIRMATION 2013
Der har allerede været indskrivning til konfirmations-
forberedelsen i Farup i skoleåret 2012/13. Konfirmati-
onssøndagen bliver som sædvanlig den anden søndag i
maj. I 2013 er det d. 12. maj. 

Indre Mission
onsdag d. 18. april kl. 19,30 
Bibelkursus i Gredstedbro v. Roar Steffensen

Danmission 
Stiftsårsmøde lørdag d. 14. april i Kvaglund. 
9,30 ankomst/kaffe 
10,00- 12,15 Ny formand for Danmission, biskop
Peter Fischer-Møller, Roskilde, holder gudstjeneste og
giver glimt af arbejdet i Danmission.
12,15 Frokost
13,15 Generalforsamling
15,50 Afslutning 
Pris hele dagen incl.forplejning 75 kr. 
Enhver kan gå og komme som man har lyst og
interesse for.

Tirsdagsklubben
Tirsdag d. 27. marts kommer sognepræst Jørgen Hans-
sen, Roager, og beretter om sin tid som ”Præst på Sicili-
en”,  sommeren 2011.
Tirsdag d. 24.4. får vi igen besøg af en af vore lokale
folk: Knud Johnsen, Hillerup, som vil fortælle om ”Fri-
villigt hjælpearbejde til familier i Polen ” 
Konfirmandstuen kl. 14,30-16,30. Kaffe 10 kr.  

SOGNEUDFLUGT
Årets sogneudflugt afholdes tirsdag d. 26. juni.

Program følger
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MUSIK OG VARME HVEDER
De, der ikke var så heldige at være med sidste år til

St. Bededagsarrangementet i kirken og Kirkehuset,

har nu chancen!

Torsdag d. 3. maj får vi endnu engang mulighed for

at opleve Sidsel Villadsen og Andreas Wind fra Nr.

Farup, i samspil og –sang med Ane Friis Nielsen,

Ribe, og Kathrine Jefsen,Vodder. De vil levere egne

numre og desuden stå for musikledsagelse til nogle

fællessalmer. 

Efter musikken i kirken inviteres alle til kaffe og

varme hveder i Kirkehuset, hvor vi synger videre.

Der venter en fin, fin aften – torsdag d. 3. maj kl.

19,30 

Kan man melde sig ud af Kongehuset?
Kirsten Kruchov Sønderby i Dansk Kirketidende
03/12. Sognepræst i Brydum/foredragsholder v. Kir-
kehøjskolen i Farup, jan.
Jeg har det med Kongehuset, som rigtig mange dan-

skere har det med Folkekirken, jeg er “medlem” af

det, betaler til det og bruger det sjældent mere end

en gang om året. Nytårsaften skal jeg da, ligesom

alle andre, sidde klar med Cremant’en, betragte

Dronning Margrethe, mens hun folder brillerne ud

og høre hvad hun nu har at sige om tidens gang.

Resten af året ser jeg ikke meget til hende. Ikke for-

di jeg har noget imod hende eller hendes familie,

men bare fordi jeg ikke er så helt vildt interesseret. I

hvert fald ikke nok til at følge med i blade og aviser,

synge fødselsdagssang under balkonen eller stille

mig klar når Dannebrog lægger til kaj i Esbjerg.

Er det sådan, de har det med Folkekirken? Alle de

danskere, som betaler til den og bruger den ca. en

gang om året, juleaften. At det er helt fint at komme

derhen juleaften og høre præsten sige lidt om det

med Gud og Jesusbarnet, men at resten af året så er

de bare ikke helt vildt interesserede?

For nogen tid siden lavede Megafon en undersøgel-

se, som viste at 77 % af danskerne syntes, at Kon-

gehuset var en fin ting og gerne støttede det. På

DR’s hjemmeside, hvor emnet blev vendt kort før

Nytårstalen, vurderede Jes Fabricius Møller, der er

lektor i historie på Saxo-instituttet ved Københavns

Universitet, at 77 procent er et højt tal. Han udtalte:

“Det betragter jeg som et temmelig driftsikkert

arbejdsgrundlag.

Dronningen kan sove trygt om natten.”

Hvordan mon det så ud, hvis man kunne melde sig

ud af Kongehuset? Ville 77 % af danskerne så være

medlem af det? Ville jeg?

