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Landsbyfest 2012
Datoen for landsbyfesten er fredag
den 17. og lørdag den 18. august.
Så sæt kryds i kalenderen, så du ikke går glip af
et brag af en festlig weekend.
Program følger i næste udgave af Marsk & Muld,
ligesom det bliver lagt ud på hjemmesiden
www.farupsogn.dk

Idé søges……! Ligger du/i inde med en
idé til et arrangement i efteråret – det være sig
foredrag eller musik – så giv endelig lyd fra dig.
Vi byder på forskellige pakkeløsninger, med alt
fra selvbestemmelse over medbestemmelse til at
arrangementet overlades til bestyrelsen i FSBG.
Der er selvfølgelig fuld dækning af evt. underskud, mod at vi forbeholder os retten til at skumme fløden hvis det giver penge i kassen.
FSBG
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Stof der hører til i kalenderen vil blive sat på
aktivitetskalenderen på hjemmesiden
www.farupsogn.dk hurtigst muligt.
Stof som har karakter af artikler og beretninger
vil først komme i bladudgaven og derefter evt. på
hjemmesiden. For at spare farve til farvebilleder
vil nogle billeder kun være i farver på den udgave af M&M der kan ses på hjemmesiden.
Der vil også være mulighed for at lægge yderligere billeder og videoer ind på hjemmesiden
www.farupsogn.dk.

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. Antallet af betalende er ikke imponerende
indtil videre. Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i F.S.B.G.

Lokalarkivet er flyttet
Lokalarkivet er flyttet fra Forsamlingshuset til
nye lokaler på Farup Skole.
Vi har fået lokalet i det sydvestlige hjørne på
skolen, der er sat en plakat på vinduet og på
vores, dør, så det er let at finde vej. Der går lidt
tid inden vi har fået det hele på plads, men I er
altid velkomne indenfor til en lille snak eller se
hvad der er i gemmerne.
Åbningstiderne er de samme: Torsdage i ulige
uger fra kl. 16 til ca. 17.30. tlf. nr. 40457739
Bestyrelsesmedlemmerne:
Mette Lind, Formand, Ragna Weidinger, Susanne Møll, Ivan Jørgensen, Villy Lønne
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Status for affaldsindsamlingen
Søndag den 22. april var dagen for Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. I lighed med tidligere år var FSBG
således vært med juice, kaffe, en lille skarp og rundstykker fra kl.
0930 i skolegården på Farup Skole, hvor omkring 45 mand m/k mødte op for at få lidt motion, og for at gøre naturen en tjeneste. Vi forsøgte selvfølgelig at dække så stort et område som muligt, hvilket
resulterede i omkring 30 poser affald og ca. 400 dåser – nok til at fylde en trailer m/ høj kant. Efterfølgende var der pølser, øl og vand til
de sultne og tørstige affaldsindsamlere. Dette herlige traktement var
sponseret af Farup Jagtforening. Tak for det.
Det er fjerde år i træk vi deltager i affaldsindsamlingen, og tidligere har vi kunnet konstatere at mængden af
dåser var nedadgående. I år blev der dog samlet ca. dobbelt så mange som sidste år. Specielt Tanderup Digevej, Mellemvej og Kammerslusevej er plaget af dåsekastende miljøsvin. Af andre mærkelige ting der blev
fundet, kan nævnes ½ lædersofa, ½ støvsuger og en dvd-afspiller – alt sammen efterladt det samme sted.
Vi håber på at vi, ved deltagelse i affaldsindsamlingen, kan være med til at ændre holdningen til hvad man
efterlader i naturen. Det er en dag med stor signalværdi, og derfor er vi selvfølgelig også glade for det store
antal deltagere.
Tak for den store opbakning. Håber vi ses den 21. april til
næste år, som er datoen for Affaldsindsamling 2013.
Jens Nielsen, FSB.

