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AKTIVITETSKALENDER

FARUP SOGN

FEbRuAR
Søndag den 10. kl. 10.30 Fastelavn i forsamlingshuset
Tirsdag den 26. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Tirsdag den 26. kl. 19.30 Foredrag i forsamlingshuset
 v/Hans Erik Rasmussen
Onsdag den 27. kl. 19.30 Generalforsamling i Farup Ungdomsklub
Onsdag den 27. kl. 20.30 Generalforsamling i Farup Landsbyfælled

MARTS
Fredag den 8. kl. 18.30 Gymnastikopvisning i Logitranshallen
Søndag den 17. kl. 13.30 Store badedag i Ribe Svømmehal
Tirsdag den 26. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

APRIL
Søndag den 21. kl. 09.30 Affaldsindsamling fra Farup Skole
Tirsdag den 30. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

FASTE MøDER:
l	 Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
l	 Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
l	 Strikkecafeen mødes tirsdage i ulige uger i konfirmandstuen kl. 19.00-21.00.
l	 Bogbussen holder på skolen P-plads tirsdage kl. 15.00-15.30.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk
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Jeg synes, vi har haft et godt år i Farup Forsam-
lingshuset, samarbejdet imellem bestyrelsen, 
frivillige, andre foreninger og ikke mindst Rene 
har været godt. Dejligt at se det liv der er i huset, 
man kan næsten ikke komme forbi uden at se 
Renes grønne bil. Det er også godt at høre, at 
han har travlt, det bekræfter mig i at vi har gjort 
det rigtige. Håber at Rene synes det samme og 
vil fortsætte hans daglige gang i Forsamlingshu-
set. Jeg vil gerne sige tak til alle de mange frivil-
lige der år efter år giver en hånd med og til de 
mange sponsorater, som gør det en hel del nem-
mere at drive et Forsamlingshus. Det er ikke no-
gen guldgrube at drive et Forsamlingshus, men 
efter at vi har forpagtet det ud, er det kommet til 
at se lysere ud. Men vi, Rene og ikke mindst jer 
borgere har en hel del ønsker, til hvad der kun-
ne trænge til en kærlig hånd og vi håber, at vi 
på længere sigt kan opfylde nogle af de ønsker. 
Nogle er indfriet, men mere om det senere.

Året startede med generalforsamling d. 23. jan. 
2012, vores regnskaber blev godkendt. Et nyt be-
styrelsesmedlem blev valgt og et gl. trådte ud.

Endelig lykkedes det at finde en weekend hvor 
Forsamlingshuset ikke var udlejet, så vi kunne 
få malet. Det havde længe været et ønske fra be-
styrelsen, at få frisket Forsamlingshuset op med 
lyse farver. Det foregik i weekenden d. 24. - 26. 
febr. Forinden var der blevet målt op, købt ma-
ling, afdækket osv. Der var ca. 10 mand på fre-
dag og igen lørdag, søndag kun nogle få stykker. 
Folk arbejdede koncentreret og snart var den 
gule og orange 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. I skal alle have stor ros og tak for det 
flotte arbejde, det har virkelig pyntet. Vinduer-
ne trænger også til maling, men p.g.a. det kolde 
vejr måtte vi vente. Det er endnu ikke lykkedes 
at finde en dato for det. Vi takker Garant Tæp-
per for de 6.000 kr. de gav til malearbejdet.
Hobbyudstillingen var igen en stor succes, man-

ge lagde vejen forbi og så de flotte ting. Tove og 
hjælpere sørgede for en god dag. Det gav igen 
et flot overskud, som vi i bestyrelsen er meget 
glade for.

Lokalarkivet er flyttet fra Forsamlingshuset ned 
på skolen, Rene kunne godt bruge pladsen og da 
skolen havde lokalerne, fandt vi en løsning på 
det.

