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FARUP SOGN

AKTIVITETSKALENDER
AUGUST
Torsdag d. 15. aug. kl. 19,00 Familiekoncert med Lobmayer-koret  
 i Farup kirke 
D. 16.-17. august Landsbyfest
Søndag d. 18. august  Rundbold hos Birthe & Egon kl 13.30, 

Hillerup

SEPTEMBER
Søndag d. 15. sept. kl. 14,00  Sensommer-høst-spillemandsgudstjeneste  

i Kirkehusets have 
Torsdag d. 19. sept. kl. 17,00  Salmemaraton i Farup kirke
Lørdag d. 21. sept. Hillerup Byfest hos Jens Frøsig
Tirsdag d. 24. sept. kl. 14,30-16,30 Tirsdagsklub 

OKTOBER
Fredag d. 4. okt. Varde Legeborg
Tirsdag d. 29. okt. kl. 14,30-16,30  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 skolens P-plads om torsdagen kl. 15.00-15.30.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk
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Gadebelysning langs Farup Kirkevej – fortsat
Som omtalt i sidste nummer af Marsk & Muld, så havde 
kommunens politikere givet grønt lys for opsætningen 
af gadebelysning på Farup Kirkevej. Det var blevet lovet, 
at der i slutningen af maj / starten af juni skulle opsættes 
prøvebelysning i den sydlige ende af Farup Kirkevej. Nu er 
der kommet grus i maskineriet. Esbjergs Kommunes in-
geniør har sendt nedenstående svar til borgerforeningen 
henvendelse om en status på projektet.

”Før landsbyplanen for Farup blev offentliggjort, havde 
Esbjerg Kommunes ingeniør vedr. gadebelysning gjort sig 
nogle tanker om det manglende gadelys i Farup og Kær-
bøl.

Vejdirektoratets regler for vejbelysning i bymæssig bebyg-
gelse (indenfor bytavlerne) foreskriver, at der skal belyses 
her. Esbjerg Kommune har ligeledes en politik for gadelys, 
der siger, at de generelt belyser inden for bytavlerne, dvs. 
de følger vejdirektoratets vejregler. Dette misforhold, den 
manglende belysning og de foreskrevne krav, var ingeniø-
ren ved at gøre klar til at rette op på, da de havde den første 
kontakt for nu et par år siden. Så kom landsbyplanen, der 
pegede på at der ikke skulle være generel gadebelysning, 
men områdebelysning bl.a. ved hjælp af pullertbelysning. 
Denne belysning overholder ikke vejbelysningsreglernes 
krav til minimumsbelysning, hvorfor ingeniøren ikke kan 
sige god for projektet.

Der er således et misforhold mellem vejbestyrelsens 
(Kommunens) forventninger til vejbelysning og landsby-
planens ønsker.

Nu kunne det jo så være fint om Esbjerg Kommune og 
beboerne i Farup og Kærbøl kunne blive enige om en løs-
ning, der tilgodeså begge parter, men det vil medføre at 
landsbyplanens forslag ikke vil kunne føres ud i livet. Og 
en sådan drejning af sagen har ingeniøren ved en tidligere 
sag fået ’klø’ for. De skal lige have et par arkitekter ind 
over. Og således er ingeniøren låst fast. Det lys han påtæn-

ker opsat, er ikke det, der lægges op til i landsbyplanen. 
Og det landsbyplanen peger på er ikke tilstrækkeligt. Han 
er også nødt til påpege, at han fagligt ikke kan forsvare en 
løsning, der ikke opfylder de tekniske mindstekrav.

Noget helt andet er den ballade, der straks vil opstå så-
fremt nogen bliver kørt ned / ihjel i lygtetændingstiden. 
Uanset om der var lys nok til at se, vil de manglende gade-
lamper omgående blive påpeget.
Vil fortalerne for stjerneskær og nattehimmel tage ansva-
ret her?
Vil arkitekterne bag landsbyplanen?
Der er nok ingen tvivl om, at det er Kommunen der vil stå 
som den ansvarlige. Og der er nok heller ingen tvivl om, 
at vores samfund efterfølgende kommer på en voldsom 
prøvelse, for hvem var det lige, der var ansvarlig for, at der 
var mørkt?

Hvis vi skal videre, og det mener ingeniøren vi skal, tror 
han, at vi skal have fat i tovholderne til landsbyplanen og 
have justeret nogle ting. Han tror også, at vi er nødt til 
at se i øjnene, at der skal etableres en belysning, der skal 
forebygge ulykker mm.

Det vil igen sige, at vi skal til at tænke lidt mere traditionel 
belysning, men der er jo flere måder at gøre det på. Og 
vi kan jo forsøge os lidt frem med nogle prøveopsætnin-
ger. Der findes mange armaturer og lyskilder, og det skulle 
være mærkeligt om der ikke var noget pænt, der kunne 
bruges.”

Hvad siger du som borger i sognet til dette? Send dit svar 
til fsbg@farupsogn.dk, så vil borgerforeningen diskutere 
de indkomne svar, og finde ud af, hvordan vi kommer vi-
dere.

Hvis det pågældende arrangement er blevet tilmeldt mu-
ligheden, så kan hjemmesiden nu tilbyde tilmelding, be-
taling af kontingent samt køb af billetter til fx et foredrag. 
Køb og betaling foregår ved brug af Dankort. Det foregår 
på samme måde, som når der ellers bestilles billetter eller 
andet køb på internettet.

