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Endnu engang har I overgået vores vildeste forventninger og hedeste ønsker med hensyn til
kagebagning fredag aften til Landsbyfesten
2012! (Se midtersiderne). Der blev drukket kaffe
og spist kage til den store guldmedalje, og folk
hyggede sig. Det er dejligt at være med til.
Forøvrigt har jeg en hjemløs kagespade i rustfrit
stål liggende. Giv venligst lyd, så den kan finde
hjem igen!
På lokalarkivets vegne: endnu engang tak!
Mette Lind
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i F.S.B.G.

Kære kagebagere!
TUSIND TAK!

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.

For at sikre at relevant stof kommer frem
henviser vi fremover til at man benytter
mailadressen: farup@farupsogn.dk

Fælles mailadresse til Farupsogn.dk og Marsk & Muld

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.

REDAKTIONENS SPALTE
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på mail
(farup@farupsogn.dk), diskette eller med let læselig
håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert
Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til
december/januar udgaven er mandag d. 5. november
Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Årets Borger 2012
Titlen som Årets Borger 2012 gik til Henrik Villadsen. Henrik har gennem mange år været utrolig
aktiv i foreningslivet i Farup – både i FSBG men
også i Ungdomsklubben. Senest har han kastet sig
over Projekt Farup Fælled, hvor han hele tiden holder Esbjerg Kommune i en kort snor, således at der
hele tiden sker små fremskridt. Og på det seneste
nogle ret store fremskridt. Godt arbejde, Henrik. Og
tillykke med titlen.

Tur til Varde Legeborg
Fra flere sider er der udtrykt ønsket om et teleslyngeanlæg i forsamlingshuset. Mange af os
"gamle" (ihvertfald udvendigt) har nedsat hørelse
og har derfor ikke det store udbytte af at komme
til foredrag og lignende i forsamlingshuset. DET
ER ÆRGERLIGT! Der sker jo rigtig meget i forsamlingshuset, og nu endnu mere efter at Rene er
trådt til med lækker mad. Det ville helt sikkert
højne brugsværdien af dette udmærkede sted.
Nogle ideer til financiering af et sådant anlæg er
velkomne!
På lokalarkivets vegne - Mette Lind
FARUP SOGNEBLAD

Vi gentager succesen fra de tidligere år, og invitere vores medlemmer (og i særdeleshed deres
børn) en tur i Varde Legeborg fredag den
5. oktober fra kl. 17 til kl. 21. For ikke at
blive kvalt i vores egen succes, tillader vi os at
indkræve 20 kr. pr. næse i egenbetaling. Hvis
man ikke allerede er medlem af FSBG kan man
betale sit kontingent i Varde den pågældende
aften – som tidligere år 50 kr. pr. medlem over
18 år (+ de 20 kr. i egenbetaling selvfølgelig).
Sidste år deltog 110 mand m/k, og hvor ville det
da være fedt hvis vi kunne komme op på samme
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Gør www. farupsogn.dk til din foretrukne.

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
KONCERT i KIRKEHUSET SØNDAG d. 6. oktober kl. 16-18
Per Lyhne Løkkegaard spiller/synger egne numre fra sin seneste CD ,” Farup Part I&II ” ( CD én udgives d.
3.10.12) sammen med sit band ” Petrus Kapell”.
Bandet består af Henrik Melbye , Morten Puper og Per Lyhne Løkkegaard.
Entre: 80 kr./Børn og stud. 40kr.
Øl, vin og vand kan købes!
Gå ind på www.petruskapell.dk/press og få yderligere oplysninger!
Q-gruppen v. Borgerforeningen
NB: Sangene er fortrinsvis stille og eftertænksomme sange !