Landsbyfesten 2012 blev en succes, det hjalp 
selvfølgelig en hel del at vejret var med os. Vi 
havde mange forbi vores tombola, tak for det og 
stor tak til Ruth der endnu engang hjalp med 
opstilling og nummerering.

Vores foredrag i efteråret med Ruth Brik Chri-
stensen blev desværre aflyst, vi tror det skyldes 
at der lige havde været foredrag i Forsamlings-
huset, musik i kirken, 2 fællesspisninger og så 
lå det i uge 42. Vi forsøger dog igen her d. 26. 
februar v/Hans Erik Rasmussen, Danskere i Ar-
gentina. Håber denne gang at det bliver til no-
get, der er i hvert fald lagt op til en spændende 
aften.

Loppemarkedet er en fast begivenhed i For-
samlingshuset. 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 be-
styrelsen. Flot overskud på 8189 kr. 

Juletræsfest d. 2. dec. Igen i år nåede vi op på ca. 
50 børn og 50 voksne. Det tager en hel søndag at 
forberede de 2 timer arrangementet varer, men 
det er det hele værd. Alle er glade og det lyk-
kes altid julemanden at finde frem. Tak til ham 
og tak til Viggo for det flotte træ samt Rene for 
gløgg og æbleskiver og Claus der år efter år spil-
ler de gode julesange. 

Formandsberetning 
d. 29. januar 2013
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Højtaler og teleslyngeanlæg. Det har været et 
højt ønske at få sådan et anlæg til Forsamlings-
huset: Ragna har været forgangs kvinde på det 
projekt og vi har sammen med hende udfyldt og 
sendt ansøgninger af sted. Vi har søgt Therkel 
Jørgensens Legat, LAG, Ella og Helge Rasmus-
sens Fond samt Brandkassefonden SydVest. Fik 
afslag fra alle. Ragna startede derfor en privat 
indsamling. Vi sagde fra bestyrelsen, at vi ville 
give halvdelen. Samlet tilbud lød på 23.000 kr. 
excl. moms. I starten af dec. var alle pengene 
indsamlet, de sidste kom fra Lions. Så vi regner 
med at sætte det i gang i jan. 2013. Dejligt at det 
efter et år endelig bliver til noget. Tak til dem 
der har givet penge til projektet.

Et andet ønske som vi er i gang med at behandle, 
er en foldedør i stedet for det store røde tæppe, 
det er et højt ønske fra Rene. Så kan salen deles 
bedre op, små selskaber kan godt føle at huset 
måske bliver for stort. Vi har også kig på huset 
set ude fra, kunne godt trænge til en ”ansigts-
løftning”.

På valg er Benny og undertegnede, begge ønsker 
genvalg.

Det var hvad jeg havde valgt at medbringe i min 
formandsberetning

Betina Doctor Jørgensen

Der arbejdes stadig videre med planerne for at 
realisere et projekt for Farup Landsbyfælled – et 
hus, der kan rumme de aktiviteter, som skolen 
huser allerede nu. Der blev sidste år etableret en 
forening – ”Farup Landsbyfælled” – da vi efter-
hånden har samlet en del penge ind, og det kræ-
ver en forening. Vi afholder derfor generalfor-
samling onsdag 27/2 kl. 20.30 på Farup skole. 
Arrangementet bliver i forlængelse af general-
forsamling for Ungdomsklubben i Farup.

Vi har i ”Farup Landsbyfælled” været i løbende 
kontakt med Esbjerg Kommune gennem 2012. 

Vi har fået tilsagn om, at Esbjerg Kommune ser 
positivt på vores projekt og at det skal etable-
res. Der er dog ikke budgetteret med udførelse 
i 2013, men det forventes at kunne påbegyndes 
2014-2015. Det ser vi frem til og der skal selvføl-
gelig gøres en indsats for at få samlet yderligere 
penge ind, for at projektet kan realiseres.

