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

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

KOORDINERINGSMØDE

Der blev torsdag den 21. marts afholdt koordineringsmøde for foreninger og
andre interesserede i Farup sogn. Mødet var opslået i aktivitetskalenderen på
hjemmesiden, og der var udsendt invitation til foreningerne.
På mødet blev resten af 2013 aftalt på den måde, at foreningernes arrangementer
ikke skulle kollidere med hinanden, som det tidligere havde været tilfældet.
Resultatet af mødet kan ses i aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk
Nu kan du følge med i, hvad der sker i Farup ved at bruge aktivitetskalenderen.
Hvis du hører om noget, som burde i kalenderen, så send en mail med lidt oplysninger om arrangementet til farup@farupsogn.dk

FARUP SOGN
Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Referat fra generalforsamling i F.S.B.G.
7. Valg af suppleanter

Jens bød velkommen

1. Valg af dirigent

Gert Vejlgaard blev forslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at der var lovlig indkaldt til generalforsamlingen.

a. Kristian Kyndi – På valg – Ønsker genvalg – Genvalgt
b. Kent Rygaard – På valg – Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Jeppe Christensen – Valgt

8. Valg af revisorer

2. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

a. Hans Marten Schmidt – På valg – Ønsker genvalg – 		
Genvalgt
b. Gert Vejlgaard – På valg – Ønsker genvalg – Genvalgt

3. Regnskabets fremlæggelse

9. Eventuelt

Regnskabet blev gennemgået. Foredragene havde været dyre
i det, der ligeledes skulle betales transport til hr. Bangsgaard.
Q-gruppens arrangementer samt legeborg og store badedag,
som er under samme post, havde givet nogle underskud.
Ragna ville gerne kigge nærmere på regnskabet efterfølgende sammen med borgerforeningen. I forbindelse med landsbyfesten er aftalen mellem borgerforeningen og forsamlingshuset, at et overskud deles mellem foreningerne, mens et
underskud dækkes af borgerforeningen. Efter spørgsmålene
blev regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret i forhold til sidste år. 50,- kr.
pr. person over 18 år. Ragna foreslog en lille stigning. Borgerforeningen foreslog herefter 75,- kr. pr. person over 18 år
– Vedtaget.

5. Indkomne forslag

a. Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a.
b.
c.
d.
e.

Annemette Iversen – Ej på valg
Søren Bendixen – Ej på valg
Keld Soele Christensen – Ej på valg
Lone Ebsen – På valg – Ønsker genvalg – Genvalgt
Ulla Lassen – På valg – Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen forslår Lars Andersen – Valgt
f. Steen Hansen – På valg – Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Laila Fog – Valgt
g. Jens Nielsen – På valg – Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Birthe Christensen – Valgt

Ulla Nielsen fortalte om, at det var muligt at blive frivillig
hjælper til Landsstævnet. Dette ville give en timebetaling på
40,- kr., som skulle tilfalde borgerforeningen, og de skulle øremærkes til sportsaktiviteter og gymnastikaktiviteter i foreningen. Der blev opfordret til at skrive sig på listen, eller efterfølgende kontakte hende eller andre i den frivillige gruppe.
Marsk og Muld havde fået ny trykker, og redaktionen ønskede, at der kom flere indlæg og at disse kom til tiden, som
er den første mandag i hver anden måned.
Jagtforeningen havde dagen før generalforsamling, og der
blev opfordret til, at jægerne, hvis de så noget affald i naturen,
samler det op.
Der blev er kort fortalt om Farup Fælled. Der er i øjeblikket
godt 200.000,- kr. i banken. Man mangler endelig afklaring
fra kommunen. Man overvejer, om man skal have grønt lys
fra kommunen først, eller om fond-raiseren skal ind i kampen først. Kommunen ønsker, at vi først skal indsamle endnu
flere penge, før de kan give tilsagn om et kommunalt tilskud.
Det blev oplyst, at LAG kunne søges om tilskud, hvilket der
blev opfordret til. Det er blevet sværere at få fonde til at yde
tilskud. Der blev anmodet om, at fremsende forslag til foreningen for Farup Fællede. Tirsdag den 27. februar er der
generalforsamling i den forening på Farup gl. skole.
Borgerforeningen ønskede, at koordinationsmøderne mellem foreningerne blev genoptaget. Henrik havde håbet på, at
hjemmesiden farupsogn.dk kunne have overflødiggjort det,
men det var ikke lykkedes. Borgerforeningen tog initiativet
til at indkalde de øvrige foreninger til koordinationsmødet.
Der blev opfordret til, at der blev søgt noget mere frivilligt
arbejdskraft bl.a. i forbindelse med landsbyfesten for at gøre
den endnu bedre. Der er mange, der har sagt nej til bestyrelsen, men der var flere, der gerne ville yde et bidrag til det
frivillige arbejde i sognet.