Loppemarked
Loppemarked i Farup Forsamlingshus bliver i år lørdag d. 27/10 fra kl. 10 til 15.
”Huset” bliver igen fyldt op med alverdens ting og sager; nips, køkkenting, legetøj, malerier, lamper, møbler
og bøger ikke at forglemme.
Kig endelig indenfor. Det er hyggeligt, når lokale også kigger forbi. Der er gratis entrè og gode chancer for en
billig handel.
Vi sælger også kaffe og kage.
Overskuddet går til Farup Forsamlingshus.
Lopper kan afleveres hele året hos Lauge, Farup Kirkevej 18. Desuden kan man aflevere lopper direkte i Forsamlingshuset fredag d. 26/10 fra kl. 17.
Vi har en trofast flok af hjælpere, men kan da altid bruge en ekstra hånd til at få fragtet ”lopperne” til og fra
Forsamlingshuset. Henvend jer gerne til Ruth & Mogens 75424145/21371798.
Mvh Ruth og Mogens

Foredrag i Forsamlingshuset
Onsdag d 17. oktober 2012 kl.19:30 kommer soldaterhjems leder Ruth Brik Christensen og holder et foredrag
i Farup Forsamlingshus. Som leder af KFUM’s soldaterhjem har Ruth både
været med de danske soldater i Irak, Afghanistan og senest Libanon i efteråret 2011. Ruth holder et inspirerende, medlevende og engageret foredrag
om det at være den forstående og lyttende ”mor” for de danske soldater i
udlandet. Som leder af KFUM’s soldaterhjem i et krigsområde har det været
en af Ruths vigtigste opgaver at bære soldaternes byrder. Hun har ofte været
til stede med ører, der havde tid til at lytte. Desuden bagte hun tonsvis af
brød, bryggede spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid
følte sig velkomne.
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I 2009 fik Ruth Brik Christensen titlen som ”årets helt” for sin indsats for danske soldater i Irak og Afghanistan.
Pris 100kr pr person inkl. kaffe og kage.
Tilmelding til Lisbeth Schmidt på sms 30529855 eller mail bertie@mail.dk
Vel mødt Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus.

FARUP SOGNEBLAD

www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.

Alle helgens arrangement
Fredag d. 2. november kl. 19.00-21.00
I skrivende stund blæser der stadig sen-sommerlige vinde
omkring Farup, men mørket er begyndt at samle sig...
Så inden vi ser os om, siger kalenderen november, og vi indleder - som sædvanlig - denne måned med et Alle helgens arrangement i og omkring kirken og kirkehuset.
En nærmere beskrivelse af arrangementets form og indhold er
vist næsten overflødig - der er kun det at sige, at det bliver som
det plejer: en kreativ afdeling, hvor vi udhuler græskar til lygter og efterfølgende nyder at se dem lyse op på kirkegårdsdiget - en uhyggelig, når vi tar på ghostwalk i
kirkelunden, sikkert (?...) guidet af Klubbens unge mennesker - en tiltrængt “slapper” i Kirkehuset, med
kager og varme drikke i selskab med et par gode historier og sidst - men ikke mindst - en stemningsfyldt
afslutning i kirken, hvor vi vil synge efterårets dejlige sange.
Der vil være mulighed for at købe græskar, alternativt må man meget gerne selv medbringe, hvad man
har. Skære-og udhulningsgrej bedes medbragt til eget brug.
Til slut en lille efterlysning: vi kunne godt bruge en flok kagebagere til arrangementet. De, der har tid og
lyst, kan ringe/ sende en sms på tlf. 26351758. Det vil være en stor hjælp.
På (u-)hyggeligt gensyn...Q-gruppen Alma Clausen

Strikkecafé i Farup
For et par år siden, blev der oprettet en strikkecafé - eller en “offentlig” strikkeklub for alle strikkeglade, om
man vil - her i sognet. Efter en sæson med en deltagerskare på vel omkring 10-12 stykker, er det gået ned af
bakke de efterfølgende vintre.
Måske det kan skyldes strikketidspunktet: to mandage om måneden fra 14.30-16.30...
I hvert fald er vi nogle der synes, at arrangementet skal have en chance til. Der indbydes derfor til “strikkekomsammen” i konfirmandstuen tirsdag d. 23. oktober kl 19-21
Tidspunkt og ugedagsaften kan evt. justeres efter deltagernes behov - det aftaler vi 1. mødegang.
Medbring strikketøj og kaffe!
Susanne Møll
Alma Clausen