Der kan pt. betales kontingent til FSBG eller betales for 
ungdomsfodbold.

Skulle du have et arrangement, som du gerne vil have til-
melding til eller salg af billetter via hjemmesiden, så kan 
du kontakte os på hjemmesiden@farupsogn.dk.

Betaling af kontingent, tilmelding 
til arrangementer mv. kan nu ske 
fra www.farupsogn.dk
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Flagstangen på skolen
En dag i maj bemærkede en borger i sognet, at flag-
stangen på Farup skole blev kørt væk på en bil fra 
Esbjerg Kommune. Efter meget grundig søgning 
på kommunens områder i Ribe, blev eftersøgnin-
gen indstillet, og der blev taget officiel kontakt til 
kommunen om, at nogen havde ”stjålet” vores flag-
stang. Kommunen skrev rundt til deres forskel-
lige afdelinger, men ingen kendte noget til sagen. 

Pludselig henvendte en mand fra 
et flagstangsfirma sig og spurgte, 
hvor den nye flagstang skulle stå, 
for nu var han der for at stille den 
op… Det blev hurtig besluttet, at 
den gamle placering inde i mellem 
buskene nok ikke længere var så 
hensigtsmæssig, så derfor blev den 
placeret mellem fodboldbanen 
og cykelskuret. Ved efterfølgende 
henvendelse til kommunen havde 
de nu fået at vide, at den var taget 
ned, da den skulle vedligeholdes, 
og de var glade for at høre, at den 
var kommet op igen.

Landsstævnet
Landsstævnet 2013 er veloverstået, der skal her-
fra lyde en stor tak til alle frivillige der hjalp til på 
AMU-centeret med check in, servere morgenmad, 
have dag-, aften- og nattevagt, check ud og opryd-
ning. FSBG tjente ca 15000 kr til køb af nye gym-
nastikredskaber på de 4 dage landsstævnet varede. 
DGI Østjylland var indkvarteret på skolen, og de 
havde mange roser til alle frivillige fra Farup for 
deres venlighed. En særlig stor tak til Ulla og Niels 
som har været tovholdere på projektet. Rigtig man-
ge timer har I lagt i at få alt planlagt. Tusind tak for 
godt samarbejde. 

Hilsen Dan og Lisbeth, Jytte og Henning

DGI-landsstævnet 2013
I forbindelse med DGI-landsstævnet i dagene 3. - 7. 
juli 2013 i Esbjerg, har flere borgere været på AMU-
centeret for at hjælpe til med mange forskellige ting. 
Der var bl.a. ind-checkning, vagter, morgenmad, 
ud-checkning mv.
77 vagter blev besat af borgere fra Farup og omegn. 
Til at styre slagets gang var Ulla Nielsen & Niels To-
biasen, Lisbet & Dan Schmidt samt Jytte & Henning 
Knudsen gået sammen i en styregruppe, der stod 
for planlægningen og det overordnede ansvar i hele 
perioden.

Hele afviklingen forløb næsten gnidningsløst, og 
mange af ”beboerne” på AMU-centeret, som i øv-
rigt var fra DGI-Sydøstjylland, var meget tilfredse 
med vores tilstedeværelse, og vi fik meget ros for 
opgaveløsningen.

Som tak for indsatsen fra DGI’s side, gav man 40,- 
kr. pr. time pr. mand, der ydede en indsats. Det gav 
sammenlagt en indtjening på ca. 16.000,- kr. Disse 
penge havde styregruppen valgt at donere til bor-
gerforeningen, og særlig mærket til at skulle bruges 
til gymnastik. Det er et meget flot initiativ, der er 
ydet en meget stor indsats fra styregruppens side, og 
i forbindelse med besættelsen af vagterne på skolen, 
har nogle borgerne sågar taget fri fra deres arbejde, 
for at kunne hjælpe til i den frivillige ånd.

Alt det vil vi i borgerforeningen gerne sige mange 
tak for.

Årets borger findes ikke mere…
Fra i år vil der ikke være noget der hedder årets bor-
ger i Farup sogn længere… Det kommer i stedet for 
til at hedde årets initiativ. 

Grunden til det er, at det flere gange har vist sig, at 
det ikke kun er en borger, der har gjort sig bemær-
ket, men ofte en gruppe af personer, og derfor er det 
blevet besluttet, at ændre navnet.

Selv om navnet ændres, så skal der stadig udråbes et 
initiativ, og det sker som sædvanlig til landsbyfesten, 
men… hvem skal det være i år?

Har du et bud, så send din begrundelse til borgerfor-
eningen på mail til fsbg@farupsogn.dk
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Gymnastik!
Gymnastik sæsonen starter i uge 38. 
Hold og tidspunkter er endnu ikke fastsat. 
Programmet kan ses på hjemmesiden fra uge 34 
og som opslag ved Landsbyfesten.

Jeg er en japansk udveks-
lingsstudent i Farup.
I min tid i Danmark lærte jeg 
mange ting, dansk, engelsk, 
at cykle, ridning, spise dansk 
mad, (især rugbrød) osv. Jeg 
synes, jeg havde mange gode 
oplevelser dette år, men det 
er ikke kun gode oplevel-
ser som udvekslingsstudent, 
men man lærer af det.