Konstituering

Formand: Søren Høy Bendixen, fsbg@farupsogn.dk
Næstformand: Lone Ebsen
Kasserer: Keld Soele Christensen, fsbg-penge@farupsogn.dk
Sekretær og kontaktperson for gymnastik: Laila Fog, fsbg-gymnastik@farupsogn.dk
Kontaktperson for fodbold: Lars Andersen, fsbg-fodbold@garupsogn.dk
Medlemmer: Annemette Leth Iversen, Birthe Marie Christensen
Suppleanter for bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen: Kristian Kyndi, Jeppe Christensen
Revisorer for bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen: Hans Marten Schmidt, Gert Vejlgaard
FARUP SOGNEBLAD
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Formandsberetning for F.S.B.G.
Foreningsåret 2012
Hermed et lille tilbageblik på foreningsåret 2012, som nu
er vel overstået. Vi fik året skudt i gang med fastelavnsfest
i forsamlingshuset, som blev afholdt søndag den 19. februar for sognets mindste indbyggere og deres forældre.
Traditionelt en rigtig hyggelig formiddag – og det var det
såmænd også i år.
Logitrans hallen lagde i marts måned igen gulv til en flot
aften med gymnastikopvisning, hvor vores mange hold
viste hvad de havde øvet sig på vinteren igennem. Lederstaben anført af Jytte Knuden & co. gjorde at alle de
fremmødte fik valuta for alle penge. Stor tak til dem alle
– ingen nævnt, ingen glemt.
I midten af marts havde vi inviteret vores medlemmer på
en gratis svømmetur i Ribe Svømmehal til den årlige ”Store Badedag”. 39 mand m/k (fortrinsvis børn) mødte op til
en dukkert i klorvandet – og alle de fremmødte havde en
rigtig hyggelig eftermiddag.
I april måned deltog vi for fjerde år i træk i Danmarks
Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling – en
succes der bare bliver større og større. Igen i år havde
omkring 50 mand fundet et par ledige timer denne dejlige forårsdag, hvor der blev samlet en masse affald, som
ikke hører hjemme i marsken i ”Nationalpark Danmark”
– bl.a. kan nævnes en halv lædersofa og en støvsuger. Igen
i år var FSBG vært med morgenmad og efter indsamlingen diskede Farup Jagtforening op med pølser, øl og vand.
Et koncept som bare holder, og som vi helt sikkert gentager i 2013.
I maj måned var vi samlet på det lokale stadion til en omgang rundbold og efterfølgende hygge med kaffe, kage og
snobrød. I år var arrangementet krydret med en kagebage-konkurrence, til stor glæde for de mange smagsdommere som var mødt op. Igen i år lå deltager antallet
omkring 70 mand – og det er bare super flot.
Landsbyfesten fandt som sædvanlig sted i slutningen af
august, og igen i år var vi tilsmilet af noget helt fantastisk
vejr. Fredag aften stod på Mega bordfodbold, kæmpe kagebord og irsk musik. Lørdag stod den på fodbold for
drengene, ponyridning, hoppeborg og det helt store samtale emne – Farmer Cup. Jesper Tellund havde i år stablet
et helt fantastisk arrangement på benene. Det var bare
nogle rigtig fede discipliner der skulle dystes i – intet mindre end genialt. Til festen om aftenen leverede Renés Køkken maden, som bare var rigtig lækker – som sædvanlig.
Musikken blev leveret i form af dj Johnny Fey, som vendte
plader hele aftenen. Han kæmpede mod høje varmegrader i teltet, hvilket gjorde at folk for det meste opholdt sig
i selve skolegården. Men alligevel lykkedes det at få fyldt
dansegulvet. Ca. 150 mand mødte op til festen og havde
en rigtig fed lørdag aften.