FARUP SOGNEBLAD

Vi vil gerne takke for de mange flotte tombolagaver som blev givet i forbindelse med Landsbyfesten i Farup
d. 17. og 18. august. Det gav et overskud på ca. 9.000 kr.
Sten og Gert vvs, Åsted vvs, Leifs Autoruder, Burger King, Vestjysk Malerentreprise, Dinitrol Center Ribe,
Land og Fritid Gredstedbro, Andelskassen Gredstedbro, Brugsen Gredstedbro, Blikkenslager Brixgård, Tom
Farup gl. brugs, Rensespecialisten Farup, Gantech, PVH finer, Logitrans, AM Metal, H. Bruun & Søn, Jernved Mejeri, JP El Service Ribe Aps, VW-Ribe, Lohse-kontorartikler, Nørremarkens elservice, KBK Beton,
Ribe Dyrlæger, Jesper Madsens Autoservice, Toyota, Lynddahl Plast, Forsberg Stenhuggeri, Idemøbler, Nissan, Hans Tobiasen, Inger S, Skjern Bank, Sydbank, Kop & Kande, Hårstudiet, Photo-Care, Zizzi, Skoringen,
Profil optic, Get Nailed, My Flowers, Helsehjørnet, Louis Nielsen, Video kiosken, Den Grønne Garage, Postgaarden, Kiosk Centrum, Maren Splid, Det Gule Hus, Renes Køkken, Rema 1000, Bodil og Filip Tychsen,
Pompei, Mamamia, Ribe Farvecenter, Salon Chic, Den lille pølsevogn, Spirevippen, Dream art brugskunst og
hobby, Sportsmaster, Tip Top, Papirhuset, Knæk og bræk, Magie Laura, Raa hauge, Isbutikken, Den lille ravbutik, Frisørgalleriet, Idebutikken.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus
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Gør www. farupsogn.dk til din foretrukne.

Landsbyfesten 2012 – hvordan gik det så?
Så er landsbyfesten 2012 et overstået kapitel, og her er et lille tilbageblik på selve afviklingen af festlighederne. Imod alle odds blev weekenden indbegrebet af rigtig fed dansk sommervejr – når det er allerbedst. Nogen
snakkede endda om at det lige var en snas for varmt. Faktum er at der var perfekt vejr til de aktiviteter der var
blevet stablet på benene.
Fredag aften bød på Mega Bordfodbold, hvor vi efter en lidt sløv tilmeldingsrunde, endte med at 6 hold deltog. Enden på det hele blev, at Morten K’s Supreme Dream Team vandt med flere længder ned til nr. 2 – og at
Mikael Nørby-Lassen ikke lagde skjul på, at han er en dårlig taber.
Derefter var der X-Factor, hvor Jette og Trine havde stablet et rigtig fint show på benene, efter mottoet ”kvalitet frem for kvantitet”. Det var nemlig rigtig flot – men kun to hold deltog. Og er det egentlig Jakob Hundebøll der er inde i Remee, eller er det omvendt? Under X-Factor showet diskede Lokalarkivet op med de lækreste kager, og som altid var der køer så lange som kun Isvaflen inde i Ribe kan præstere – på en god sommerdag. Som noget nyt havde vi arrangeret en smule live musik fredag aften, i form af ”The Sham from
Gram”. En herboende (Tiset) irer, som spillede noget rigtig godt irsk musik. Desværre gik han først på scenen
omkring kl. 22 (efter aftale med undertegnede), hvilket var en smule for sent, idet mange forlod festlighederne på dette tidspunkt. Vi evaluerer på hændelsen – og så må vi se om vi skal gentage tiltaget til næste års
landsbyfest.
Lørdag lagde traditionen tro ud med flaghejsning og morgensang i skolegården, under kyndig vejledning af
Elin Hjuler. Herefter kunne der købes morgenkaffe i teltet, hvilket rigtig mange benyttede sig af. Herefter
stod den på børneloppemarked, ponyridning og fodbold-leg for de mindste. Lørdagens helt store samtale
emne var tilbagekomsten af Farmer Cup. Ville det blive lige så godt som tidligere år? Ville disciplinerne være
vildere end tidligere år? Spørgsmålene var mange – og det hele var hypet op i en sådan grad, at man skulle tro
at Apple lancerede deres iPhone 5. Konklusionen på det hele blev at Jesper Tellund bare havde stablet den
fedeste Farmer Cup på benene – nogensinde overhovedet. Det var bare helt kanon. Og under præmieoverrækkelsen lørdag aften, var vi vist flere der hørte hr. Tellund sige at Farmer Cup kom igen til næste år. Tak for
det. Vinderne blev i øvrigt holdet ”B1 og B2”.
Lørdag aften havde 150 mand m/k tilmeldt sig til spisning og efterfølgende fest. Fedt med så god en opbakning fra ung som gammel – og fedt med så lækker mad. Tak for det Rene. Efter spisningen spillede DJ Jonny
Fey op til dans til 80’er musik. Tropenatten gjorde at det var svært at få folk ud på dansegulvet, men det lykkedes til sidst – og lørdag aften endte med at blive den sædvanlige fantastiske afslutning på landsbyfesten.
Jens Nielsen, FSBG