“Du er min øjesten...”
Og flere andre gamle filmtravere kom under kærlig behandling, den tirsdag aften i marts, da den
unge Emil fra Skærbæk indtog Farup forsamlingshus.
Emil fylder af statur ikke så meget - det gør hans store viden og ditto engagement til gengæld, og
den unge mand havde ingen problemer med at nå ud i alle hjørner af “Husets” store sal!
Emil har siden han var barn haft denne passion for gamle danske film og han har dyrket den i både
teori og praksis: Emil medbragte digre værker om danske film, filminstruktører m.m., og det var
tydeligt, at de var blevet læst og studeret grundigt. Derudover fik vi lov at se hans mange mapper
med breve og autografer fra kendte danske skuespillere, samt flere fotos af Emil i selskab med
skuespillere som Lisbeth Dahl, Henning Jensen, Susse Wold m.fl.
Undervejs blev der også tid til det obligatoriske Q-kaffebord.
Alt i alt en dejlig aften, som nok vakte en del minder hos én og anden - og en aften i ungdommens
tegn, da sangene blev akkompagneret af lokale Maja Tobiasen.
Q-gruppen
FARUP SOGNEBLAD
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Riberhus Privatskoles 10. årgang har været i
New York, og 3 lokale piger har været med. De
har på turen skulle skrive på skolens blog. Så
hermed oplevelser i N Y af Camilla Koop, Josefine Schnor og Emma Vejlgaard.
We’ll miss u NY
Vi får grinet igennem til et standup-show. Showet er
utroligt sjovt. Noget af det sjoveste er helt klart, når
de forskellige komiker joker med os eller dem selv,
f.eks. deres religion, hjemby eller hudfarve.Vi hygger os vildt meget. Vi får grinet, piftet og klappet,
til vi får ondt i hænderne. Det er dog lidt af et
minus, at der er koldt i rummet, selvom der er mange mennesker. Noget, som mange synes, er et plus,
er, at der er gratis drinks. Kæmpe plus, da det er det
eneste, som holder os gående den aften, da vi alle er
helt smadret efter endnu en lang og hård dag, med
enormt megen gang.
En masse underlige følelser flyver gennem os, da
det er den allersidste aften i New York City. Selvfølgelige glæder vi os til at komme hjem, få sovet,
genset familie og venner og selvfølgelig også til at
slappe af. For en gang skyld. Det er trist. Trist at
tænke på, at vi nok ikke alle kommer tilbage her til
igen. Til denne helt fantastiske by, hvor der altid
sker noget og er mennesker over alt. Det er ikke
uden grund, at de kalder den for ”byen, der aldrig
sover”. Time Square er en helt anden oplevelse nu
end de første par dage. Når man går der under alle
neonskiltene og tænker på, hvor fantastisk det er,
hvor anderledes det er fra alt det, vi kender derhjemme fra, og hvor ufatteligt meget vi vil savne
det hele, føler vi et enormt stort savn, allerede nu.
Time Square, mennesker overalt, shoppemulighederne, travlheden og lyset. Alt dette savner vi allerede nu. Lyset her er helt anderledes. Selv om aftenen kan man være i tvivl om, om det er nat eller
dag, hvis man ikke kigger op på den store mørke
himmel over os.
5. dag – A breath taking experience
Vi går ned igennem Times Square, og stopper ved
restauranten ”BB King”. Da vi går ned af trapperne
i restauranten, og ser de to store buffetborde, begynder sulten straks at presse på. Heldigvis tog det ikke
lang tid, før maden var klar, og sulten blev hurtigt
mættet. Mens vi er gang med at spise, går storskærmene pludselig i gang, og ”the worlds famous
gospel harlem gouir” dukker op på skærmen. Det er
ikke rigtig noget, der fanger interesse før den virke4