Første måned havde jeg ikke en værtsfamilie, men boede 
hos en ankomstfamilie i Nærum. Efter en måned blev min 
værtsfamilie valgt. Jeg kom til Farup. Jeg var virkelig over-
rasket, I Nærum boede jeg hos en enlig dame, men min 
værtsfamilie i Farup var rigtig stor.
Jeg nød hver eneste dag og så fik jeg rigtig god mad. Både 
min værtsfar og værtsmor er gode til at lave mad. Jeg kun-
ne især godt lide kartofler, gulerødder og kylling, men jeg 
savnede dog japansk mad.
At studere i udlandet er ikke nemt, men det er interes-
sant. Der er nogle forståelsesproblemer, som kan gøre det 
svært, men hvis man kan overvinde dette, giver det meget 
at være udvekslingsstudent.
Narumi, Japan/Danmark

Vi blev værtsfamilie for en udvekslingsstudent ved et til-
fælde. En elev på Bjarnes arbejde var kontaktperson for 
udvekslingsstudenter gennem organisationen YFU. Hun 
spurgte, om vi ikke havde lyst til at blive værtsfamilie, 
og efter ca. 15 min betænkningstid sagde vi ja, det har vi 
bestemt ikke fortrudt. Vi skulle dog godkendes af orga-
nisationen, det var  hurtig klaret og 5 dage senere ankom 
Narumi. Gennem disse 9 måneder har vi lært en masse 
om en anden kultur og også om vores egen. Vi synes også, 
det for børnene har været en god oplevelse at få en per-
son fra en anden kultur ind i vores familie, da vi mener 
de derigennem lærer at blive åben over for mennesker fra 
andre kulturer.
At det blev en pige fra Japan var også et tilfælde, men hvor 
studenten kom fra, havde for os  ikke store betydning. 
Man bliver som værtsfamilie dog altid spurgt om, hvilken 
udvekslingsstudent der  ville kunne passe ind i familien.
Det har været et godt år med mange gode oplevelser, og 
lad dette være en opfordring til alle jer, der har overvejet, 
at det da godt kunne være man engang skulle prøve noget 
sådant. Spring ud i det!
Bjarne, Mette og resten af klanen.

Narumi Mine, Japansk udvekslingsstudent i Farup

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 2013 er 
beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 
år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan 
indbetales på hjemmesiden www.farupsogn.dk 
ved brug af DanKort. Ud af de 75 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.

Nye tider i volley
I mange år har det været tradition at spille volley fre-
dag sidst på dagen i Logitrans Hallen. Her mødes vi  
- erfarne og uerfarne, ”gamle” og unge - og spiller i 
1-2 timer. 

Nu ændrer vi tidspunktet til søndag 
fra kl. 15:30 til ca. 17:00. 
Vi starter op igen søndag den 8. sep-
tember 2013.

Vi vil så gerne have flere spillere med!  

Der er ingen mødepligt, men jo flere, der er tilmeldt, 
jo større er chancen jo for, at vi altid er nok til at stille 
hold. 

Det kræver ingen erfaring at være med. Du lærer 
spillets regler hen ad vejen. Husk bare dit gode hu-
mør og spilleglæden. Det koster kun 250 kr. for en 
hel sæson.  

Tina Rygaard
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Torsdag 15. august
Kl. 19.00: Familiekoncert i Farup Kirke med Lobmayer-koret.

Fredag 16. august
Kl. 18.00: Bod og bar åbner.
Kl. 18.30-20.00:   For de voksne og andre løbeinteresserede afholdes 
 Farups helt eget “marskløb”. (Se omtale andetsteds).
  Børn og unge mennesker lærer gøgl og andre seje tricks til den store forestilling. 
 FUK deltager og giver en hjælpende hånd. (Se omtale andetsteds).
Kl. 20.15-20.45:  Stor, flot forestilling med gøgl, klov nerier og andre seje kunster udført af Farups lokale 
 børn, unge mennesker og Gøgler-Kaj! Entre: 20 kr (gælder ikke optrædende børn)
Kl. 20.45:  Lokalarkivet serverer kaffe og kage
Kl. 21.30:   Engelske Terry Lake spiller og synger “sing-a-long” sange. Gratis entre.

Lørdag 17. august
Kl. 9.30:  Morgensang og flaghejsning v/ sognepræst Elin Hjuler.  

Morgenkaffe og rundstykker kan købes v/ Lokalarkivet.
Kl. 10.00:   Boden åbner. Tombola samt familie-loppemarked - kom og sælg ud fra jeres gemmer.
Kl. 11.00-12.30:  Fodboldleg for børn, ponyridning, hoppeborg, flødebollekast m.m. Kom og leg med!
Kl. 13.00:  F armer Cup v. Jesper Tellund. Se omtale andetsteds i bladet.
Kl. 18.00:   Teltet åbner igen, hvor der kan betales entre til aftenens fest.
Kl. 18.30:   Fest i teltet med spisning og efterfølgende musik ved duen Poppets on a String,  

som leverer festlig dansemusik. Pris for mad incl. entre: Voksne 150 kr. og børn 75 kr.  
Maden leveres af Kogehuset.  Tilmelding til Lisbeth senest mandag d.12/8 på mail 

  bertie@mail.tele.dk eller 30 52 98 55. Medbring selv service. Der er selvfølgelig stadig mu-
lighed for at medbringe sin egen mad. Pris ved medbragt mad: Voksne 80 kr. og børn 40 kr.

Der tages forbehold for ændring af tidspunkter og indhold i programmet.