Mød op til generalforsamling og giv dit besyv 
med, f.eks. med gode ideer til, hvordan vi finder 
nye projekter, hvor vi kan samle penge ind.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Farup Landsbyfælled

Set mod sydvest
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Generalforsamling
i Farup ungdomsklub

Afholdes onsdag den 27. februar 2013
kl. 19.30 på Farup skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.farupsogn.dk

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Generalforsamling
i Farup Landsbyfælled

Afholdes onsdag den 27. februar 2013
kl. 20.30 på Farup skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.farupsogn.dk

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Juletræsfesten den 2. december
Igen i år nåede vi op på ca. 50 børn og 50 voksne. 
Rigtig flot. Det tager en hel søndag at forberede 
de 2 timer arrangementet varer, men det er det 
hele værd. Alle er glade og det lykkes altid ju-
lemanden at finde frem. Tak til ham og tak til 
Viggo for det flotte træ samt Rene for gløgg og 
æbleskiver og Claus der år efter år spiller de gode 
julesange. Der blev danset om juletræet, sunget 
sange og spist slikposer. Juletræet kom bagefter 
ned på fællesarealet på Præstegårdstoften, hvor 
det har stået og pyntet december ud.

Ny trykker – nye tider:
Med dette nummer af M&M siger redaktionen 
bag Farup Sogneblad tak til John Nicolajsen  
v/NICO Reklame for godt samarbejde gennem 
17 år – for redigering og trykning, så vi har kun-
net begrænse arbejdet til at levere indholdet.
Som ny trykker har vi valgt Grafisk Produk-
tion Ribe ApS, Ørstedsvej 20, 6760 Ribe v/Erik  
Westergaard.

Vi henstiller til vore leverandører af stof til bla-
det, at overholde deadlines, for at vi kan over-
holde udgivelsestidspunktet, der som sædvanlig 
vil være op til den sidste weekend i ulige må-
ned.

Redaktionen

“Julebudet til dem der bygge”...
Den – og mange andre dejlige julesalmer – sang 
vi julesøndag i kirken.
Juletiden – den egentlige – er så kort. Selv om 
de første nisser dukker op i butikkerne allere-
de i slutningen af oktober, og vi går og hygger 
os hele december, så er de højtidelige juledage 
overstået, inden man får set sig om.
Her er julesøndagens ønske-salmesang i den 
grad på sin plads: I fred og ro, da den jule-”stress”, 
som også hører sig til, på det tidspunkt jo har 
lagt sig, er der tid til at ofre den opmærksomhed 
på julesalmerne, de i så høj grad fortjener.
Denne søndag var intet planlagt på forhånd! 
Det var op til os, der var i kirken, at foreslå de 
julesalmer, vi holder mest af og som vi måske 
endnu ikke havde fået sunget – og vi kom vidt 
omkring!
Jeg kan kun opfordre alle til at levne plads til 
denne sangeftermiddag, når vi om små 12 må-
neder (heldigvis) er så vidt igen...

Godt nytår!
Alma Clausen
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Gymnastikopvisning
Gymnastikopvising i Logitranshallen 

fredag den 8. marts 2013 kl. 18.30

Kom og se hvad gymnasterne i Farup 
har lært i vinterens løb. 

Der kommer desuden 2 gæstehold med 
deltagelse af lokale gymnaster og leder. 

Efter opvisningen er der sædvanen tro 
mulighed for at nyde sin medbragte kaffe 

og kage i kantinen. 

Vel mødt til en 
super aften! 

FSBG

Fastelavnsfest
i farup forsamlingshus

Søndag den 10. februar kl. 10.30-12.00

Alle er velkomne denne søndag formiddag, 
hvor vi slår katten af tønden.

Efter tøndeslagning vil der blive serveret 
kaffe/te til de voksne og saftevand og lidt guf 
til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller.