lige udgave, træder ind på scenen. Jeg tvivler på, at
mange af os som er vildt interesseret i lige præcis
den musikgenre, men alligevel formår koret at rive
os alle sammen med! Der blev klappet, sunget med
og jublet i hele restauranten. Den fantastiske stemning stiger minut for minut, og folk er ellevilde.
Korets humør var helt i top, og det smittede af på os
alle.
Da vi igen stod ude på gaden og ventede på de sidste, var der en befriende følelse i hele kroppen. Når
vi er så meget sammen med hinanden og andre
mennesker tænker vi hele tiden over vores opførsel.
Men et øjeblik under koncerten glemte vi alt. Vi
gav fuldstændig slip, og nød oplevelsen fuldt ud.
Måske er det, den effekt gospel har på folk. Man
bliver revet fuldstændig med, og sidder tilbage med
fed følelse.
Det var en stor oplevelse, som ikke vil blive glemt
foreløbig.
20-4 Flere oplevelser
Nu står vi i klassen og skal til at fremlægge det som
vi har planlagt. Maja og jeg har valgt at fortælle en
smule om H.C. Andersen og så læse ”Kejserens nye
klæder”, på engelsk, for eleverne. Vi har øvet os
meget på at fortælle og læse historien op for hinanden, bl.a. da vi i går var i karbad. Vi starter med at
præsentere os selv, navn, alder og så at vi kommer
fra Danmark. Jeg fortæller først hurtig om hvem
H.C. Andersen er, og derefter læser Maja de første
tre sider og jeg de sidste 2 sider. Vi kan godt mærke
at de synes det er lidt kedeligt, og at de nok ikke
lige har forstillet sig at de kun skal sidde og lytte,
men det var det vi havde besluttet os for, for længe
siden. Så nu hvor historien er færdig, ser de lidt
færdige ud, men vi spørger dem om de har spørgsmål til os og straks flyver flere hænder op, og så
skal der bare tænkes, for at vi kan svare bedst
muligt på engelsk. Lidt af en udfordring, men det er
virkelig fedt at prøve, at skulle formulere sig på
engelsk.
Her på 9/11 memorial er der en trykket stemning,
allerede idet vi træder gennem døren. Her er virkelig respekt for den forfærdelige begivenhed, der tog
så mange menneskeliv. Jeg (Maja) står og ser en
dokumentar om 9/11 og får en knugende fornemmelse i maven og jeg kan bare ikke vente med at
komme ud, det hele er bare for meget, lille mig kan
bare ikke rumme alt den sorg og omfanget af det.
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Det hjælper ikke ligefrem at komme ud og se hvor
Twin Towers var. Jeg kan næsten se det for mig,
hvordan panikken har spredt sig og hvor desperate
folk har været for at overleve. Mit højeste ønske
lige nu er at ingen nogensinde igen skal udsættes for
den situation. Der hvor man faktisk bare venter på
at dø. Jeg får revet blikket fra stedet og fokuserer
kun på de dejlige mennesker jeg er af sted med. Det
hjælper og jeg får lagt afstand til det.
22-4 Citylife
I dag har vi ikke oplevet så meget, andet end gratis
brunch med Gospel (det var fedt) og American
Museum of Natural History, så Maja og jeg har
valgt at skrive om hvordan vi har det her ovre i NY,
hvor fedt vi synes det er, og hvor meget vi bare godt
kunne vænne os til det.
New York er en fantastisk by. Ja, her er larm og det
kan være svært at få fat i en taxi (især når det regner), men det er også det negative vi har. For her er
søde mennesker overalt, i butikker, på gaden og i
taxierne. Rigtig mange viser en dejlig interesse for
os, nu hvor vi snakker et andet sprog end dem, og
spørger ind til hvor vi kommer fra. Når vi så svarer”Denmark”, siger de ”Copenhagen”, ”Michael
Laudrup” andre kan godt finde på at spørge om vi
så snakker tysk eller svensk, men så forklarer vi
dem pænt, at det langt fra er det samme!
Noget af det fede i NY, er de mange mennesker der
stiller sig op og underholder folk. For eksempel den
fattige mand som lige havde samlet en pande, nogle
spande og to stykker træ sammen, for så at begynde
at tromme på det. Det var helt fantastisk, det lød så
mega godt, og man kunne ikke andet end at smile
og beundre ham. Så var der også de fem drenge, på
vores alder, i metroen. De gik ind i metroen, fik folk
til at gøre plads, og så dansede de, lavede en salto
(på den halvanden meter de nu havde) uden at ramme folk, og så lavede de bare et fedt show for os
som bare stod og kedede os inden. Og vi har mødt
flere! En dag vi kom gående ved City Hall, kunne vi
se en masse folk som stod samlet og midt i mængden stod fem mørke mænd i blå joggingbukser og
bar overkrop. De dansede breakdance og underholdte den store mængde mennesker. Så tog de også
publikum med i showet bl.a. Emil, og skulle hoppe
over dem, men selvfølgelig skulle de lige samle
penge ind først, jo flere penge, jo sikrer ville de
udvalgte være når de skulle hoppes over, det var
meget sjovt!
Derudover kan vi godt vænne os til bare at spise
hvornår vi vil og hvor vi vil. Den frihed er virkelig