I september havde vi arrangeret et foredrag med globetrotteren Nicolaj Bangsgaard, som i 4 år cyklede jorden
rundt – i alt 62.000 km. Det var bare et rigtig godt foredrag – som i den grad var inspirerende og livsbekræftende. Omkring 70 mand mødte op på denne hverdagsaften
og fik en oplevelse lidt ud over det sædvanlige.
I oktober gik turen for fjerde år i træk til Varde Legeborg.
Igen i år havde vi valgt at indføre en egenbetaling på 20
kr. pr. mand. Omkring 100 mand havde bare en rigtig fed
eftermiddag/aften, hvor der blev brændt en masse energi
af, hos både unge som ældre.
Q-gruppen var igen i år på banen med nogle rigtig fine arrangementer. I marts stod den på gamle danske film, som
blev præsenteret af en ung gut fra Skærbæk, som havde
en stor forkærlighed for disse film. I juni blev der afholdt
Sommermusikcafe, hvor den stod på folkemusik fra Fanø
fremført af Ole Mouritzen og Peter Uhrbrand. Den 3. november stod den på Alle Helgensaften, hvor der var rigtig
meget uhygge i og omkring kirken. Super godt arbejde, ”
På fodbold siden har vi igen i år haft træning for sognets
mindste borgere, fordelt på 3-5 årige og 6-8 årige. Bjarne
Schou stod for leg med de mindste – og ud over sublim
boldteknik, fik ungerne også lært nogle sønderjyske gloser. Simon og Andreas stod for træningen af de ældste.
Kontraktforhandlingen er gået i gang for den kommende
sæson. Seniorerne har heller ikke ligget på den lade side,
hvilket medførte at et 7-mandshold spillede turneringsfodbold. De gjorde det i øvrigt rigtig godt – de vandt rent
faktisk deres pulje.

Medlemskab af F.S.B.G
.

Ønsker man at deltage
i de aktiviteter som F.S.B.
G.
arrangerer i løbet af for
eningsåret, skal man sel
vfø
lgelig også betale for det.
I 2013 er beløbet 75 kr.
pr.
person i husstanden ov
er 18 år, som ønsker at
væ
re
medlem. Beløbet kan ind
betales på det kontonummer der findes på hjemm
esiden under borgerforening. Ud af de 75 kr. går
20 kr. til dette fantastisk
e
blad. Grunden til at vi ikk
e kan offentliggøre konto
nummeret her i bladet er,
at vi i øjeblikket er ved
at
skifte bank. Når bankskifte
t er kommet i orden, vil
vi
skifte kontonummeret på
hjemmesiden.
Antallet af betalende er
ikke imponerende indtil
videre. Du kan med for
del holde dig opdateret
på
www.farupsogn.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i F.S.B.G.
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Farup Landsbyfælled
Referat fra ordinær generalforsamling
27. februar 2013:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Udvalgsberetning
5. Kassererens beretning
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Gert Vejlgaard blev valgt til dirigent og Ragna Weidinger
blev valgt til referent.
Formanden aflagde beretning. Denne indeholdt en omtale af, at der ikke havde været ret meget aktivitet i det forløbne år, da vi ikke havde haft nogen aktiviteter og derfor
heller ikke nogen indtægter. Beretningen blev godkendt.
Der var ikke nogen beretninger fra udvalg.
Kassereren fremlagde regnskab og budget, og disse blev
godkendt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Dan Schmidt, resten blev genvalgt.
Bestyrelsen består nu af:
Ole Rasmussen, formand
Ragna Weidinger, kasserer og kontaktperson
til kommunen
Mogens Sørensen
Jesper Tellund
Dan Schmidt
Suppleanterne Trine Brander og Jette Tobiasen blev genvalgt.
Revisorerne Bo Andersen og Gert Vejlgaard blev genvalgt.

2012 blev et år med megen kontakt mellem Esbjerg Kommune og styregruppen, både skriftligt og med møder.
Det var selvfølgelig ærgerligt, at projektet ikke kom med i
økonomiaftalen for 2013. Vi havde gerne set projektet ført
ud i livet allerede i 2013, men som alle andre steder, er der
også i Esbjerg Kommune småt med penge.
Samarbejdet fortsætter i 2013. Esbjerg Kommune kommer på besøg på Farup Skole i næste uge, tirsdag 19/3,
hvor bl.a. placering af fremtidige teknikrum, herunder
varmeanlæg, skal diskuteres. Ligeledes vil status på projektet, herunder økonomi, være på dagsordenen.
Hvad angår det økonomiske, så forventer vi i Styregruppen, at 2013 vil være med til at fylde i den kasse, som Farup selv skal stå for. Der er planlagt jernindsamling 31/5
(erhverv) og 1/6 (private), som gerne skulle skæppe i kassen. Står du med en ide, til en opgave, som vil kunne give
tilskud til projektet, så kom endelig til Styregruppen. Vi
hjælper gerne med planlægning.
Alt i alt en proces, der stille – men sikkert – skrider
fremad. Vi har skolebygningerne nu og brugsret indtil, at
det nye hus er etableret. Stedet fungerer, med dagplejere,
gymnastikforening, ungdomsklub og lokalarkiv, men vi
ser frem til en fremtidssikret løsning til gavn for os alle,
gerne med endnu flere aktiviteter.
Vi ses i 2013!
Med venlig hilsen Styregruppen