Program for Landsbyfest 2013

Marskløb 2013
Spænd løbeskoene på eller find din indre cheerleader 
frem og mød talstærkt op til Farups helt eget Marsk-
løb fredag den 16/8 klokken 18.30. Vi løber fra stien 
ved boldbanerne. Nærmere Info om ruter, tilmelding 
m.m følger på www.farupsogn.dk.

Gøgl og cirkus for børnene
Fredag aften skal stå i 
børnenes tegn! Derfor 
kommer “Gøgler-Kaj” 
fra Esbjerg og vil til-
bringe nogle timer sam-
men med børnene, hvor 
de skal prøve alle mu-
lige sjove og spændende 
ting, samt sammensætte 
et brag af en opvisning 
senere på aftenen.
Kaj kommer op til teltet fredag 16/8 klokken 18.30. 
Børn og unge er velkomne et par sjove timer - ganske 
gratis. Den store cirkus/gøglerforestilling vil foregå 
omkring klokken 20.15 mod en entrebillet af besked-
ne 20 kr. De unge mennesker fra Farup Ungdomsklub 
vil hjælpe Kaj med at holde styr på store og små.
Kom og bak op om et med garanti festligt arrange-
ment!
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Nu nærmer tiden sig for landsbyfesten, og Lokalarki-
vet er som sædvanlig – og gerne! vært ved kaffebor-
det fredag aften. Derfor vil det være dejligt med et 
antal frivillige kagebagere. Al henvendelse kan med 
tak ske til lokalarkivets medlemmer snarest!

Ragna Tlf. 47 31 24 88
Mette Tlf. 45 80 82 56
Susanne Tlf. 75 42 18 60
Ivan Tlf. 75 42 26 63
Villy Tlf. 75 41 02 54

Med venlig hilsen og på forhånd TAK!
Lokalarkivet

KAGEBAGERE SØGES Frivillig hjælp til 
enkelte opgaver
I forbindelse med landsbyfesten, vil der blive opsat 
nogle ”plakater” med emner, som borgerforeningen 
kunne bruge lidt hjælp til. Her må man gerne skrive 
sig på…
Vi vil gerne have hjælp til at afvikle nogle arrange-
menter, bage en kage til et arrangement, kridte fod-
boldbanen til kampene mv.
Der vil på plakaterne være mulighed for at skrive sit 
navn og kontaktoplysninger på. Vi vil derefter, når 
vi mangler en hånd, tage kontakt for at høre, om du 
har tid denne gang. 
Hvis man skriver sig på, så forpligter man sig IKKE 
til noget, men man tilkendegiver, at man har inte-
ressen for at hjælpe til og at borgerforeningen må 
kontakte en.

Vi håber på, at mange vil skrive sig på plakaterne.

Farmer Cup 
til landsbyfesten
Lørdag kl. 13.00

Hvert hold skal bestå af 5 deltagere 
(min. 2 piger/damer)

Min. alder for deltagelse 15 år (der indgår alkohol i 
nogle af konkurrencerne)

Tilmelding på mail til jesper@tellund.dk
– Oplys holdnavn og holdanfører.

God kamp :-)

Venlig hilsen
Jesper Tellund

Vi ses til Landsbyfest 2013 
den 16.-17. august! 

Mums  

– menuen til landsbyfesten 
er offentligg jort

Så er menuen til 
landsbyfesten blevet  
offentliggjort, og i år 
er der 3-retters menu 
serveret som buffet.

Forret: 
Marineret pasta 
m. krydderurter, rucola, 
dampet laks og rejer. 

Hovedret: 
Hvidløgskylling og BBQ nakkefilet. 
Flødebagte kartofler m. løg og porre. 
Bagte/dampede og marinerede sommergrøntsager. 
Flute og smør. 

Dessert: 
Ostekage m. frisk frugt

Kunne det friste? Så husk at tilmelde dig og din 
familie / naboer / venner mv. til landsbyfesten’s 
spisning. 

Tilmelding foregår via hjemmesiden  
www.farupsogn.dk
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I redaktionen har vi vendt nedenstående indlæg, da vi fra start har ment, at politiske indlæg ikke hører hjemme i sogne-
bladets sammenhæng. Når vi alligevel bringer indlægget er det , fordi vi er af den opfattelse, at det ligger inden for sognets 
og dermed sognebladets interessefelt. Det turde være unødvendigt at notere, at redaktionen såvel som bladets læsere ikke 
nødvendigvis deler de anførte synspunkter…  

Klaus Fog – den lokale kandidat til byrådsvalget

Søndag d. 16. juni var der børneteater i Kirkehuset arran-
geret af Q-gruppen, og undertegnede var i selskab med 
familiens yngste blandt tilskuerne.
Vi havde en ganske fornøjelig eftermiddag, hvor Bar-
kentins Teater, bestående af Barkentin selv, en hund og en 
guldfisk samt forskellige meget opfindsomme rekvisitter, 
leverede en ganske underholdende forestilling.
I sidste nummer af Marsk og Muld er der en ganske god 
anmeldelse af stykket, og da jeg må erkende, at jeg efter-
hånden har glemt stykket i detaljer, så vil jeg henvise til 
den anmeldelse, som jeg trods svigtende hukommelse i 
store træk kan tilslutte mig.
Som omtalt i førnævnte anmeldelse af stykket så bygger 
stykket på historien om Sct. Jørgen og Dragen. Som jeg 
kender den historie, så må en del, både får og mennesker, 
lade livet som føde til dragen, før denne besejres. I Bar-

kentins version er dragen en Nilfisk-støvsuger, og det var 
meget snedigt fundet på, da man så bare kunne tage de af-
døde får i form af lommeuld og de døde mennesker i form 
af fingerspidserne fra nogle gummihandsker ud af dragens 
mave, da dragen var endelig besejret af prinsen, som – om 
jeg husker ret – var en opvaskebørste iført et tørklæde. Så 
bortset fra dragen så var alle de ”medvirkende” levende, da 
stykket nåede sin afslutning. En børnevenlig ”happy end”.
Efter forestillingen var det også børnevenligt, da kaffebor-
det også tog hensyn til de yngste. Jeg synes nu også, det var 
voksenvenligt!