rar. Det er måske ikke altid billigt eller sundt, men
så længe det kun er ni dage går det. Men bare at
kunne gå ind i en Deli (lidt som en lille brugs, men
med mad buffet), og vælge lige hvad du ønsker dig
og tage det med dig. Derefter så bare sidde oppe på
hotellet og spise med plastisk knive og gafler. Det
er livet! Eller det er i hvert fald New York Livet!
Til Kina i New York
I China Town synes vi, at der er ret klamt. På gaderne er der en del mere affald end så mange andre steder i byen. Maden i vinduerne ser ikke ligefrem indbydende ud. Der er levende krabber, hummer og ål,
og der er næsten kun kinesiske restauranter. Alle
skiltene er på kinesisk. Overalt er der mennesker fra
Kina, og i parkerne leger alle de kinesiske børn. Der
er mere ro på, da folk ikke virker til at have så travlt
hele tiden. Det er lidt mere afslappende og beroligende at være i det område end inde i selve centrum. Selvfølgelig lige bortset fra affaldet, og at det
hele virker lidt mere beskidt og ulækkert. Her ser
man også en masse mennesker, som står og spiller
og synger, det giver en vildt fed stemning. Det er
som at gå ind i Kina bare i New York.
I butikkerne ser man mange forskellige mennesker.
Der er en dame med kirsebær på skoene. Vi ser endda også en dame, der går med sin bikini uden på
tøjet. Mange af de regler, som vi har i Danmark i
forhold til god opførsel i butikkerne, er også andeles
her. Vi har set folk går ind med hunde og mad og
børnene kommer ind i butikkerne med is og sodavand. Det var også en meget naturlig ting for folk,
der kommer ind i butikkerne, f.eks. Adidas, at sidde
ned på de små borde hvorpå tøj, sko eller udstillingsdukkerne står. Det vil de færreste gøre hjemme
i Danmark, men her i New York gjorde alle det.
På skyline er der utrolig smukt, alle de høje bygninger med lys i, er så fascinerende at se på. Især når
man står på Brooklyn Bridge. Hvis man havde stået
der sammen med sin kæreste vil det bestemt være
utrolig romantisk, og hvis man er der med sine venner og veninder, kan man få en masse smukke billeder og en fed oplevelse ud af det.
21-4 Forskellige kulturer
Vi skal mødes ved City Hall klokken 13.00 eller
01.00 pm og vi er på vej derover for at spise vores
medbragte frokost, da vi ser noget street dance, vi
stopper og ser på, da de pludselig siger ”but there
ain´t show without a tall, sexy, white guy!! Og så
løber de hen og snupper Emil! Hvor er vi misundelige! Lækre negerfyre proppet med muskler i bar
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overkrop, og så er det Emil der skal være tæt på
dem og er blevet krammet af dem. Misundelse er en
grim ting har vi hørt, men vi syntes nu det var på sin
plads her.
Vi går fra Manhatten, og over mod Mulberry Bend,
og lige pludselig føler vi at vi er havnet på den
anden side af jorden. Vi er i Kina! Små mennesker
og skæve øjne overalt. Det er virkelig en underlig
oplevelse, for det var så anderledes fra hvad vi har

set de andre dage. Vi går igennem Mulberry Bend.
Der er nogen der spiller og synger, som der også er
andre steder på Manhatten, men her er det på ikke
på en guitar eller almindelige trommer, her er det
kinesiske instrumenter vi ikke har set før, og så synger de i hvert fald ikke amerikanske sange! Det
lyder meget underligt, men det gør også bare at vi
næsten tror vi er havnet i Kina. Man skulle tro at
kineserne ikke var flyttet hjemmefra. Fortsættelse følger