Der var ingen indkomne forslag. Projektet blev gennemgået, og Mogens redegjorde for fakta.
Kommunen skal have input til budgetperioden 2014-17,
og vi skal aftale møde med kommunen i den anledning.
Og endelig: En stor tak til Henrik for det store arbejde han
har lagt i projektet i hele dets levetid.
Farup, den 5. marts 2013, Ragna Weidinger

Farup Landsbyfælled – status på projektet

Efter veloverstået generalforsamling i foreningen ”Farup
Landsbyfælled”, kommer hermed en kort status over projektet. Et projekt, som Esbjerg Kommune har planer for
udførelse af i økonomiperioden 2014-2017.

FARUP SOGNEBLAD
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Farup Forsamlingshus
Konstituering af bestyrelsen for
Farup Forsamlingshus 2013

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: 61 55 89 85
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@gmail.com, tlf. 40 37 64 96
Menig: Sussi Knudsen, Krovej 7,
sussidilaniknudsen@gmail.com, 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
Jeanette Andersen, Præstegårdstoften 1,
jeanette.a@sol.dk, mobil: 24 88 42 81

Højttaleranlæg og teleslynge

Det er med stor glæde, at vi nu kan berette, at Farup Forsamlingshus har fået installeret højttaleranlæg og teleslynge. Nogle borgere i Farup har samlet sammen til den
halve udgift til anlægget, og forsamlingshusets bestyrelse
bevilligede den anden halvdel. Anlægget blev installeret
af Gert Hansen, GH Service fra Esbjerg.
Det er en stor hjælp for hørehandicappede, at dette anlæg
er blevet effektueret. Mange tak.
Med venlig hilsen Ragna Weidinger, Farup

sådan et. Alternativt kan der betales kontant til kasserer
Bjarne Schou. Der vil evt. blive lavet aftale med Ungdomsklubben, om at de for et mindre beløb går rundt
til hver enkelt husstand. 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 holdes 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.
Venlig hilsen bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Affaldsindsamling
Søndag den 21. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende
affaldsindsamling. Vi starter kl. 09.30 hvor F.S.B.G.
er vært med rundstykker og kaffe/juice, hvorefter
vi finder ud af, 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.
Lignende arrangementer blev også afholdt i 2010,
2011 og 2012, 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

Ny forpagter af Farup Forsamlingshus søges

Vi står og mangler en forpagter af Farup Forsamlingshus
pr. 1. august 2013. Kunne det være noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen og hør nærmere.

Rengøringshjælp til Farup Forsamlingshus
søges pr. 1. august 2013

Vi søger en eller flere, evt. nogle unge piger, som kunne
tænke sig at gøre rent i Farup Forsamlingshus efter fester
og arrangementer. Kunne det have interesse så kontakt en
fra bestyrelsen af Farup Forsamlingshus.

Medlemskab af Farup Forsamlingshus 2013

For 200 kr. kan man pr. husstand købe medlemskab i Farup Forsamlingshus for et år. Beløbet kan indbetales på
konto 5093 – 1240290. Husk indbetaler navn. Formanden
ligger inde med medlemskabskort, hvis man ønsker at få



Boldaften 2013
Torsdag den 23. maj kl. 19.00
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 fyres
op i bålet til en omgang snobrød. Kom og vær med til
en hyggelig og social aften. I lighed med sidste år, arrangerer vi igen i år kage-bage-konkurrence. Bag/lav
den lækreste kage i sognet, og bliver den solgt som
den første, så vinder du en præmie. Der skal minimum kunne sælges 12 stykker af kagen, ellers er der
ingen regler.
Kage-tilmelding: Ring eller send en sms til Søren på
20 26 16 89 eller på mail til fsbg@farupsogn.dk.
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FODBOLDOPSTART
Der er opstart for fodbold i Farup

onsdag den 17. april
og der er 2 ungdomshold, et for op til 5 år og et for
6 år og opefter.
De hold koster 250,- år sæson, dvs. både før og efter
sommerferien. Der er også et herre senior 7-mands
hold i c-rækken. Her er prisen ikke fastsat endnu.
Der kommer nærmere på hjemmesiden
www.farupsogn.dk vedr. tilmelding til alle hold.

Jernindsamling
– vi vil se jern!!!

Så er det tid at få ryddet op på lofter,
i haveskure, stalde og maskinhuse.