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

Affaldsindsamling 2013
Søndag den 21. april afholdes der affalds-
indsamling i Farup og omegn, så sæt alle-
rede nu X i kalenderen. 
På denne dag afholder Danmarks Natur-
fredningsforening sin landsdækkende af-
faldsindsamling. 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. 11.30-
12.00) vil Farup Jagtforening være vært med 
lidt mad og drikke i form af grillpølser, øl og 
sodavand. 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 

Danskere i Argentina
Multimedieforedrag i Farup forsamlingshus
Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30
v/Hans Erik Rasmussen, eventyrer og psyko-
terapeut, foredragsholder og forfatter.
Mange sønderjyder rejste mellem 1864 og 2. 
Verdenskrig til Argentina, og mange i vores 
sogn har sandsynligvis familie i Argentina.

Se mere på www,hans-erik-rasmussen.dk

Venlig hilsen 
bestyrelsen for Farup forsamlingshus

Store badedag
Store Badedag i Ribe Svømmehal bliver 
afholdt søndag den 17. marts fra kl. 13.30. 
Vi mødes i svømmehallen, hvorefter der er 
gratis svømning for medlemmer af F.S.B.G. 
Svømmehallen lukker kl. 16.00, og der ba-
des således i de sidste 2 1/2 time af den of-
fentlige åbningstid. Ved ankomst oplyser 
man blot at man er medlem af F.S.B.G. 
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Sammen med Ruth Hundebøll og Mogens Sø-
rensen kørte jeg til Wien i Østrig for at støtte 
vore børn til Jiu-Jitsu World Championship fre-
dag den 30/11 til 2/12.
Der er 1300 km fra Farup til Wien, så vi kørte 
hjemmefra meget tidlig torsdag morgen og da 
Mogens er en haj til motorvejskørsel, fik han 
bare lov til at køre hele vejen fra Padborg og re-
tur. En god tur hvor vi kørte i sne i de Bøhmi-
ske bjerge – nok sne til at lastbilerne ikke kunne 
køre op ad, men over Prag gik det uden proble-
mer. Efter wienersnitzel og en enkelt øl var vi 
klar til stævnets første dag!
Laura Vejlgaard i -49kg var den første dansker 
i kamp og 1. fight vandtes overlegen med 10-3 
mod en østriger. 2. fight mod en russer gik også 
godt, så nu var hun allerede i finalen, da de ikke 
er så mange damer i denne vægtklasse. Finalen 
mod en polak som netop havde vundet stort 
over en meget erfaren franskmand gav ikke mu-
lighed for at vinde – så sølv er vel også flot, selv 
om vi alle var noget oppe at køre! Laura vandt i 
foråret guld til EM i Paris.
Jakob Hundebøll i -85kg kom godt i gang ved at 
vinde over en svensker på fuld ippon, endda på 
stævnets hurtigste tid – kun 25 sekunder, med 
max score i alle 3 dele karate-judo og newasa 
(gulvkamp). 2. fight gik også godt for Jakob med 
en sejr på 16-9, så der var store forhåbninger til 
3. fight mod en russer, men den tabtes, så det 

gav ”kun” adgang til broncefinalen, hvor han 
desværre tabte med et point – en 5. plads giver 
det.
Øvrige lokale helte var Danny Mathiasen tid-
ligere Gredstedbro -77kg som vandt bronze og 
Charlotte Beyer fra Ribe i -62kg fik en 5. plads, 
men har tidligere vundet både EM og VM i ung-
dom og U-21.
Øvrige nationale helte fra Sjælland var Mathias 
Willard -69kg med en broncemedalje og Lazar 
Kuburivic -94 som meget flot fik guld i dicipli-
nen for tunge mænd.
De øvrige fra Sjælland - Jonas Majborn -69kg og 
Mikkel Willard -77kg samt et herre duo-par fik 
ingen placering i nærheden af skamlen.
Os forældre fik nok set lidt mere af Wien end 
sportsfolkene, som kun ser lufthavn – hotel 
– sportshal tur/retur, men det er sporten som 
havde focus, så vi måtte holde os friske og gik 
tidlig i seng på vandrehjem, med næsten fælles 
køje og bad, men en god tur, hvor vi jo bare kan 
se til, da det er inde på måtten alle gode råd skal 
effektureres!
Ribe Ju-Jutsu Klub afholder lørdag den 2/2 DM 
i Ribe Fritidscenter, hvor alle er velkomne til at 
se sporten på nært hold – ingen entre fra kl. 10 
til ca. 18.