Kagekonkurrence

Kirkepladsen efter konfirmationstid set fra kirketårnet

Europamester
Igen gik det godt for ju-jutsu sporten i Danmark, i Ribe, i Farup, da vi fik en
europamester i Genova i Italien den 11.maj
Laura Plougmann Vejlgaard har længe været med i top fem i U21, men nu lykkedes det at gå hele vejen og guldmedaljen kunne hænges om halsen.
Oplevelsen viste hende at der er en kæmpe forskel på at være tæt på og så pludselig at være øverst på skamlen, med nationalsang og Dannebrog til tops.
Surprise-modtagelsen hjemme var bare flødeskum på toppen – tak til alle fremmødte og for alle lykønskninger!
Ribe-klubben fik en europamester mere i Charlotte
Beyer ( regerende VM og EM i U18) nu også i
U21 i en anden vægtklasse og desuden
fik Emil Jensen bronze hos herrerne.
Jakob Hundebøl, Jacob Vase og Thorleif
Nissen deltog også fra Ribe, men uden
medaljesejr – derforuden deltog 2 fra
Fredericia(én sølvvinder) og én fra Sjælland.
Med venlig hilsen
Gert Vejlgaard
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Farup Kirkes tårn 80 år.
I år er det 80 år siden Farup Kirkes tårn blev opført. Der har tidligere været et senmiddelalderligt tårn syd for
kirken omtrent der, hvor kapellet er. Det blev nedrevet i 1835 på grund af råd. I stedet opførtes en tagrytter
over skibets vestende, hvortil klokkerne overførtes. Efter hyppige klager over tagrytterens dårlige stand
erstattedes den 1932 af kirkens nuværende tårn. I tårnets nederste rum, der tjener som våbenhus, blev pinsedag i 1937 opsat en tavle, hvorpå der bl.a. fortælles, at tårnet blev bekostet af nuværende og tidligere beboere
af Farup Sogn fremfor alle bidrog hertil konsul Christian Windfeld-Hansen født 4.maj 1850 i Kirkeby Kro i
Farup Sogn.
Chr. Windfeld Hansen var søn af kromand og møller senere bankdirektør Hans Hansen og Karen Windfeld,
datter af Ib Knudsen Windfeld, Tanderupgård. Chr. Marius Windfeld-Hansen blev manufakturhandler i Vejle.
Han oprettede landets første bomuldsspinderi. I 1915 blev han ridder af Dannebrog. En bror, Ib WindfeldHansen født 1845 blev ingeniør. Han var med til at anlægge et sommerdige i Farup, var med til at anlægge
havnen i Esbjerg og blev senere belysningsdirektør i København. Også han blev ridder. En anden bror, Hans
W.-H. født 1847 blev møller og bankdirektør, landstingsmand og ridder. Nok en bror Jens Anton W.-H. blev
ridder. Han var født 1855. Han var farmaceut og fabrikant. Der var endnu to brødre og to søstre.
Oplysningerne om familien er fundet på internetter. I.J.

Sommer-musikcafé i kirkehusets have
Så er det igen ved at være tid for den årligt tilbagevendende sommermusikcafé, nærmere bestemt lørdag d.

10. juni kl. 14.30-16.30
I år er der traditionel folkemusik fra Fanø på programmet: de prisbelønnede herrer Ole Mouritzen (accordion) og Peter Uhrbrand (violin/
guitar) vil præsentere os for deres forrygende musik - både danske
ting og musik fra landene “Bag horisonten”...
Såvel Ole Mouritzen som Peter Uhrbrand er rutinerede musikerer, der
har spillet i mange musikalske konstellationer.
Ole Mouritzen, der er født og opvokset på Fanø, startede som rockmusiker, men “konverterede” til folkemusikken, da han blev indlemmet i den sagnomspundne - men desværre opløste - gruppe, Sand på
Gulvet. Han spillede professionelt med bandet i ti år, hvor de optrådte i alle egne og hver en afkrog af kongeriget.
Peter Uhrbrand har arbejdet tæt sammen med Mads Vinding, Peter Rosendal, Seamus Cahill og Sonnich Lydom - et samarbejde, der resulterede i cd’erne “Spring” og “Masquerade”. Begge cd’er har vundet priser h.h.v. tre Grammy’er og prisen for årets bedste udgivelse. P.t. arbejder Peter Uhrbrand sammen med guitarpædagog, Jørgen Bjørslev og forfatter, Jeppe Brixvold.
Eftermiddagen vil være skåret over samme læst, som de tidligere år: først fællessang og kaffebord, derefter
underholdning og til sidst endnu et par fællessange.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen - vi andre vil så krydse fingre for, at arrangementet i år bliver udendørs!
Q-gruppen
FARUP SOGNEBLAD
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Sæsonen i Farup Ungdomsklub går på nu hæld. Her i maj og juni måned har vi
ekstraordinært besluttet at holde åbent for halv kraft. Den sædvanlige sæson hedder
ellers normalt september – april, men sidste år var der så stor efterspørgsel på at
holde åbent i maj og juni, at vi besluttede at prøve.
Dette fortsætter således i år hvor der er åbent hver onsdag aften. Det vil de fleste
gange være Annemette, der er i klubben på nær nogle få gange, hvor bestyrelsen er
der. Sidste dag inden sommerferien er onsdag d. 20. juni, hvor Annemette har lovet
at holde en festlig afslutning.
Annemette skriver jævnligt om hvad der sker i klubben på Facebook, så følg med her hvis du er interesseret.
Vi har i denne sæson haft Bente og Patrick til at hjælpe Annemette. De har gjort det godt og været meget
populære hos de unge. Desværre er Patrick stoppet, og derfor mangler vi en ny medarbejder fra september. Vi
opfordrer derfor alle, der læser dette, til at overveje om de kender et ungt menneske (helst M) som kunne
tænkes at ville hjælpe os i klubben.
Henvendelse til Henrik Villadsen, tlf 5077 6037. Vi ønsker god sommer til alle i klubben, god sommerferie –
når den tid kommer – og på gensyn i september.
Hilsen bestyrelsen.