Til alle læsere

Ligger du inde med nogle billeder, som du gerne vil dele
med resten af Farupsogn, så send dem til hjemmesiden
og Marsk & Muld på adressen farup@farupsogn.dk, så
sørger vi for, at de kommer i galleriet på hjemmesiden og
evt. i Marsk & Muld. I den forbindelse vil vi også gerne
opfordre jer til at tage og sende nogle billeder til de arrangementer, der bliver afholdt. Marsk & Muld og www.
farupsogn.dk har ikke tilknyttet hverken en journalist eller en fotograf, så derfor er vi afhængige af at modtage
tekster som billeder fra jer. Det koster ikke noget at have
billederne liggende, men det kommer til at glæde mange,
hvis vi får flere billeder på hjemmesiden. Du behøver ikke
være den store forfatter for at skrive et indlæg. Det er vi
andre heller ikke. Skulle der indsnige sig en stavefejl eller
flere, så forsøger vi også at få det rettet til, ellers kan vi alle
leve med det. Vi vil hellere høre din historie eller se dine
billeder.
Med venlig hilsen
Marsk & Muld og www.farupsogn.dk

Der arrangeres jernindsamling.
Indtægterne ved indsamlingen går til renovering
af skolen i forbindelse med ”Farup Landsbyfælled”.
Alt metal har interesse.
Dato: For private: lørdag 1/6
(jern bedes placeres ved indkørslen)
For landbrug og industri: fredag 31/6
Landbrug og industri bedes ringe til Ole Rasmussen,
21279342 eller Dan Schmidt, 23437738 og fortælle,
hvor det kan afhentes.
Afhentningen foregår med lastbil og kran.
Så brug foråret til at få ryddet op og læg jern til side –
alt har interesse – ”Farup Landsbyfælled” vil se jern!
Med venlig hilsen ”Farup Landsbyfælled”

En lille (op)sang om dåser!
Vi samler stadig brugte (og nye) dåser ind – de kan
med fordel afleveres hos Lene og Lauge Nielsen,
Farup Kirkevej 18.
Til jer, der kommer til at “tabe” de tomme dåser, vil
I ikke godt lade være med at “tabe” dem i det værste
tornekrat eller de dybeste grøfter, hvor det er vanskeligt at samle dem op fra –
det er så bøvlet at gå hjem
med hånden næsten revet
af eller hold i ryggen!
Mette Lind

Fastelavnsfest
Søndag den 10. februar 2013 kl. 10.30-12.00 afholdt borgerforeningen den årlige fastelavn og tøndeslagningsfest i
forsamlingshuset. Der mødte ca. 80 mennesker op, hvoraf
halvdelen var børn og udklædte.
Efter indeling i 4 aldersklasser, så alle havde en mulighed
for at slå tønderne ned, gik børnene igang med at slå løs
(stakkels tønder). Der blev slået godt og grundigt i gennem, og til sidst gav tønderne da også efter, så vi kunne
kåre nogle kattedornninger og kattekonger.
Det blev: Frederik blev dronning og Magnus konge hos de
helt store. Anna Laura blev dronning og Thea blev konge
hos de store. Caroline blev dronning og Andrea S. blev
konge hos de største små. Hos de aller mindste fik vi kun
kåret dronning Freja, da de skyndte sig at fange indholdet
af tønden og sætte sig til at fortære det efter en lang kamp
med tønden.
Herefter havde alle, børn som voksne, fortjent sig en fastelavnsbolle og en kop kaffe/the/juice. Der blev hyggesnakket rundt ved bordene.
Borgerforeningen vil gerne sige tak til René’s Køkken for
at sponsorere fastelavnsbollerne. De smagte dejligt.
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Hobbyudstilling
– og man skal holde, hvad man lover
Søndag d. 10. marts var der hobbyudstilling i forsamlingshuset, og vores lille famlie valgte at kigge forbi.
Hvor vidt udstillingen var velbesøgt, skal jeg ikke kunne
vurdere på baggrund af den relativ korte tid, vort besøg
varede. Men der herskede en hyggelig atmosfære, og man
kunne fornøje sig med at kigge på og måske investere i
strik og garn, træskærerarbejder, magneter, akvareller,
koste o.s.v.
Jeg må dog erkende, at skønt det, man kunne besigtige,
kvalitativt sikkert var udmærket, så kunne det nu ikke
rigtig fange min interesse, så i stedet anvente jeg (og resten af familien) en del tid ved tombolaen, hvor der blev
investeret betydelige summer i at købe lodder. Egentlig
tankevækkende, når man betænker, at det meste af det
man kunne vinde, ikke just var noget jeg nærede nogen
speciel stor lyst til at være ejer af. Ikke fordi jeg ikke anerkender kvaliteten af fx et lille ildfast fad, men det er bare
ikke noget, jeg synes, at jeg står og mangler. Det er lidt
ligesom pakkelegene til jul; man går vældig op i at vinde
sig nogle pakker og bagefter står man med en masse .......
Men sådan er der jo så meget, man kan spekulere over.
Jeg lovede i øvrigt at skrive, at betjeningen i tombolaen
var særdeles venlig, og det kan jo også have været en årsag
til, at en del penge blev ødslet bort.
Kristian Kyndi