Hilsen Gert Vejlgaard 

På tour med Ju-Jutsu-sporten
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Farups super drengegymnaster fra drengelejr 2013, som vi var til i weekenden 5.-6. januar sammen med næsten 500 andre drenge.

Kæmpe hobbyudstilling

med stor tombola

i Nr. Farup Forsamlingshus, Farup Kirkevej 33, Ribe

søndag den 10. marts fra kl. 10.00-16.00

Kom og se hvad de kreative udstillere har lavet.

Der vil være noget at finde for en hver smag, ved de mange forskellige boder.

F.eks. smykker, børster, kort, helsemagneter, børnetøj, stearinlys, 

malerier, blomster, træting, strik, ansigtsmassange og meget andet.

Så kom forbi og få et par hyggelige timer.

Der er mulighed for at købe kaffe med kage til.

Overskuddet går til forsamlingshuset.

Gratis entré
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Gudstjenesteliste Farup Kirke

FEbRuAR
Søn. d. 3.  Seksagesima, Kyndelmisse ............kl. 10.00
 Konfirmander og minikonfirmander medv.
Søn. d. 10.  Fastelavn ........................................kl. 10.00
Søn. d. 17. 1.s.i fasten ......................................kl. 19.00
Søn. d. 24.  .............................................................ingen

MARTS
Søn. d. 3.  3.s.i fasten ......................................kl. 10.00
Søn. d. 10.  Midfaste ..........................................kl.  9.30
Søn. d. 17.  .............................................................ingen
Lør. d. 23. Påske for småbørn .........................kl. 10.30 
Palmesøndag d. 24. Afslutning minikonf. .........kl. 10.00
Skærtorsdag d. 28.  .............................................kl.  9.30
Langfredag d. 29. Liturgisk ...............................kl. 10.00 
Påskedag d. 31. Inds. KFUM&K ......................kl. 10.00 

APRIL
2. påskedag d. 1.  ....................................................ingen
Søn. d. 7. 1.s.e.påske  ......................................kl.  9.30 
Søn. d. 14. 2.s.e.påske  .....................................kl. 10.00
Søn. d. 21.  .............................................................ingen

Kirkebil
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til guds-
tjenester eller møder i Kirkehuset/konfir-
mandstuen. Esbjerg Taxa 75 14 45 00. Husk at 
bestille hjemtransport sammen med turen ud.

Indsamling
Nytårsdag indkom der 507 kr. til Bibelselskabet 

Navne og telefoner
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 42 16 12 
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24 40 58 26
Formand Solveig Christiansen 
Købmandsvej 8, tlf. 75 42 30 10
Kirkeværge Christina Johansson 
Farup Kirkevej 26, tlf. 75 41 12 62    

babysalmesang
Forårsforløb i Sct. Catharinæ kirke  
på onsdage 10.00-10.45.
Yderligere oplysninger: 
Elin Hjuler 75421612/ehs@km.dk    

Danmission
Onsdag d. 6. febr. kl. 13.30-15.00 
i konfirmandstuen 
Gæstelærer fra Sierra Leone/ sammen med 
minikonfirmander

Mandag d. 4. marts
Kirkehuset, Farup kl. 19.00 
Distriktets forårsmøde med generalforsamling.

Tirsdagsklubben
Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6,
kl. 14.30-16.30. 
Kirkebil kan bestilles. Se under ”Kirkebil”. 
Kaffe 10 kr. 