Alt i alt et godt arrangement.

Kristian Kyndi

Børneteater i kirkehuset

Mine andre mærkesager er:
l	 En stærk folkeskole, som forældrene bakker op og tilvælger! 
l	 	Vi skal klæde skolerne på til at uddanne vores børn til fremtidens sam-

fund.
l	 Vi skal skabe skoler, hvor alle børn kan trives og lærer noget. 
l	 	Vi skal give skolerne råderum, så vi får forskellige, mangfoldige skoler at 

vælge i mellem.

Institutioner med særlige profiler!
l	 	Vi skal sikre, at vi fortsat har gode pasningsmuligheder for børnene, hvor 

de udvikler sig i trygge rammer.
l	 	Vi skal udvikle forskellige tilbud - naturbørnehaver, musiske/kreative 

børnehaver, bevægelsesvuggestuer, science-SFOer mm. Så vi har reelle 
valgmuligheder.

Foreningslivet skal styrkes!
l	 	Vi skal pleje og støtte Ildsjælene. Folk i nyttejob, job med løntilskud og 

seniorjobordninger kan hjælpe de frivillige til gavn for alle.
l	 	Vi skal undersøge mulighederne for en sammensmeltning mellem skole 

og fritidsaktiviteter.

Den gode ide skal trives i Esbjerg Kommune!
l	 Det skal være nemt at starte virksomhed, og der skal ydes hjælp hertil.
l	 Vi skal være opsøgende i forhold til iværksætteri.
l	 	Vi skal intensivere arbejdet med at trække virksomheder til kommunen 

for at skabe vækst og jobs.

Jeg er �� år, gift med Laila, 
far til Alfred på � år og Ak-
sel på � år. Vi bor på Hil-
lerupvej mellem Farup og 
Hillerup med marker på � 
sider og Bækgården på den 
�. side. Oprindeligt kommer 
jeg fra Esbjerg og har også 
boet i Ribe et par år. I mit 

professionelle virke arbejder jeg som vicedistriktssko-
leleder på Toftlund Distriktsskole, som er en skole i 
Tønder Kommune med tre matrikler, ca �00 elever og 
ca 110 ansatte. 

Jeg har fået en beskeden plads som nr. �� på Ven-
stres liste. Men det giver jo mulighed for at komme 
fra baghjul! Jeg vil gerne i byrådet for at påvirke be-
slutningerne. Jeg mener jeg har noget at byde på og 
er vant til at træffe mange beslutninger i mit profes-
sionelle virke. 

I vores område har vi mange styrker. Vi bor i naturen, 
har Ribe og Esbjerg tæt på os, men frem for alt bor vi 
et sted, hvor vi bekymrer os for hinanden og vil no-
get med hinanden. Engagementet i andre mennesker 
er netop de små lokalsamfunds styrke. Kommer jeg i 
byrådet, vil jeg naturligvis arbejde for, at vi får endnu 
bedre muligheder og livsvilkår i vores sogn. Bl.a. Fa-
rup Landsbyfælled og idéerne i landsbyplanen skal 
der kæmpes for.

DET HANDLER OM MENNESKER OG MULIGHEDER I  VORES KOMMUNE!
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE 

AUGUST
Søndag d. 4.  10.s.e.trin. kl. 19,00 Simon T. Stubkjær/kirkekaffe
Søndag d. 11. 11.s.e.trin. kl. 9,30 Ruth H. Svendsen
Torsdag d. 15.   kl. 19,00 Lobmayer-koret/familiekor fra Ungarn 
Søndag d. 18. 12.s.e.trin. ingen
Søndag d. 25. 13.s.e.trin. kl. 10,00

SEPTEMBER
Søndag d. 1. 14.s.e.trin. kl. 19,00
Søndag d. 8. 15.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 15.  16.s.e.trin. kl. 14,00 høst/kirkehusets have/

folkemusik/kaffe
Torsdag d. 19. kl. 17-18 salmemaraton 
Søndag d. 22. 17.s.e.trin. kl. 10,00 
Søndag d. 29. ingen 

OKTOBER
Søndag d. 6. 19.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 13. 20.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 20. 21.s.e.trin. kl. 19,00 
Søndag d. 27. ingen 

KIRKEBIL
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester el-
ler møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 
75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med tu-
ren 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, 75 41 12 62   

FERIE
Sognepræsten har ferie fra søndag d. 28.7. – lørdag d. 17.8. 
Evt. henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ: Simon 
T. Stubkjær tlf. 75420232/ Ruth H. Svendsen tlf. 75431156 

