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Landsbyfesten 2013
De sidste øl er drukket, musikerne taget hjem, teltet pillet
ned…. og vi kan nu i ro og mag kigge tilbage på Landsbyfesten 2013.
Vejret var noget nær perfekt. Fredag en smule kølig og til
tider lidt våd – men det trak til gengæld en masse glade
mennesker ind i teltet, og de blev hængende. Lørdag artede vejret sig perfekt til alle de udendørs aktiviteter. Dét
vil vi gerne bestille igen til næste år, tak!
Fredag stod på flere aktiviteter for både store og små.
Gøgler-Kaj fra Esbjerg havde medbragt alverdens ting til
kunster og tricks, hvilket lod til at være til stor fornøjelse
for både store og små. De sluttede af med en fornem opvisning, hvor Farups børn viste både mod og gøgler-evner.
Kaj viste nogle halsbrækkende og (brand) farlige tricks til
sidst, hvilket aldrig er set lige til en Landsbyfest! Lydsiden
kunne have været bedre, men det er svært for en jonglør
at holde en mikrofon samtidig med at have tre skarpslebne
økser flyvende i luften!
Det første Marskløb så også dagens lys. Her dystede 17 friske farupgensere mod hinanden om retten til at være den
hurtigste m/k i byen. Godt nok kom Jesper Tellund ind
på en flot førsteplads med sin slutspurt, men det er ingen
hemmelighed, at Peter og Frederik pustede ham i nakken
hele vejen rundt. Det var SÅ sejt. Mette Wind blev Farups
hurtigste kvinde. Flot løbet alle sammen!
Det lader til, at der er stemning for et løb igen næste år,
hvor vi vil forsøge os med to forskellige ruter. Vi håber, det
trækker endnu flere friske deltagere til!
Efter endnu et overdådigt kaffe- og kagebord, bagt og serveret af Lokalarkivet, spillede engelske Terry Lake ”sing-a-

long” sange. Vi har fået god respons – musikken passede
lige til en fredag aften – og den gode stemning afspejlede
det høje antal af folk, som blev, til der blev lukket og slukket.
Lørdag startede som sædvanlig med morgensang ved Elin
Hjuler og efterfølgende morgenmad ved Lokalarkivet.
Loppemarkedet blev udvidet en smule, men var stadig primært børnenes chance for at få sorteret ud i legesagerne.
Pony-ridning, graven efter slik, lidt fodbold, tombola – alt
sammen en fornøjelse i det gode vejr.
Farmer Cup’en var igen en stor succes. Hvor Jesper og
Bjarne har fået alle ideerne til de sjove, mærkelige, til tider
halsbrækkende aktiviteterne ved kun de…
Der var et flot fremmøde til aftenens fest – som samtidig
blev lidt af en fødselsdagsfest for Dorthe Pedersen. Vi er
rigtig glade for, at du valgte at holde din runde fødselsdag
sammen med os alle, Dorthe!
Vi fik solgt rigtig mange lodder til amerikansk lotteri. Ole
blev populær i baren, med alle sine ølbilletter, mens andre
vandt trimmere og andre haveredskaber. I forvirringen
blev det ikke nævnt tydeligt nok, at gaverne selvfølgelig
var sponsoreret af PVH Finér og ikke Lyntech. Den misere
skulle gerne være rettet nu. Tak for de fine gaver, PVH.
Musikken blev leveret af duoen ”Poppets on a String”. De
spillede både under maden og til dans efterfølgende. Der
blev danset igennem til alt fra Abba til The Beatles, og de
spillede for et fantastisk publikum helt til klokken 2. Sikken en fest!

Vi ses til endnu en Landsbyfest
i weekenden uge 34 2014!
FSBG – Laila Fog

Tak for hjælpen
Tak til Gantech A/S, PVH Finér A/S, JP El-service ved
Michael Szkopek, Murerfirmaet Bundgaard Simonsen,
Garant Tæpper og Gardiner, Logitrans, Tømrermestrene
H. Bruun og Søn A/S og Ribe Festudlejning for fine donationer, sponsorater og veludført arbejde i forbindelse med
Farup Landsbyfest 2013.
En særlig tak skal også lyde til Kongeådal Brugsforening,
KBK Beton og AB Catering for god service og fine tilbud.

tak til Anne Mette og hestene, tak til Preben for flødebollekast, tak til Elin Hjuler for sang og musik og 1000 tak til
alle jer frivillige hjælpere, der undervejs har slæbt borde
og stole, stået i bod/bar og hjulpet med oprydningen. Jeres
indsats er uundværlig!
FSBG Bestyrelsen

Tak til Lokalarkivet for god forplejning, tak til Forsamlingshuset for tombolaen, tak til Jesper og Bjarne for en
super Farmer Cup, tak til Klaus, som stod for Marskløbet,
FARUP SOGNEBLAD
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LOKALARKIVET