Farup Menighedsråd - Bortforpagtning af 10,18 Ha
Der bortforpagtes præstegårdsjord i en 5 årig periode fra den 1-9-12 til den 31-8-17.
Der er 10,8 Ha i alt, heraf 4 Ha med permanent græs.
Jagt og fiskeret medfølger ikke.
Yderligere oplysninger og besigtigelse kan ske efter forudgående aftale med formand for menighedsrådet
Christian Nielsen på tlf. 75421633 eller 40424706.
Der tillægges moms på forpagtningsagiften.
Der skal ved indgåelse af kontrakt stilles en bankgaranti.
Skriftlig tilbud senest den 15-6-12 til Christian Nielsen, Farup Sønderby 9, 6760 Ribe.
I lukket kuvert mrk. ”præstegårdsjord”.
Menighedsrådet har ret til frit at vælge mellem indkomne bud, - herunder evt. at forkaste dem alle.

AKTIVITETSKALENDER
Juni
søndag d. 10. –
onsdag d. 13. tirsdag d. 26. –

Musikcafe - B&G / Q EM i fodbold på storskærm sogneudflugt

August
17. og 18.

Landsbyfesten

September
tirsdag d.11. –

Orienteringsmøde/opstillingsmøde

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:
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Kirkehusets have
forsamlingshuset
menighedsrådet

kl. 14,30 -16,30
kl. 18, 00

menighedsrådet i forsamlingshuset

Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned
Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.

FARUP SOGNEBLAD

Gør www. farupsogn.dk til din foretrukne.

Dagplejens Dag
Dagplejens Dag onsdag d.9. maj stod i ”Olympiadens” tegn i Farup. Vejrguderne var med os, vejret var lunt,
og regnen, der truede, udeblev :-)
Kl. 9 spiste vi sunde fuldkorns-kanelboller og masser af frugt under halvtaget i skolegården.
Så startede ”legene” Der var mange discipliner: keglefodbold, følg slangen, gå på line, perler på snor,
babyjump mm..Nogle af disciplinerne var kun for de store børn, andre kun for de små.
Til sidst fik alle børn et fint diplom
Børnene var glade og meget interesserede i at være med, så vi dagplejere er enige om, at succesen snart skal
gentages..
M.v.h. Annette, Sussi, Rikke og Ruth og en flok aktive børn

FARUP SOGNEBLAD
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NAVNE OG TELEFONER
Elin Hjuler, sognepræst
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826/krfarupkirke@mail.dk
Formand Kristian Nielsen,
Farup Sønderby 9, tlf. 75421633
Kirkeværge Bente Petermann
Farupvej 9, 75420895

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

INDSAMLING
Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K
indkom der 697 kr.

Juni
søndag d. 3. –
ingen gudstjeneste
søndag d. 10. – 1.s.e.trin.
kl. 10,00
Ruth H. Svendsen/ ingen nadver
søndag d. 17. – 2.s.e.trin.
kl. 9,00
Jørgen Bork Hansen
søndag d. 24. – 3.s.e.trin.
kl. 14,00
nadvergudstjeneste/kaffe

SOMMERGUDSTJENESTE m. kaffe
Sankt Hans dag d. 24. juni kl. 14,00 holdes gudstjeneste m. nadver.
Efter gudstjenesten giver menighedsrådet kaffe i Kirkehuset
Alle er naturligvis velkomne