LOBMAYER-KORET 
– kirken torsdag d. 15. august

Pianist i Gredstedbro Egnskor og organist i Gørding kirke, 
Ilona Lobmayer , kommer ud af en meget musikalsk familie 
hjemme i Ungarn. Tre generationer synger sammen i LOB-
MAYER-KORET. Til Gørding kirkeblad fortæller Ilona om 
sin musikalske familie .
Hvordan hendes far, hendes fem søskende samt en svigerinde 
og svoger og 13 søskendebørn og hun selv udgør koret, som 
er opstået i en særdeles musikalsk familie, hvor faderen, ved 
siden af sit ingeniørjob har været kirkemusiker og alle børn i 
familien har lært at spille på et instrument. Gennem flere år 
sang og spillede de til diverse familiefester og nogle særlige 
gudstjenester. Nu har de oprettet et specielt familiekor un-
der ledelse af Ilonas søster, som er uddannet musiklærer og 
kordirigent. Koret synger og spiller såvel klassisk musik som 
folkemusik. 
I august måned skal familien på koncertturne i Danmark, 
arrangeret af deres venskabskor, Gredstedbro Egnskor. I den 
forbindelse kommer de bl.a. til Farup torsdag d. 15. august 
og giver en koncert. Det er med andre ord en fin optakt til 
landsbyfesten d. 16-17. august . Der er fri entre´. 
Ilona er i øvrigt gæst i Tirsdagsklubben i oktober måned!

MORGENSANG - LANDSBYFESTEN
Så er der igen landsbyfest i sognet , d. 16.-17. august. I den 
forbindelse er der morgensang i skolegården lørdag kl. 9,30 
med mulighed for at fortsætte med kaffe og rundstykker. Se i 
øvrigt program for landsbyfesten andet sted i M&M.

KORKORKORKORKORKORKORKOR!!!!
Igen søger vi sangglade folk i alle aldre til at forberede et par 
sange til morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen fredag d. 
16.8. kl. 16,30 . Ingen tilmelding. Bare mød op!! 

KONTINUERLIG NADVER
Menighedsrådet har søgt og fået biskoppens tilladelse til i en 
forsøgsperiode på et år nogle søndage at holde nadver på en 
anderledes måde end den traditionelle. Vi vil - foreløbigt en 
søndag om måneden - bruge almindeligt brød i stedet for ob-
later og stærk saft vil gøre det ud for kirkevinen. Desuden vil 
nadveren foregå fra korbuen, hvor kirkesangeren som ellers 
vil uddele brød og præsten saft, hvorefter man går ned igen 
og sætter sig. 
Det er en måde at holde nadver på, som især i børne- og 
ungdomsorganisationerne har været almindelig i mange år. 
Heller ikke hos os er formen helt ukendt, da vi har brugt 
den ved flere familiegudstjenester. Vi hører naturligvis gerne 
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vil blive orienteret mere om baggrunden for menighedsrå-
dets beslutning. 

SEPTEMBER - HAVE - HØST - MUSIK 
- GUDSTJENESTE - KAFFE 

Det lyder da dejligt! Det bliver det også, når vi søndag d. 15. 
sept. endnu engang forlægger en sensommergudstjeneste til 
Kirkehusets have . Vi får besøg af vore to lokale spillemands-
musikere, Katrine Harboe og Jens Drewsen, som vil spille 
folkemusik undervejs i denne ”grønne” gudstjeneste , hvor vi 
sætter fokus på sensommer og høst, og hvor der i øvrigt er 
plads til alle aldre ! 
Gudstjenesten er kl. 14,00 . Derefter byder menighedsrådet 
på en kop kaffe/brød. Man kan med fordel medbringe et tæp-
pe eller en klapstol. 
Som det har været skik i århundreder ved en høstgudstje-
neste, er der også denne dag indsamling / mulighed for at 
give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og 
Danske Sømands- og Udlandskirker. 
Hvis vejret ikke skulle blive til have, rykker vi indenfor i kir-
ken. 

LOKAL KIRKEHISTORIE - INDRE 
MISSION - DANMISSION
Med sommeren 2013 skrives der et lille men markant stykke 
kirkehistorie i Farup sogn. Det sker i forbindelse med, at to 
foreninger, som har eksisteret her gennem generationer, er 
gået ind. 
Det drejer sig som Indre Mission og Danmission . Der er ikke 
længere eksistensgrundlag for mødevirksomhed i de to orga-
nisationer, hvorfor de har ophørt det lokale arbejde i kredse 
og missionshus . 
Det er en udvikling, der har været længe undervejs. For In-
dre Missions vedkommende resulterede det allerede i 2005 
i, at kirken købte missionshuset og omdannede det til det 
nuværende Kirkehuset. Og hvad Danmission angår, har ud-
viklingen hos os ikke været anderledes end så mange andre 
steder : medlemmerne er blevet gamle eller er ikke mere , og 
nye kommer ikke til. Det er der mange årsager til . Generelt 
må man nok sige, at udviklingen er løbet fra det traditionelle 
kredsarbejde. Til gengæld er der så sket en eksplosiv udvik-
ling på andre felter: genbrug ikke mindst, som også Ribe er et 
godt eksempel på med de indtil flere kirkeligt relaterede gen-
brugsbutikker, der er skudt op de senere år. Lejre for børn og 
unge, udveksling af volontører og gæstelærere lande og kirker 
imellem , for blot at nævne noget. 