Landsbyfesten i Farup….
…er vel overstået. Vi havde en fantastisk weekend med fantastisk vejr og fantastisk stemning. I forbindelse
med afviklingen vil vi gerne takke følgende virksomheder for deres hjælp og støtte :
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Renés Køkken Gantech A/S PVH Finér A/S Dagli’ Brugsen i Gredstedbro
Murerfirmaet Bundgaard Simonsen JP El-Service Ribe Tømrermestre H. Bruun
& Søn A/S KBK Beton Logitrans Maygården Garant Tæpper & Gardiner
En stor tak skal også lyde til alle de frivillige som undervejs gav en hjælpende hånd – I ved hvem I er!
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
FARUP SOGNEBLAD

FARUP SOGNEBLAD
"Vi skulle hilse fra Lise Rønne, Lina Rafn og Remee og sige tak
til dette års dygtige X - faktor deltagere fra Farup! De glæder sig
allerede til at komme igen næste år, hvor både børn og voksne
deltagere er velkomne. Jette & Trine"
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Nicolai Wind i Kina
For tiden er Nicolai Wind i Kina, og det er hans tredje længere tur til landet, og formålet med turene er klart;
nemlig at dygtiggøre sig inden for bordtennis, og helst skulle han blive så meget dygtigere, at han på sigt kan
gøre sporten til en levevej.
Kina er jo førende inden for den sportsgren, og det var de allerede dengang, hvor de isolerede sig i forhold til
international sportslig samkvem. Det gør de jo ikke længere. Nu gælder det om at vinde så meget som muligt
ved fx de olympiske lege.
Nicolai, der inden han drog til Kina, spillede i den tredjebedste bordtennisrække herhjemme, lever og træner
på en bordtennisskole i byen Shijiazhuang i provinsen Hebei. Skolen har eksisteret i ca. 45 år, og har pt ca.
100 elever, hvoraf der er nogle få udlændinge, heriblandt altså Nicolai.
Om de kinesiske elever så er det vist mere bordstennis end skole, eftersom de kun har 3-4 timers skoleundervisning om ugen; resten af tiden står den på bordtennis. For Nicolais vedkommende forløber dagene typisk
med bordtennis godt 3 timer om formiddagen, så igen 2½ time om eftermiddagen, og så står den også på
bordtennis 4 aftener om ugen.
Ud over at det vel vil være utænkeligt herhjemme, at børn i skolealderen kunne nøjes med 3-4 timers almindelig skolegang, så er pædagogikken heller ikke af den slags, vi praktiserer.
Disciplinen er streng, og fysisk afstraffelse er på ingen måde utænkeligt. Fx kan en bordtennisspiller godt få
et par på lampen i tilfælde af nederlag.
Ihukommende Kinas succes ikke alene på det sportslige område, men også i verdensøkonomisk sammenhæng, så kan man jo overveje, om man skal kopiere kineserne i forhold til pædagogik, eller om den pris trods
alt er for høj!
Tilbage til Nicolai, der - skønt bordtennis fylder meget – også har tid til at få nogle indtryk af Kina.
Om byen Shijiazhuang, fortæller han, at der skam er mulighed for både at gå på McDonalds og shoppe, men
byen har altså også godt 1,6 mio indbyggere (2004-tal, jf wikipedia), så nogen landsby er det jo ikke. Der
opleves fattigdom, men generelt virker menneskene glade og venlige.
En anden interessant observation, som Nicolai har gjort sig, er, at skønt kineserne er temmelig dominerende
inden for bordtennis og badminton for den sags skyld, så er det ikke de sportsgrene, der interesserer dem
mest. Det er derimod basketball og fodbold. Altså de sportsgrene, der har størst international bevågenhed.
Det kan man så tolke lidt på.
Ovenstående er blevet til på baggrund af en samtale med Nicolai over Skype, og med yderligere baggrundsinformation fra Peter Wind. ( Nr. Farup)