Godt gået Jytte…
Igennem 18 år har Jytte Knudsen, med sikker hånd,
stået for gymnastikken i Farup. Hun har nu valgt at
takke af. Hun har været den ”samlende ånd”, både
i det daglige med træning, rekruttering af trænere
og ved den årlige gymnastikopvisning i Logitrans
Hallen. Alle i Farup og Hillerup kender Jytte – stort
set alle børn har på et eller andet tidspunkt været
igennem Jyttes kyndige gymnastik-hænder og er altid blevet mødt med et smil. Jytte er indbegrebet af
”Tordenskjolds soldater” – hun er der altid og ofte
med hele familien. Tusind tak for hjælpen Jytte.
Mange hilsner fra de ”Store og små børn i Farup”

Gymnastikopvisning 2013
Fredag den 8. marts blev der sunget, svunget og sprunget i
Logitranshallen for borgerforeningen afholdt traditionen
tro den årlige gymnastikopvisning. I år var der 9 hold med.
Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet
til denne opvisning og det kunne man se. Det var en flot
opvisning, der blev startet med fælles indmarch med fanen i spidsen. De 3-4 årige med aktive forældre startede
showet skarpt efterfulgt af de 4-5 årige. Mens nogle af de
4-5 årige var ude at skifte tøj, viste juniortræningsholdet,
hvad de havde øvet på gennem efteråret og vinteren, der
blev til tider sprunget helt op under loftet i hallen. Efter
tøj skift var der 6 piger på gulvet fra holdet 5-årige rytmepiger. Herefter skulle der noget spring til, og det lagde 0.
- 1. klasses minispringere ud med. 4. - 7. klasses rytmepiger afsluttede rytmegymnastikken fra Farup. 2. - 5. klas-



ses superspringere sluttede det lokale brag af. Herefter var
der lagt op til højdespring og mere rytme, som juniormix
og ungdomsmix sluttede aftenen af med.
Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gymnaster, forældre og andre tilskuere. Tak til samtlige trænere og ledere, der uge efter uge har trænet med de unge
mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke kunne
finde sted. Der skal også sendes en tak til ungdomsklubben, som stod for boden i de tilstødende lokaler, hvor der
kunne købes lidt godt til ganen og halsen.
Ikke mindst skal der endnu en gang lyde en stor tak til
Jytte Knudsen, for at få hele opvisningen lagt på skinner. Jytte har ikke kun stået for opvisningen, men også
for planlægningen af gymnastiksæsonen 2012-2013, som
hun i øvrigt har været med til i de sidste 18 år. Jytte har
nu valgt at takke af på den post… Det er vi i borgerforeningen kede af, da Jytte og hendes familie har ydet en
kæmpe indsats for gymnastikken i Farup. Jytte har altid
haft styr på tingene, og svaret på næsten et hvilket som
helst spørgsmål, er altid kommet promte. Jytte du er en
ildsjæl, og med den indsats du har ydet, så bliver det ikke
let at følge op på. Vi håber, at vi i fremtiden dog stadig må
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Påske for de små –

Gudstjenesteliste Farup Kirke
Marts

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/kirkekaffe.....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
Søn. d. 25 St. bededagsaften...........................kl. 19.30
Min yndlingssalme/varme hveder
Bededag d. 26..........................................................ingen
Søn. d. 28. 4.s.e.påske........................................kl. 9.30

MAJ

Søn. d. 5. 5.s.e.påske.......................................kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag d. 9...............................kl. 19.00
Indsamling Folkekirkens Mission
Søn. d. 12. 6.s.e.påske konfirmation...............kl. 10.00
Pinsedag d. 19. Kirkekaffe.................................kl. 10.00
2 .pinsedag ..............................................................ingen
udendørs i Klosterhaven Ribe kl. 15.00
Søn. d. 26. Trinitatis..............................................ingen

Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester
eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg
Taxa 75 14 45 00. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

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

kalder vi det lørdag formiddag d. 23. marts, hvor de
mindste og deres familier inviteres til at høre om påsken. Vi skal byde Jesus velkommen på æslet, spise
brød og vin som disciplene skærtorsdag aften, se nærmere på korset i kirken, hvor Jesus hænger og endelig
fejre påskemorgen med påskeliljer og sang. En lille halv
time tager det, hvorefter der er kaffe og saft og mulighed for at gå på opdagelse i kirken. ”Påske for de små ”
er for børn på omkring 1-5 år.