Man kan beklage udviklingen. Og man kan glæde sig over 
alt det solide, trofaste arbejde, der er gjort gennem årene , og 
som har givet mange mennesker både informationer, store 
oplevelser, nære venskaber , socialt liv og forankring i kirken 
og dens budskab og sendelsesdimension. Og i øvrigt være 
opmærksom på, at kirken og kirkens arbejde aldrig har væ-
ret statisk og ikke skal være det. Det kirkelige landskab æn-
drer sig over tid . Nye ting sker og vil forhåbentlig også ske 
fremover. Til eksempel kunne næppe nogle for 50 år siden 
forudse, at minikonfirmander og babysalmesang skulle blive 
at finde på de fleste kirkers daglige programtilbud, for ikke 
at tale om det kirke-skolesamarbejde, som kører ikke bare i 
Ribe i form af RAMS, men adskillige steder landet over. 
Hvis vi ønsker, kirken skal være kirke til tiden, må vi se at 
stille op, når ting sker og ændrer sig. Det bør - set herfra - 
være vores ambition og den stadige udfordring til os. 
Som sagt : et markant stykke kirkeudviklingshistorie skrives 
lige nu med de to foreningers ophør i sognet. Indre Mission 
har været repræsenteret i Farup siden vækkelsen , som i 1895 
bevirkede, at kirkekroen blev omdannet til missionshus. Det 
er uklart, hvor langt tilbage Danmissionskredsen har rødder. 
Forløberen, Det danske Missionsselskab, blev formentlig op-
rettet o. 1942. 
EH

BABYSALMESANG
En ny sæson med babysalmesang begynder i september må-
ned. Denne gang foregår det i Sct. Catharinæ kirke , onsdag 
formiddage.
Vi inviterer til en lille time med salmer og rytmer for de 
mindste ( o. 0-10 mdr.) Derefter er der mulighed for en kop 
kaffe/te. 
Medbring gerne tæppe til barnet at ligge på.
Første gang er onsdag d. 25. sept. kl. 10
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin Hjuler, 
ehs@km.dk/75421612

MINI-KONFIRMANDER 
De senere år har der været mini-konfirmandhold i foråret. 
Det vil der blive ændret på i næste skoleår, hvor tilbuddet vil 
gælde efteråret. Der kommer brev ud her efter skoleferien til 
børn på 3. årgang . 

SALMEMARATON
Så begynder en ny sæson med sang fra salmebogen. Vi er 
midt i julesalmerne !
Den ny sæson starter igen i Ribe domkirke, og så går det el-
lers på skift mellem kirkerne i lige uger kl. 17-18. Torsdag d. 
19. september bliver det Farups tur. Så mød op og vær med til 
at synge kendte og ukendte salmer. 
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, 
kun sangglæde.Og så er der mulighed for en snak over en kop 
kaffe efterfølgende. Alt i alt en god times tid. 
Herunder program for efteråret : 
Uge 32 tirsdag den 6/8 Domkirken
Uge 34 onsdag den 21/8 Skt. Ansgar Br.
Uge 36 onsdag den 4/9 Seem
Uge 38 torsdag den 19/9 Farup
Uge 40 onsdag den 2/10 Kalvslund
Uge 42 mandag den 14/10 Vilslev



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

FARUP SOGNEBLAD FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

11

FA
RU

P 
K

IR
K

E Uge 44 onsdag den 30/10 Sct. Cathrine
Uge 46 torsdag den 14/12 Gørding
Uge 48 torsdag den 28/11 Gredstedbro
Uge 50 torsdag den 12/12 Darum

TIRSDAGSKLUB
Så begynder igen eftermiddagsmøderne i konfirmandstuen, 
hvor vi får input fra dagens foredragsholder til en givtig og 
hyggelig eftermiddag. Som desuden består af kaffe ( 10 kr. ) 
og sang fra højskolesangbogen. 
Den sidste tirsdag i måneden kl. 14,30-16,30. For alle interes-
serede inden- som udensogns og i alle aldre. 
Tirsdag d. 24.sept. kommer Ivan Jørgensen fra lokalarkivet 
med ” Billeder fra Farup sogn” Vi håber, mange med tilknyt-
ning til sognet vil møde op og være med til at repetere / for-
tælle sognehistorier.
Tirsdag d. 29. okt. får vi besøg af Ilona Lobmayer, som flere 
kender som pianist i Gredstedbro Egnskor. Hun vil fortælle 
og spille for os. Og husk, at Ilona samt hele hendes musikal-
ske familie i tre generationer kommer og giver koncert i kir-
ken torsdag d. 15. august kl. 19,00 !
Tirsdag d. 26.nov. gør vi klar til at komme i adventsstemning 
med musik og sang m.m. 