Juli
søndag d. 1. – 4.s.e.trin.
søndag d. 8. – 5.s.e.trin.
søndag d. 15. – 6.s.e.trin.
søndag d. 22. – 7.s.e.trin.
søndag d. 29. –

kl. 10,00
kl. 19,00
kl. 10,00
kl. 10,00
ingen gudstjeneste

August
søndag d. 5. – 9. s.e.trin.
kl. 9,00
Jørgen Bork Hansen / Sidste gudstjeneste før JBH
går af.
søndag d. 12. –
ingen gudstjeneste
søndag d. 19. – 11.s.e.trin.
kl. 9,30
m. nadver
søndag d. 26. – 12.s.e.trin.
kl. 10,00
September
søndag d. 2. – 13.s.e.trin.
m. nadver

kl. 9,30

KIRKEBIL
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester
eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset. Esbjerg
Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
FERIE / FRAVÆR
Sognepræsten er sygemeldt indtil d. 18.juni
Ferie lørdag d. 28.7.-fredag d. 17. august
Der henvises til sp. Jørgen Bork Hansen tlf.
75420232/Ruth H . Svendsen 75431156
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SOGNEUDFLUGTEN
Årets sogneudflugt finder sted tirsdag d. 26. juni. Det er
igen en heldagstur – med afgang o. kl. 9,00 og hjemkomst til aften. Der vil være middag og kaffe undervejs. Rute, pris og tilmelding annonceres i Ugeavisen,
når turen er helt på plads.
Indre Mission
møder igen fra august
Danmission
Sidste kredsmøde i denne sæson torsdag d. 21.6. kl.
14,30 i præstegården
Tirsdagsklubben
Ny sæson begynder tirsdag d. 25. sept.
BABYSALMESANG
En ny sæson med babysalmesang begynder onsdag
d. 19. sept.
Denne gang i Farup kirke. Kl. 10,00 – 10,45 med
eftflg. kaffe
Flere
oplysninger/tilmelding
Elin
Hjuler
ehs@km.dk /75421612
HJÆLP TIL FAMILIER I POLEN
Under den overskrift havde vi i Tirsdagsklubben
besøg af Knud Johnsen, Hillerup Mark, i tlf. bogen
bedre kendt under Ribe Flytte- og Budcentral.
Men vi blev meget klogere i løbet af den eftermiddag! For Knud Johnsen m. familie har i flere år

FARUP SOGNEBLAD

Få dine informationer på www. farupsogn.dk
benyttet deres mulighed som flyttefirma til at indsamle tøj og ting og sager, pakke tusindvis af kasser
og fragte dem til børnehjem og familier i Polen,
som har hårdt brug for hjælp. Det har udviklet sig til
nære bånd mellem folk dernede og familien ude på
Hillerup Mark. Her i august kommer en flok af børnene i alle aldre til Danmark på besøg. De skal indkvarteres i en teltlejr på Hillerup Mark og besøge
Ribe og omegn. Udgifterne til opholdet sker med
hjælp fra diverse sponsorer.
Det var en spændende eftermiddag i selskab med en
ildsjæl.

Menighedsrådsvalg i Farup
Tomme kirker !
Kirkelukninger!
Kirkers omdannelse til lejlighedskirker!
Vielse af homoseksuelle!
Afskaffelse af St. Bededag og Skærtorsdag!
Kirke og stat!
Det vrimler for tiden med overskrifter i aviserne og
diskussioner om den gamle folkekirke og dens brug
og betydning i nutid og fremtid.
I Farup har kirken stået solidt i landskabet og sognets bevidsthed i århundreder og ingenting tyder på,
det er ved at ændre sig radikalt. I hvert fald ikke når
man kigger på det fra et medlemssynspunkt.
Ud af sognets godt 800 beboere er størsteparten
medlemmer af folkekirken. Farup sogn er desuden
stadig et selvstændigt sogn med egen præstebolig.
Til trods for Farup skoles lukning for 3 år siden er
her stadig minikonfirmander og konfirmander. Vi
har ingen messefald, dvs. gudstjenester, der bliver
aflyst, fordi kun dem, der får deres betaling for det,
er mødt!
Kirkegangsprocenten er betydeligt højere end på
landsplan. Her kommer normalt fra omkring 10 til
godt 20 personer en almindelig ( uden dåb) søndag
formiddag. Det hører med i billedet, at vi har én
gudstjenestefri søndag om måneden, ved højtiderne
er det altid 2. helligdagen.
Alligevel konstaterer jeg efter nu snart 25 år i sognet den samme tendens som på landsplan ( med visse undtagelser ), at antallet af kirkegængere ved