Palmesøndag

Og næste dag d. 24. marts kl. 10.00 holder vi palmesøndags gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne slutter deres forårsforløb.
Ved familiegudstjenesterne er vi begyndt at holde nadver med rigtigt brød og stærk saft. Det foregår i korbuen. På vejen op tager man et bæger, får et stykke
brød og dernæst saft i bægeret og går derpå ned igen.
Det kaldes ofte kontinuerlig, gående nadver og foregår
efterhånden i flere kirker rundt i landet også ved de almindelige gudstjenester.
Ved at holde nadver på den måde, understreges i højere
grad fællesskabet, vil nogen sige. og dermed det fællesskabsmåltid, de første kristne holdt, når de kom sammen til gudstjeneste. Da jeg sidst var i Brorsonskirken
på Nørrebro i København , tog man afsked med kirkens præst , den første ungdomspræst i DK Per Ramsdal, og kirken var stuvende fuld. Under nadveren var
der en dejlig afslappet stemning med lejlighed til både
at synge og hilse på gamle bekendte , mens vi vandrede
rundt i kirken. Og gamle bekendte er der en del af i
Brorsonskirken, idet flere tidligere Ribe-spejdere og
FDF’ere holder til der. Brorsonskirken har i øvrigt en
aftale med genboen om at levere nadverbrød. Genboen
er nemlig bager og dertil fra Ribe. Han leverer en lækker flute, kan jeg hilse og sige. EH

Tirsdagsklubben

Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, kl. 14.30-16.30.
Kirkebil kan bestilles. Se andetsteds på siden. Kaffe 10 kr.
Tirsdagsklub 26/3
Her er mit liv - ved Gert Vejlgaard, Nr. Farup
En fortælling om mit liv med arbejde, foreninger, 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.
Tirsdagsklub 30/4
Skolen i 2013 - hvad roder vi med?
Skolereform, “mærkelige børn” og lærere, der ikke
underviser nok, er noget der fylder rigtig meget – >>
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så denne dag i tirsdagsklubben kan vi tale om, hvad
VI synes skolen er for en størrelse og hvad den skal
arbejde med.
Med udgangspunkt i Mikkels (Mikkel Brander, Farup
Kirkeby) dagligdag som ungdomsskoleleder i Tønder
Kommune diskuterer vi “op og ned” i nutidens skole.

Danmission

Kredsmøde torsdag d. 4. april kl. 15.00-17.00
Bemærk tidspunkt!
Evt. hos Ruth Lønne, Skyttevej 200
Stiftsårsmøde lørdag d. 20. april i Kvaglund kirke
9.30-16.00. Program følger.

”Min yndlingssalme ”

Efter et par års pause vender vi tilbage til en aften med
yndlingssalmer, valgt af personer i sognet. Menighedsrådet er i gang med at forhøre sig hos folk ,der kunne
tænkes at gå rundt med en salme, de gerne vil have
sunget den aften. En lille historie/oplevelse/begrundelse for valg – knyttet dertil vil være fint , uden at det
skal være noget foredrag. Det drejer sig nemlig om at
synge den aften. Og efter en times tid i kirken går vi
traditionen tro i Kirkehuset til kaffe og varme hveder.
Altsammen sker det aftenen før St. Bededag,
torsdag d. 25. april kl. 19.30
(skulle nogen ”ligge inde” med en salme , så kontakt os
endelig i menighedsrådet!)

Sogne-sti-vandring

Sæt allerede nu X i kalenderen
ved mandag d. 10. juni om aftenen.
Vi er et lille udvalg, bestående af Kirsten Bruun, Kent
Rygaard og Elin Hjuler, som kunne tænke os at gå en
aftentur sammen ad gamle kirke-/skole-/mælke-og
andre stier i sognet. Vi lægger ud med en vandretur
i Kærbøl, Kirkeby og Nr. Farup, og hvis ellers nogen
har lyst at gå med, (og nogen kan fortælle os, hvor de
gamle stier går/har gået og måske har en god historie
undervejs at fortælle) vil vi siden bevæge os til Hillerup og Mejlby med flere steder. Vi forestiller os en vandretur på en 4-5 km med kaffe undervejs og aftensang
i kirken. Mere i næste nr. af M&M.

Sogneudflugt

Sådan en skal vi have i sommer.
Tid og sted bekendtgøres senere.