Kjøwenhavner-klummen
De er vokset op dør om dør som naboer på Tanderup Digevej. Forældrene hedder Løkkegaard og Sahl og
brødrene Hans, Niels, Mads, Jan og Steen. Selv lystrer de navnene Per og Stefan, og i dag bor de på Nørrebro
i København, hvor de, efter afstikkere til henholdsvis Esbjerg, Odense og Århus atter kan kalde sig naboer.
Eller næsten-naboer. Marsk og Muld har sat de to gamle Farup-drenge i stævne til en lille snak om livet i
hovedstaden. Spørgsmålet lyder: Hvordan er det at bo i København?
Stefan: Det er først og fremmest ret mageligt, synes jeg. Du kan tage i Brugsen på gåben, tage cyklen til koncert, og vil du til stranden, er det bare at hoppe på metroen. Det er fantastisk nemt. Men det bedste er selvfølgelig, at mange af vennerne også bor i byen. F.eks. bor Per jo lige rundt om hjørnet, og der er kun præcis 769
m over til Niels. Så det er nemt lige at stikke hovederne sammen til en kop kaffe.

FARUP SOGNEBLAD

Per:
Det er dejligt. På godt og ondt bliver man udsat for en masse indtryk konstant. Hvilket betyder at man bliver
nødt at tage sit liv op til revision konstant. Hvad går jeg glip af? København er et overflødighedshorn af kulturelle tilbud, så man må kende sine prioriteter.
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Gør www. farupsogn.dk til din foretrukne.
Kan I fortælle lidt om Nørrebro og området, I bor i?
Stefan: Ja, ifølge Ekstra Bladet bor vi jo i ”Bandeland”. Fordi der har været en del bøvl med gadebander.
Men det meste foregår i ly af natten, så det er egentlig mest noget, man læser om. Kvarteret kaldes i øvrigt
også Den Sorte Firkant, vist nok fordi der i 1800-et-eller-andet lå et jernstøberi, som forurenede ekstremt
meget.
Per: At bo på Nørrebro er som at genopleve landsby-stemningen. Man har mange venner og bekendte
omkring sig. På den modsatte side af gaden har jeg f.eks. Genbrugs-Søren, som har genbrugsbutikken Quriosa, og som jeg drikker kaffe med flere gange om ugen. Og så møder jeg næsten altid nogen, jeg kender, når
jeg går en tur ned ad gaden. Hyggeligt. Selvom medierne har en tendens til at male et forholdsvis ensidigt
billede af Nørrebro, så er der mindst lige så mange positive sider.
Hvor går I hen, når I ikke går på arbejde?
Stefan:
Jeg er meget glad for Kaffeplantagen på Sankt Hans Torv, fordi det er et af de få steder, man kan få en god
koffeinfri kaffe. Og fordi jeg ikke kan tåle koffein, men elsker kaffe, kommer jeg tit her. Og så er der jo Assistens Kirkegård, som er et fantastisk åndehul, specielt i sommermånederne. Et perfekt sted at drikke en øl på
græsset blandt prominente navne som Søren Kierkegaard, HC Andersen og Dan Turell.
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Per:
Ligesom Stefan holder jeg utrolig meget af at gå en tur på kirkegården. Det er en god måde at samle tankerne
på. Og så er kirkegården en god genvej op til Jægersborggade, hvor jeg sammen med min bror Niels og fælles venner har en pladebutik. Jægersborggade er en meget spændende gade, som har ændret sig meget de
sidste par år. Fra at være en gade som nærmest var ejet af Hells Angels, og hvor der blev solgt mange stoffer,
er der nu en masse små butikker, som sælger alt fra hjemmelavet chokolade til bøger og brugskunst.
( v. redaktionens udsendte medarbejder EP)