”Giv os i dag vort daglige brød ” 
sådan lyder en af bønnerne i Fadervor. Med dagligt brød tæn-
ker vi vel i første omgang på det brød , den føde, der mætter 
sulten , og som i vores tid og del af verden også er indbegre-
bet af alle de materielle goder, der gør livet og dagligdagen 
behagelig for os . Ting ,de fleste danskere i vore dage ikke ville 
drømme om at regne til kategorien luksus. 
Men at dagligt brød er så meget andet end mad og materielle 
goder, det vidste allerede vores gamle reformator Luther. At 
vi går til grunde, hvis vi kun lever af det, man kan købe sig til 
for penge. Dagligt brød, skrev Luther i sin forklaring til Fa-
dervors bøn, det er også alt det, der holder vort liv oppe . Det 
er derfor også, at der er gode mennesker omkring os, ”gode 
medhjælpere, retskafne og pålidelige overordnede, godt sty-
re, godt vejr, fred, sundhed, gode venner, trofaste naboer og 
andet lignende … ”
Og hvad Luther mente med ” andet lignende”, kan vi ikke 
nøjagtigt vide. Men vi kan overveje, hvad det mon betyder 
for os. Hvad der er dagligt brød i vort liv !. 
Det kunne være den tålmodighed og overbærenhed, vi mø-
des med, når kvoten i grunden for længst turde være opbrugt. 
Det kunne være en skulder at græde ud ved eller at det men-
neske, jeg endnu engang belemrede med mine spekulationer 
stadig er parat til at høre på mig.. 
Og ” andet lignende ” kan være, at der er nogen, der har brug 
for mig. Der er nogen, for hvem jeg betyder noget. Det kan 
være det, at Gud lader sin sol stå op over mig endnu engang. 
At jeg endnu en dag får lov at være en del af dette vidunder-
lige, svære liv på denne klode. 
Og vi kan hver især fortsætte, for sådan er dagligt brød også 
noget forskelligt men fælles deri, at det er det, der gør, at jeg 
kan leve og være glad i livet, på trods af det, der er svært og 
gør ondt. 
Det daglige brød – det er bl.a. det, vi tænker i og takker for , 
når vi søndag d. 15. sept. holder sensommer-have-høst-guds-
tjeneste , i år også med lystige spillemandstoner.  Kl.14,00 i 
Kirkehusets have. 

KONFIRMANDJUBILÆUM
Søndag d. 9. juni var det 50 år siden denne flok stod konfir-
mander i kirken. Efter gudstjenesten mødtes de i Kirkehuset 
og havde efter sigende en rigtig hyggelig dag. 
Blandt de fire konfirmander, som ikke kunne være med , det 
var Birthe Toft, Anna-Marie Anthonius, Jannik Andersen og 
Carl Marius Hansen , havde Birthe Toft sendt en hilsen til 
de gamle skolekammerater. Her bragte hun også et uddrag 
af et stykke, hun og hendes mand har haft i kirkebladet i Vor 
Frelsers Kirke i Esbjerg, hvor de sidder i menighedsrådet . Vi 
har fået lov at bringe et uddrag, som handler om deres egen 
konfirmation.. Birthe Tofts mand , Jens Peter , blev konfirme-
ret i Vor Frelsers kirke i Esbjerg efteråret 1957. 
Jens Peter : 
“Det var et afbræk i skolegangen når vi gik til konfirmations-
forberedelse hos Pastor Sigurd Iversen. En vigtig del af under-
visningen var at lære salmevers udenad, hvilket kun sjældent 
lykkedes. I dag ville jeg nok have fået meget mere ud af konfir-
mations-undervisningen.
Da jeg hører til en af de store årgange var kirken fyldt op med 
konfirmander. Festen blev holdt i vores lejlighed og vi var i alt 
14 personer. Døren mellem stue og sove-værelse blev taget af 
og lagt på 2 bukke som spisebord. Jeg var beklemt ved at skulle 
være midtpunkt.
Jeg mindes ikke at jeg havde gaveønsker. Dengang var det mest 
almindeligt at man fik en lille skilling. Jeg kan huske at der var 
en del telegrammer fra familie og naboer. De blev højtideligt 
læst op ved middagsbordet, men det var vist ikke de store sum-
mer der var indlagt som gave”. 

Birthe Toft:. 
Jeg kan huske, at jeg fik nogle gaver, blandt andet en hvid kuf-
fert og et guldsmykke med en lille granatsten. Måske fik jeg 
også et ur, det tror jeg. Det havde jeg nemlig ønsket mig i man-
ge år, men ure var så dyre, at jeg indtil konfirmationen måtte 
nøjes med min fasters aflagte ur. På skolebilledet fra Hillerup 
Skole omkring 1960 sidder jeg meget demonstrativt og viser det 
frem.
Ud over gaverne fik jeg vist mellem 400 og 500 kroner i gave. 
Det var lige nok til en cykel (Rano, den billigste model som 
Mads kunne skaffe hjem), et fotografiapparat og så et par små-
ting som jeg købte til Blå Mandag i Ribe.

2013 konfirmanderne er 1. række fra venstre: Lizzy Christian-
sen (født Jessen), Jytte Tobiasen, Karen Margrethe Melbye(født 
Laurberg), Lilly Mikkelsen født Petersen, Preben Rasmussen.
2. række fra venstre: Bodin Julius, Oluf Nicolajsen, Bent Lønne, 
Jens Sørensen. Bag ved Bent Lønne ses Jens Christian Petersen



SOGNE-STI-VANDRING
En dejlig juni aften valgte en 35 mennesker at tage på vandring ad gamle stier i Farup, koncentreret omkring 
Kirkeby, Kærbøl og Nr. Farup. Nogle af os kom rundt på steder, hvor vi aldrig havde været før. Flere bidrog 
med sjove eller oplysende historier og bemærkninger undervejs om vandhuller, branddamme, bække og stier 
gennem bondens mark for at komme i skole. Også røverhistorier var der imellem. Noget med tilbageven-
dende kampe mellem drengene i Nr. Farup og dem i Kærbøl, hvor det ikke gik stille af ! 

Snakken gik livligt og det var til tider vanskeligt at holde sammen på tropperne. Men tilbage til Kirkehuset 
kom vi da og sluttede aftenen med kaffe og en aftensang. En herlig sommeraften og vandring var det, som det 
fremgår af billederne. Der ligger flere på sognets hjemmeside. 