Ferie og fri

Sognepræsten holder fri d. 15.-21. april.
Henv. til Simon Stubkjær, Sct. Catharinæ.
Tlf. 75 42 02 32
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Pinse i det grønne

I pinsen bliver der lejlighed
til ikke alene at se pinsesolen
danse pinsemorgen, men også
at holde gudstjeneste ude i alt
det grønne.
Det sker, når kirkerne i Ribe og
omegn (dvs. Seem og Farup) går sammen om at holde
gudstjeneste i Klosterhaven bag Sct. Catharinæ kirke
2. pinsedag d. 20. maj kl. 15.00. Hold øje med Ugeavisen, når vi nærmer os. Men det bliver noget med
medbragt havestol og kaffe.
Og så holder vi naturligvis vores egen pinsedagsgudstjeneste d. 19. maj kl. 10.00. Med kirkekaffe

Jubilæum

Så har vi igen jubilæum i kirken.
Kirkesanger Lene Nielsen har 1. juni sunget for i kirken i 25 år. Det vil vi fejre med en gudstjeneste søndag
d. 2. juni kl. 14.00 og efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset.
Hold øje med Ugeavisen, når vi nærmer os dagen og
læs mere i næste nummer af M&M!

Hvad har formet den tro,
du har i dag ?

…….. ”Jeg ser ikke videnskaben og troen som modsætninger. For mig er det to sider af samme sag. Det
hænger sammen med, at den tro, jeg oplevede hjemme, ikke havde noget problem med darwinismen. Min
far var sikker på, at Charles Darwin havde ret, så jeg
har aldrig oplevet modstillingen mellem tro og videnskab.”
Hvordan gør din livsangskuelse en forskel i din hverdag ?
”Egentlig er der ikke noget sted, der bliver talt så realistisk som i kirken. Der hører vi, at vi mennesker ikke
altid kan det, vi gerne ville eller skulle , og det vi synes,
vi burde kunne. Men alligevel er der et liv, og det må vi
leve. Vores samfund i dag går ud på at sige, hvor dygtig
man er, og hvor dygtige man synes, andre skal være.
Som rektor på Nørresundby Gymnasium og HF ser jeg
mange unge, der oplever, at der er et stort pres på dem.
Sådan bliver der aldrig talt i kirken. I Ekstra Bladet på
side to bliver der altid skrevet om, hvor uskyldig avisen
er. Så er det befriende at være i en sammenhæng, hvor
det ikke er til diskussion, og at vi ikke er, som vi skal
være. I kirken bliver der prædiket om, at der er et håb
og en livsglæde…” (interview med Søren Hindsholm ,
KD d. 4. marts 2013)
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Salmemaraton

Vi forsætter med at synge salmer på skift i provstiets
kirker. Efter sommerferien kommer turen til Farup,
men indtil videre ser programmet sådan ud:

PROGRAM:
Uge 14
Uge 16
Uge 18
Uge 20
Uge 22
Uge 24

fredag den 5/4
torsdag den 18/4
tirsdag den 30/4
onsdag den 15/5
mandag den 27/5
tirsdag den 11/6

Gørding kirke
Vejrup kirke
Jernved kirke
Hviding kirke
Vester Nykirke
Hunderup kirke

Konfirmation

Så er det igen konfirmationstid.

Søndag d. 12. maj kl. 10.00

konfirmeres 18 unge mennesker i Farup kirke.
Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner
til konfirmanderne søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i Kirkehuset, hvor der vil være
åbent fra kl. 9.15-11.00. Evt. roser til konfirmanderne
bedes afleveret personligt.

Konfirmanderne er følgende :
Mia Vestergaard Andersen
Mikkel Øbom Feddersen
Bonnie Karin Debel Hansen
Nikolaj Ellegaard Hansen
Sebastian Sumet Ellegaard Johannsen
Caroline Buje Johansson
Irene Connie Lykke Johnsen
Jacob Bertram Lassen
Charlotta Madsen
Marc Nielsen
Theodor Nørby-Lassen
Thea Fredslund Otzen
Andreas Riising Erri Pedersen
Katrine Theilmann Pedersen
Peter Stenderup Rasmussen
Julie Lund Szkopek
Katrine Kargo Vase
Daniel Roth Wiese

Forårets minikonfirmander
har ikke alene udforsket Farup
kirke men også været på Ribe
Kunstmuseums kælder og loft.
Og en dag var vi munke på Vikingemuseet, hvor vi studerede
de gamle gotiske bogstaver og
skrev med fjer og blæk. Det var
ikke nemt!
Her er minikonfirmanderne:
Bagerst f.v. Niclas, Christian,
Sabrina og Sofie.
Forrest f.v. Peter, Tue og
Frederik.
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Bliv frivillig på landsstænet i Esbjerg den 2.-7. juli
og støt
Farup Borger- og Idrætsforening
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
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