Genbrugs-Søren foran sin butik. Få minutter før vi indgår en vigtig aftale: Alle, der afleverer et eksemplar af
Marsk og Muld til Søren, får en gratis genbrugs-souvenir.
FARUP SOGNEBLAD

www.
www. farupsogn.dk
farupsogn.dk er
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for dig/sognet.
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Landsbyplan, forslag til indsatsområder fortsat.
Pladsen foran kirken er udlagt som et stort grusareal til parkering. Der er ikke nogen direkte forbindelse mellem kirken og forsamlingshuset , da rummet gennemskæres af vejen. For at sænke den til tider høje fart på
Farup Kirkevej , er der behov for trafikdæmpende foranstaltninger på stedet.
I skitseforslaget lægges der op til at binde kirken og forsamlingshuset sammen på tværs af Farup Kirkevej
ved hjælp af en befæsted sti. Med stien skabes der sammenhæng mellem de to institutioner på stedet og
området samles.
Hen over Farup Kirkevej etableres en hævet flade befæstet med chaussesten, som vil sænke farten og samtidig skabe en plads på tværs af vejen.
De øvrige arealer fastholdes som grusflader.
Stiforbindelsen afskærer dele af pladsen foran kirken, hvorved der skabes en mere veldefineret parkeringsplads på grusarealet samt en mere logisk parkeringsstruktur.
Langs kirkediget etableres en græsrabat svarende til arealet foran kirken mod Hillerupvej. Dette er med til at
gøre rummet grønnere og skabe en afstand fra de parkerede biler til diget. Desuden placeres et træ på gruspladsen, som en markering af stedet.
Lave pullertamaturer langs stien
kan fungere som orienteringslys
på pladsen. Dette belysningsprincip
foreslås
desuden
anvendt på andre særlige steder
og pladser langs Farup Kirkevej.
( ovenstående er et uddrag af
landsbyplanen for Farup udarbejdet af Esbjerg Kommune.
Hele planen kan ses på kommunens hjemmeside.)
Erling

Farup Landsbyfælled
Vi har jævnlig kontakt med Esbjerg kommune om projektet, og juli fik vi denne melding som vi anser for ret
positiv:
"Status er, at Økonomiudvalget har vedtaget, at projekt Farup Landsbyfælled skal realiseres som det foreligger med bygning af et aktivitets- og multihus, hvor én af de gamle skolebygninger bibeholdes og indgår i projektet. Totalt bygningsareal vil blive 1.106 m2 beregnet med udvendige mål. Byrådet vil arbejde på, at få
afsat midler i budgettet til etablering af Farup Landsbyfælled.
Skolen bevares til brug for foreningslivet m.v.,
indtil Farup Landsbyfælles etableres.
Projektet er medtaget som udviklingsforslag
ved budgetlægningen for 2013-2016, hvor det
er sat på med anlægsudgift i 2014.
Børn & Kultur, Sekretariatet ved først efter
vedtagelse af budgettet for 2013-2016 medio
oktober 2012, hvorvidt Byrådet har besluttet,
at udviklingsforslaget skal medtages i 2014. I
vil blive orienteret, når budgettet er vedtaget."
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Nu venter vi så i spænding på hvad der sker
ved budgetforhandlingerne i oktober!
Hilsen Henrik Villadsen
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Og møderne foregår fortsat i konfirmandstuen kl.
14,30 – 16,30 Kaffe 10 kr. Kørsel kan bestilles v.
Esbjerg Taxa eller gennem EH.

Tirsdagsklubben
Sidste tirsdag i måneden for alle interesserede:
Tirsdag d. 30. okt. Bent Illum, tidl. skoleinspektør
på Valdemarskolen i Ribe, kommer med flg. emne :
Gør fatter nu altid det rigtige – og er der forskel på
jyder og fynboer?
”Hvad fatter gør, det er altid det rigtige” sådan
skrev fynboen H.C. Andersen i et af sine eventyr.
Joh.s v. Jensen – som var jyde – skrev også inspireret af H. C. Andersen om fatters bedrifter, men godt
nok med en noget anden udgang. Bent Illum vil
læse og fortælle om de to forfattere og deres fortællinger
Tirsdag d. 27. nov.. Birthe Hald, tidl. børnebibliotekar i Ribe, kommer med ting og sager fra sit fortælleværksted. Vi skal desuden synge flittigt af advents
– og julesangen. Vi bør med andre ord kunne komme i god stemning til før-juletiden.