80% af danskerne er medlemmer af Folkekirken.

Mon også det kan betragtes som et “driftsikkert

arbejdsgrundlag”?

Hvis dronningen kan sove trygt om natten med 77

% støtte, kan jeg som Folkekirkepræst så ikke gøre

det samme med 80 %? Uden sammenligning i

øvrigt!

Men der ligger jeg og vender mig rundt og rundt,

mens min nattesøvn forstyrres af uvirkelige ønsked-

rømme om højmesser for fulde huse, rungende sal-

mesang og mennesker i snak om søndagens evan-

gelies betydning for deres liv.

Mon dronningen sover trygt? Eller har hun mareridt

om, at jeg går ned og melder mig ud af Kongehu-

set?

Selvfølgelig har hun ikke det, for det kan man jo

heldigvis ikke!

Minikonfirmander på kirke-  og kirkegårdsbesøg
den sidste gang med graver Kent. 
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Påske – Guds insisteren på livsglæde.
Opstandelsen er og bliver et mysterium. Den kan

kun forkyndes:  at lys og liv og glæde er og findes

på trods af, hvad livet undertiden byder på og

udsættes for af ufattelig smerte, sorg og tab.

Opstandelsen er et mysterium. Men er det anderle-

des med livet? sådan spørger en digter. ” Det er så

mærkeligt, at vi skal dø, men tanken om opstandel-

sen er vel ikke mærkeligere, end at vi virkelig fin-

des.”  ( Søren Ulrik Thomsen )  

Og en anden formulerer det med en vis portion rea-

lisme (Gerd Theissen ): ”  ..  vi mennesker vokser

op med tillid,  men i løbet af livet bliver modet

korsfæstet, gennem nederlag og ædruelige indsigter.

Dog sker der igen og igen et under. Livsmodet ops-

tår på ny ud af intet. Det kan man ligeså lidt forkla-

re som at verden er til. Den magt, som kalder intet

ind i væren og gør døde levende, kommer os intet-

steds nærmere end i det fornyede mod på at leve.

Her oplever vi Guds skabermagt. En magt, som ska-

ber ud af intet, er trådt ind i vores liv”

Det var vel det, der skete den første påskemorgen.

Budskabet om, at døden ikke kunne holde på Guds

søn, var til at blive rystet og bange af, og allerhelst

havde  kvinderne, der var de første ved den tomme

grav, ikke sagt noget til nogen. Men opstandelsens

kraft lader sig ikke standse. Lige siden har menne-

sker igen og igen rejst sig på det budskab, at døden

ikke er enden på alle ting , men det er Guds skaber-

kraft og vilje til liv . Opgivelse og skyld og svigt er

ikke det sidste , for Guds tilgivelse er større . Ingen

sorg og smerte skal nogensinde stå uimodsagt , for

Guds kærlighed er mægtigere end alt , hvad verden

gør og siger og livet handler med et menneske. Gud

insisterer på livsglæden. 

Der er påskegudstjeneste søndag d. 8.april kl. 10,00 

EH

Menighedsrådsvalg i Farup

Hvilken rolle skal folkekirken spille i Farup? 

Hvilken rolle skal folkekirken spille ud over at

forkynde, døbe, konfirmere, vie og begrave?

Har du en holdning til ovennævnte og lidt tid er det

måske noget for dig at stille op til menighedsråd-

svalget.

Arbejdet i menighedsrådet består både af admini-

strative og mere praktiske opgaver. Der skal lægges

budgetter for kirken, laves aftaler omkring gravste-

der, serveres kirkekaffe, arrangeres forskellige

arrangementer – kunne f.eks. være sogneudflugt,

højskoledag, have/høstgudstjeneste og kirkekoncert.

Menighedsrådet er med til at træffe beslutninger om

Kirken og kirkegårdens vedligehold, og sikrer sam-

men med graver at opgaverne bliver udført.

Der skal aftales udlejning af kirkejord, og meget,

meget mere. 

Det kræver ingen specielle forudsætninger at stille

op til menighedsrådet, man skal bare have lyst til at

deltage aktivt. 

Hvordan gør vi kirken i Farup til en kirke i tiden,

hvor vi alle har lyst til at komme? Hvilken rolle skal

folkekirken spille ud over at forkynde, døbe, konfir-

mere, vie og begrave? Der er mange spørgsmål at

tage fat på. 