Tirsdag d. 26. febr.
Oplevelser fra Den danske Kirke i Californien
Sognepræst i Alslev-Janderup-Billum Anne 
Mette Gundesen, var præst for den danske 
menighed i Los Angeles fra 2006-2008, og vil 
fortælle om sine oplevelser.

Tirsdag d. 26. marts
Her er mit liv v/Gert Vejlgaard
En fortælling om mit liv med arbejde, for-
eninger, naboskab og familie.
Fortællingen er ikke en opskrift på et liv, men 
nærmere en konstatering af de hændelser, 
som har formet mit liv ved tilfældigheder og 
beslutninger, opfattet forandring positivt og 
set nye muligheder.

Ferie og fri
Sognepræsten holder fri d. 18.-24. febr. 

Henvendelse til præsterne i Ribe, 
Sct. Catharinæ sogn: 
Simon T. Stubkjær og Ruth H. Svendsen
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Da kvinderne er kommet derud, ser de, at ste-
nen er væltet fra gravhulen og en engel for-
tæller, at han er ikke her, ham, de søger... Han 
er opstået, som han har sagt. Sådan fortæller 
evangelisten Markus om den første påske-
morgen (Mk 16) 
Der er en sten, der skal flyttes – siger en 
kunstner med en af sine små skulpturer på 
omkring en halv meter. ( Keld Moseholm ) 
Skulpturen består af den her høje sten på skrå 
og de tre mænd rundt omkring, der aser og 
maser med den for at få den flyttet. Den skal 
væltes til side, forstår man, men hvor er den 
dog stor og mægtig. De små tykke mænd 
gør,hvad de kan. De opbyder alle deres kræf-
ter. De giver ikke op og lader ikke stå til. Det 
er, som de kæmper for livet mod den sten. 

Skulpturen er både smuk og livsbekræftende 
og så lidt komisk og afslørende. Så megen 
knoklen til ingen nytte, for det er et døds-
dømt projekt, et umuligt projekt for et men-
neske. Døden forbliver død for os. 
Selv med al vores viden om hvordan alting er 
opstået engang og sker ude i det store univers. 
Selv med alle vore bedste kræfter og den dy-

beste visdom og de smukkeste menneskelige 
egenskaber vi kan komme i tanke om. Selv 
om vi samlede alt det gode som findes i livet 
og verden, selv med alt det kan vi ikke flytte 
den tungeste af alle sten, dødens sten. 
Men det kan Gud! Det er påskemorgens svar 
til kvinderne, der kom ud til graven den mor-
gen, og det er svaret til os, der står ved vore 
kæres grave med sorg og savn og alle vore 
spørgsmål: om det, der skete den første på-
skemorgen nu også er sandt Om det skete, 
som ordet går. Om det også skal ske engang 
for os og dem, vi lægger i graven… 
Påskemorgen svarer, at hvad vi ikke kan, det 
kan Gud! Gud kan vælte den tungeste sten af 
alle, dødens sten...

Og dem undervejs i vort liv, vi må knokle 
med og være ved at segne under.
For der er også den lille død, hvormed vi 
ikke forklejner den endelige og uigenkalde-
lige. Der er også den lille død, som kan slå 
det vante i stykker for os, så vi møjsommeligt 
må begynde forfra: skilsmisse og brud og op-
brud, selvværd og fremtidshåb, der knækkes, 
skuffelser og svigt, det forekommer umuligt 
at rejse sig efter. Sten for mægtige at forcere 
og manøvrere med. 

Stenen var væltet fra den morgen,og en engel 
sagde: ”Se, han går i forvejen for jer til Gali-
læa. Der skal I se ham!” For det er Guds på-
stand og løfte, at han VIL være i vort liv, når 
vi kæmper med de sten, af hvad slags de er og 
dødens til sidst. Opstandelsens kræfter lader 
sig ikke standse. Lige siden den første påske-
morgen har mennesker igen og igen rejst sig 
på det budskab, at håbløshed og død ikke er 
enden på alle ting, men det er Guds skaber-
kraft og vilje til liv og atter liv.  
Påske er tillid og håb at leve af på trods.



Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne
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Forbønsgudstjeneste 

for 

Forfulgte Kristne 

Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres tro. Vi tror på den 
samme Herre og Mester – Jesus Kristus – som dem. Vi har det godt vi vores land og der er kristne, der er 
flygtet hertil, fordi de ikke kunne leve som kristne i deres hjemlande. Derfor indbyder Biskop Elisabeth Dons 
Christensen i samarbejde med Ribe stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for mission og 
religionsmøde til en forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i.  

Ribe Domkirke 

Søndag den 24. februar 2013, Kl. 16.30. 

 

 

Forbønsgudstjeneste for

Forfulgte Kristne
Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af 
deres tro. Vi tror på den samme Herre og Mester – Jesus Kristus – som dem. Vi 
har det godt i vores land og der er kristne, der er flygtet hertil, fordi de ikke kun-
ne leve som kristne i deres hjemlande. Derfor indbyder Biskop Elisabeth Dons 
Christensen i samarbejde med Ribe stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget 
for mission og religionsmøde til en forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i

Ribe Domkirke – søndag den 24. februar 2013 kl. 16.30

Salmemaraton
Salmesangen i Ribe domprovsti startede flot ud med 
små 100 syngende folk i domkirken d. 9. januar.
10 salmer er på programmet hver gang. 

Man kan stadig nå at hænge på og i øvrigt gå fra og til!

PROGRAM:
Uge 6 torsdag den 7/2 Vilslev kirke
Uge 8 onsdag den 20/2 Sct. Catharinæ kirke 
Uge 10 tirsdag den 5/3 Darum kirke
Uge 12 onsdag den 20/3 Kalvslund kirke
Uge 14 fredag den 5/4 Gørding kirke
Uge 16 torsdag den 18/4 Vejrup kirke
Uge 18 tirsdag den 30/4 Jernved kirke
Uge 20 onsdag den 15/5 Hviding kirke
Uge 22 mandag den 27/5 Vester Nykirke
Uge 24 tirsdag den 11/6 Hunderup kirke

uge  2 onsdag den  9/1 Domkirken
uge  4 onsdag den  23/1 Skt. Ansgar kirke, Bramming
uge  6 torsdag den  7/2 Vilslev kirke
uge  8 onsdag den  20/2 Sct. Catharinæ kirke
uge  10 tirsdag den  5/3 Darum kirke
uge  12 onsdag den  20/3 Kalvslund kirke
uge  14 fredag den  5/4 Gørding kirke
uge  16 torsdag den  18/4 Vejrup kirke
uge  18 tirsdag den  30/4 Jernved kirke
uge  20 onsdag den  15/5 Hviding Kirke 
uge  22 mandag den  27/5 Vester Nykirke
uge  24 tirsdag den  11/6 Hunderup kirke

Lige uger kl. 17-18 

Et samarbejde mellem provstiets 
præster og organister

SALMEMARATON
I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED

Foto: Malene Thyssen

PROGRAM:

Domkirken
Skt. Ansgar
Vilslev
Sct. Catharinæ
Darum
Kalvslund

Gørding
Vejrup
Jernved
Hviding
Vester Nykirke
Hunderup

Seem
Hjortlund
Farup
Sct. Knud
Gredstedbro

Følgende kirker indgår i projektet:

DarumVilslev Skt CatherinæSct. AnsgarRibe Domkirke Kalvslund

HvidingGørding Vester NykirkeVejrup Jernved

Hunderup Sct. KnudSeem GredstedbroFarupHjortlund



Bliv frivillig på landsstævnet i Esbjerg den 2. - 7. juli 
og støt Farup Borger og Idrætsforening 

 
Grib chancen, og få en anderledes stævneoplevelse. Her 
til sommer skal der være DGI & DDS Landsstævne i 
Esbjerg, der kommer omkring 25.000 deltagere og dertil  
skal der bruges 3-4.000 frivillige hjælpere.  
Vi har sagt ja til stå for AMU Center i Esbjerg hvor en af 
DGI´s hold skal overnatte. Opgaverne er primært 
vagt/guide, og servere morgenmad. Det er ikke os der 
skal gøre rent på wc og gangene det sørger skolernes 
personale selv for.  
Vort forening Farup Gymnastikforening modtager 40,- 
kr. pr. time for dit arbejde som frivillig hjælper. 
Pengene skal gå til børnene i Farup Gymnastikforening. 
 