søndagens gudstjeneste er faldende. De gamle kirkelige retninger, Indre Mission og Grundtvigianerne, er ikke længere repræsenteret i sognet som for
10- 15 år siden. Mange af dem ligger begravet på
kirkegården, og selv om de er blevet afløst af nye
kirkegængere, sker det ikke med samme trofasthed,
hvormed ” de gamle” søgte og bakkede op om kirke
og sogn i det hele taget. Det er der i sig selv ikke
noget overraskende i. Det hænger sammen med så
mange ting i samfundet og tiden og er som sagt et ”
fænomen”, Farup deler med mange andre sogne.
Til gengæld er der sket det i Farup som så mange
andre steder, at der er kommet flere tilbud i og
omkring kirken : anderledes gudstjenester, kirke for
de små , kirkehøjskole osv. og ikke mindst minikonfirmandforløb og babysalmesang – to tiltag, som har
fået stor tilslutning. Uden at have nogen statistik på
det vil jeg mene, at der går betydeligt flere folkekirkemedlemmer gennem kirken i løbet af et år end tidligere, ligesom aldersspredningen er blevet større.
Men ingenting er mere automatisk! Det gælder så
meget i samfundet, også kirken. Det bliver ikke ved
at være en selvfølge, at der ligger en smuk og velholdt kirkebygning med åbne døre og tilbud og en
velplejet kirkegård omkring i ethvert sogn. Økonomien strammer - også i folkekirken, selv om det
ikke lige er det indtryk, medierne giver. Menighedsrådene kan fortælle noget andet!
Vi skal gøre os fortjent til at holde kirke i fremtiden
!. Og lige så vigtigt: vi skal stille op til at være kirke
i fremtiden!. Hvordan gør vi det bedst ? Hvordan er
vi bedst kirke på vort sted ?

FARUP SOGNEBLAD
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Det er nogle af de spørgsmål, vi drøfter i menighedsrådet. Sammen med de forskellige administrative og økonomiske opgaver, som er forbundet med
at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. En
flok dygtige og engagerede mennesker sidder i Farup menighedsråd og gør et ihærdigt arbejde for at
skabe gode rammer omkring kirkens liv og vækst.
Her i efteråret er der valg til menighedsråd. I den
forbindelse indkalder menighedsrådet til en orienteringsaften.
Det er tirsdag d. 11. sept. kl. 19,30 i forsamlingshuset. Jeg vil gerne meget opfordre til, at man
møder op og tager del i diskussionen om kirkens
tilstand og fremtid i vores sogn.
Sognepræsten.

Igen i år havde vi i kirken og Kirkehuset en fantastisk fin aften dagen før St. Bededag med disse fire
unge menneskers fortolkning og bearbejdelse af
gamle og nye salmer: Andreas Wind, Ane Friis
Nielsen, Sidsel Villadsen og Kathrine Jefsen

De glade konfirmander på deres konfirmationsdag 13.maj:
Fv. Josefine, Natalia, Jakob, Mads, Helene, Anders, Katja, Laue, Jeppe
( fra konfirmationstalen ) Når vores tro på Gud eller på os selv og meningen med det hele måske kan ligge på
et lille sted, så siger Gud til os, at Han tror på os. Gud tror på jer! Gud har i dåben lagt hånd på jer og velsignet jer. Kaldt jer ved navn, hver især og givet jer det løfte, at Han aldrig nogensinde vil slippe jer. ”Uanset
hvordan dit liv kommer til at forme sig og du bærer dig ad, så vil jeg være med dig ”, sagde Gud til hver af
jer, dengang I blev døbt. Det er det, Gud i dag bekræfter. Gud konfirmerer i dag sine ord fra dåben til jer: ” du
er mit elskede barn, uendelig værdifuld. Jeg har skabt dig til at have en plads ude i livet med netop det, som
er dig. Det skal du tro på. ”
Hvis I ikke kan huske så meget andet fra konfirmationsforberedelsen, så håber jeg, I vil huske det.
Her uden for kirkedøren kan man nemlig sommetider få den tanke, at alting handler om x-factor og IPad og
200 km. i timen. Der er sådan brug for, at unge mennesker som jer tager til jer, at det, der virkelig betyder
noget, det er ikke hvordan vi tager os ud i hinandens og verdens øjne, men det er kærligheden, at vi er elskede. Og at vi kan være med til at gøre en forskel i hinandens liv og ude i verden – en forskel til det gode.
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