Har du lyst og tid kan vi kun anbefale dig at kaste

dig ud i det, arbejdet i menighedsrådet er både

spændende og personligt berigende. 

Du er velkommen til at rette henvendelse til menig-

hedsrådet, hvis du vil høre mere om arbejdet.

Faktaboks:

Farup Menighedsråd består af 5 valgte menigheds-

rådsmedlemmer samt sognepræsten.

Der afholdes 6-8 menighedsrådsmøder om året.

Menighedsrådvalg afholdes hvert 4. år

Der afholdes opstillingsmøde til menighedsrådet i

efteråret.2012, mere herom senere i Marsk og Muld.

Farup Menighedsråd.

Christian Nielsen     75421633

Kirsten Bruun           75421870

Henrik Sørensen       75421704

Mona Vejlgaard        75424441

Bente Petermann       75420895



www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.
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Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne.

Så lykkedes det endelig at finde en weekend hvor Far-
up Forsamlingshus ikke var udlejet, så vi kunne få
malet. Det har længe været et ønske fra bestyrelsen, at
få frisket Forsamlingshuset op med lyse farver. Det
foregik i weekenden d. 24. – 26. febr. 
Forinden var der blevet målt op, købt maling, afdækket osv. 
Der var ca. 10 mand på fredag og igen lørdag, søndag kun nogle få
stykker. Folk arbejdede koncentreret og snart var den gule og oran-
ge farve væk. 
Rene sørgede for at der ikke manglede mad og drikke, en stor tak
til ham for den gode opvartning. Ugen efter blev der stillet på plads
igen og man må sige, at det er blevet flot. 
Her er nogle billeder af hvordan der så ud da folk var i fuld sving. I
skal alle have stor ros og tak for det flotte arbejde, det har virkelig
pyntet på Farup Forsamlingshus. 
Vinduerne trænger også til maling, men p.g.a. det kolde vejr, bliver
det en anden dag. 
Vi takker Garant Tæpper for de 6.000 kr. de gav til malearbejdet.

Konstituering af bestyrelsen for Farup Forsamlingshus 2012
Ikke i bestyrelsen. Kasserer: Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, Moselykken@hotmail.com, mobil: 24 98 16 04
Formand: Betina Jørgensen, Præstegårdstoften 3, betinadoctor@hotmail.com, mobil: 30 32 93 33
Næstformand og sekretær: Lisbeth Schmidt, Havevej 5, bertie@mail.tele.dk, mobil: 30 52 98 55
Menig: Preben Sjælland, Farup Kirkevej 35, mpsj@os.dk, mobil: 21 99 96 30. 
Menig: Benny Johannsen, Krovej 2, krovej2@privat.dk, tlf. 75 42 34 36.
Menig: Sussi Knudsen, Krovej  7, dilani-knudsen@mail.dk, mobil: 28 71 54 24
Suppleant: Anne Mette Schmidt, Havevej 2, baun.schmidt@familie.tdcadsl.dk, mobil: 27 64 14 26.

Revisorer: Hans Marten Smidt, Tanderup Digevej 36, tanderupgaard@mail.tele.dk, tlf. 75 42 43 45 og 
Claus Pedersen, Præstegårdstoften 1, praestegaardstoften1@gmail.com, mobil: 21 23 51 20

Medlemskab af Farup Forsamlingshus
2012
For 200 kr. kan man pr. husstand købe medlemskab i Farup For-
samlingshus for et år. Vi kommer rundt og stemmer dørklokker,
var du ikke hjemme, kan der indbetales på konto 5093 – 1240290.
Husk indbetaler navn. 
Formanden ligger inde med medlemskabskort, hvis man ønsker at
få sådan et. Alternativt kan der betales kontant til kasserer Bjarne
Schou. Vi finder det vigtigt, at man i et lokalsamfund har et sted,
hvor man kan samles. De 200 kr. kan bruges til at sikre husets
fremtid, således at Farup sogn stadig har et sted, hvor der kan hol-
des gode fester, hvor nye og gamle borgere kan mødes og have det
rart. 
Et sted hvor der kan holdes fællesspisninger, hobbyudstilling,
fastelavnsfest for børnene osv. Kort sagt et sted der samler byen.
På forhånd tak. Bestyrelsen

Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73