 
 
Kontakt personer 
Ulla og Niels Tobiasen tlf. 75 42 16 49  
mail: niels.tobiasen@post.tele.dk 
 
Dan og Lisbeth Schmidt tlf. 75 41 10 77 
mail: bertie@mail.dk 
 
Jytte og Henning Knudsen tlf. 75 43 14 95 
mail: vagge@privat.dk 
 

  Vagt Dato Fra kl. Til kl. 
x Gøre klar 02-07-2013 16:00 19:00 
  Gøre klar 02-07-2013 16:00 19:00 
  Gøre klar 02-07-2013 16:00 19:00 
  Gøre klar 02-07-2013 16:00 19:00 
  Gøre klar 02-07-2013 16:00 19:00 

 
Check in 03-07-2013 12:00 17:00 

  Check in 03-07-2013 12:00 17:00 
x Check in 03-07-2013 17:00 22:00 
x Check in 03-07-2013 17:00 22:00 
  Nattevagt 03-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 03-07-2013 22:00 06:00 
  Check in 04-07-2013 08:00 12:00 
  Check in 04-07-2013 08:00 12:00 
  Check in 04-07-2013 12:00 16:00 
  Check in 04-07-2013 12:00 16:00 
  Morgenvagt 04-07-2013 06:00 10:00 
  Morgenvagt 04-07-2013 06:00 10:00 
  Dagvagt 04-07-2013 10:00 15:00 
  Dagvagt 04-07-2013 10:00 15:00 
  Aftenvagt+Check in 04-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt+Check in 04-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt+Check in 04-07-2013 15:00 22:00 
  Nattevagt 04-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 04-07-2013 22:00 06:00 
  Morgenmad 05-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 05-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 05-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 05-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenvagt 05-07-2013 06:00 10:00 
  Dagvagt 05-07-2013 10:00 15:00 
  Dagvagt 05-07-2013 10:00 15:00 
  Aftenvagt 05-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt 05-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt 05-07-2013 15:00 22:00 
  Nattevagt 05-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 05-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 05-07-2013 22:00 06:00 
  Morgenmad 06-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 06-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 06-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 06-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenvagt 06-07-2013 06:00 10:00 
  Dagvagt 06-07-2013 10:00 15:00 
  Dagvagt 06-07-2013 10:00 15:00 
  Aftenvagt 06-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt 06-07-2013 15:00 22:00 
  Aftenvagt 06-07-2013 15:00 22:00 
  Nattevagt 06-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 06-07-2013 22:00 06:00 
  Nattevagt 06-07-2013 22:00 06:00 
  Morgenmad 07-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 07-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 07-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenmad 07-07-2013 05:45 10:00 
  Morgenvagt 07-07-2013 06:00 10:00 
  Morgenvagt 07-07-2013 06:00 10:00 
x Check ud 07-07-2013 09:00 13:00 
x Check ud 07-07-2013 09:00 13:00 
x Check ud 07-07-2013 09:00 13:00 
  Oprydning 07-07-2013 11:00 16:00 
  Oprydning 07-07-2013 11:00 16:00 
  Oprydning 07-07-2013 11:00 16:00 
  Oprydning 07-07-2013 11:00 16:00 
  Oprydning 07-07-2013 11:00 16:00 

 

Bliv frivillig på landsstænet i Esbjerg den 2.-7. juli
og støt Farup Borger- og Idrætsforening