Danmission
Kredsmøde torsdag d. 18. okt. hos Ruth Lønne,
Margrethegården
kredsmøde torsdag d. 15. nov. hos Else Nikolajsen,
Kærbøl Mark Besøg af Gudrun Vest, tidl. Tanzania.
- Begge dage kl. 14,30

Indre Mission
Oktobermøde i kredsen :
2. okt. kl. 19,00 Gredstedbro kirke / Bent Skovhus
Christensen, Sædden kirke.
efterflg. møde i Missionshuset
3. okt. kl. 19,30 Missionshuset/ Bjarne Hvidberg,
Tistrup

Få dine informationer på www. farupsogn.dk
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

kl. 14,00
kl. 9,30
kl. 10,00

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Oktober
søndag d. 7. ingen gudstjeneste
søndag d. 14. – 19.s.e.trin.
søndag d. 21. – 20.s.e.trin.
søndag d. 28. – 21.s.e.trin.
November
fredag d. 2. – åben kirke 19-21 / aftensang ca. 20,30
( alle helgenarr. på Kirkepladsen)
søndag d. 4. – Alle helgens dag kl. 10,00 kirkekaffe
søndag d. 11. – 23.s.e.trin.
kl. 9,30
søndag d. 18. – 24. s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 25. sidste s. i kirkeåret –
ingen

Lørdag d. 1. dec. kl. 10,30 Småbørnsgudstjeneste
Kirkebil
Der kan altid bestilles kørsel til gudstjenester eller
møder i Kirkehuset/ konfirmandstuen. Esbjerg Taxa
tlf. 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen hen.
Indsamling
Ved have-høst-gudstjenesten d. 16. sept. blev der
samlet ind til fordel for Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og Danske udlands- og sømandskirker. Der indkom 930 kr.
ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 4. nov. kl. 10,00 holder vi Alle helgen
gudstjeneste.
Efter prædiken mindes vi ved navns nævnelse de
mennesker fra sognet, der er døde i året, der er
gået og / eller begravet fra kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe (nederst i
kirken )
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Guds fred er lyset i den nat,
Hvor døden griber i dig fat,
Men Kristus bryder ind med sit:
Giv slip, for dette barn er mit!
(Salmebogen 673)

Guds fred er løftet på den dag,
Hvor du har lidt dit nederlag,
Men Kristus kommer ind til dig
Og siger mildt: Din skyld tar jeg.

ADVENTS – KOR !!!
Det skal vi naturligvis have til jul igen ! Øveaftener
er endnu uvisse, men vi satser på adventsmusikgudstjeneste 3. s. i advent, d. 16. dec. kl. 19,00 .
Hold øje med Ugeavisen i begyndelsen af november, hvor der vil stå mere – og på Farup kirkes
hjemmeside ( under www.Farupsogn.dk )

www. farupsogn.dk
Gør www. farupsogn.dk
er for alle, til
men
dinmest
foretrukne.
for dig/sognet.

Nye konfirmander
Så er et nyt hold konfirmander begyndt i konfirmandstuen og kirken.
De er 18 stk. En dejlig flok, som mødes herude onsdag morgen, inden skolen begynder i Ribe.
f.v. b. er det: Bonnie, Caroline, Katrine Vase, Thea,
Sebastian, Peter, Daniel
2. rk: Irene, Katrine P, Mikkel, Andreas, Jacob,
Theodor, Nicolaj, Mark
forrest: Julie, Charlotta, Mia

Varde Legeborg –
Per Lyhne Løkkegaard i Kirkehuset –
Foredrag forsamlingshuset
Strikkecafe i konf. stuen –
Loppemarket forsamlingshuset –
Tirsdagsklub konfirmandstuen

kl. 14,30-16,30

kl 17-21
kl 16-18
kl. 19,30
kl 19-21
kl 10-15
kl. 14,30-16,30

NBNBNBNB : SE PROGRAM FOR GYMNASTIK OG ZUMBA PÅ SOGNETS
HJEMMESIDE www. farupsogn.dk NBNBNBNB

Oktober
Fredag d. 5. –
lørdag d. 6.
onsdag d. 17.
Tirsdag d. 23. –
Lørdag d. 27.
tirsdag d. 30.

Alle Helgen/ Halloween/
Tirsdagsklub konfirmandstuen

AKTIVITETSKALENDER

November
fredag d. 2.
tirsdag d. 27.

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

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:
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