Årets initiativ 2013

Endnu engang tusind tak til alle I dygtige kagebagere! Der blev næsten spist op, selvom der var meget
forskelligt at vælge imellem. Maven bliver jo som bekendt mæt før øjnene, ærgerligt nok! Jeg synes godt,
at vi kan konkurrere med Mette Blomsterberg!
Og tusind tak til Ruth Hundebøll, som havde åbnet
alle døre for os og for lån af køkkenet, så vi hurtigt
kunne komme i gang med at brygge kaffe.
Også tak til Søren Bendixen, som uden at tøve kunne
hjælpe os med at komme i gang med kaffebrygningen og rundstykkesmørelsen lørdag morgen. Vi er
enige om i lokalarkivet, at det hele gik så fint i år, så
vi glæder os til næste år.

Som noget nyt skiftede vi i år ”årets borger” ud med
”årets initiativ”. Der var i tilbagemeldingerne til os
en ret bred enighed om, at årets initiativ skulle gå
til gruppen af borgere, som havde sørget for, at Farup blev repræsenteret og tog sin tørn i forbindelse
med Landsstævnet i Esbjerg i juli måned. I den
forbindelse fik gruppen bestående af Jytte & Henning, Lisbeth & Dan og Ulla &
Niels skaffet gymnastikforeningen næsten 15.000 kr. Der har
uden tvivl ligget ufatteligt hårdt
arbejde bag Landsstævnet – og
derfor skulle netop disse borgere belønnes med en buket og en
hyldest. TAK for arbejdet!

Mange tak til alle implicerede siger Lokalarkivet

Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus vil gerne takke alle de mange
givere til dette års tombola til
Landsbyfesten i Farup d. 16. og 17.
august 2013, det var nogle rigtig
flotte præmier.
Expert, Fitness World, Skousen, Rema 1000, Cut line,
Sten & Gerts vvs, Lokal andel Gredstedbro, Andelskassen Gredstedbro, Brugsen Gredstedbro, Frede Åsted
vvs, Burger King Ribe, Leifs Autoruder Ribe, Dinitrol
Center Ribe, Vestjysk Malerentreprice, Kogehuset
Farup, Rensespecialisten Farup, Tom & Lotte Farup
gl. Brugs, Lohse Papir og Kontor A/S, Nørremarkens
Elservice, Ribe Dyreklinik, Jesper Madsens Autoservice, Toyota, Lynddahl Plast, Forsberg Stenhuggeri,
Idemøbler, Gantech A/S, PVH Finer A/S, Jernved
Mejeri, AM Metal, Maskinstation Hans Tobiasen,
Logitrans A/S, Garant Tæpper og Gardiner, Sydbank,
Jyske Bank, Skjern Bank, Kop & kande, Hårstudiet,
Zissi, Skoringen, My Flowers, Lasbo Foto, Huset nr.38,
Postgaarden, Pecani, Helsehjørnet, Pizza Xpress, Pizza Burger House, Quedensgaard, Intersport, Louis
Nielsen, Maren Spliid, Video Kiosken, Det gule hus,
Den Gamle Arrest, Ribes Broderi og Garn, Frisørhuset, Spirevippen, Sct. Peders Cafe, Pompei, Mamamia,
Ribe Farvecenter, Salon Chic, Sportmaster, Tip Top,
Zjoos, Papirhuset, Knæk og bræk, Magie Laura, Raa
Hauge, Isbutikken, Frisørgalleriet, Den lille ravbutik,
Idebutikken, Legekæden, Bodil og Filip Tychsen



Farup Ungdomsklub - medarbejder
Vi mangler efter sommerferien en ny medarbejder
til klubben 1 ½ time på onsdag aftener.
Medarbejderne skal sammen med lederen sørge for
hyggelige og sjove timer for de unge.
Især skal du have interesse for aktiviteter for drenge.
Medlemmerne i klubben er fra Farup og går i
5. klasse - 10. klasse.
Klubben har åbent to aftener om ugen fra september
til april, og ca. en gang i måneden er der udflugter
eller andre arrangementer i weekenden.
Henvendelse senest 15. oktober til Inge Nørby-Lassen
inge@noerby-lassen.dk eller på tlf 2097 4668

Loppemarked
i Farup Forsamlingshus

Årets loppemarked i Farup Forsamlingshus holdes
lørdag den 26. oktober fra 10-15. Vi har fået rigtig
mange ”nye lopper”, så kig endelig indenfor. Her er
møbler, nips, bøger, legetøj, lamper og alt muligt andet, både nyt og gammelt. Vi er til at handle med, så
kom og gør et godt køb.
Vi sælger også kaffe og kage, og der er plads til at du
kan sidde og få en hyggelig sludder med naboen, hvis
du tar’ ham/hende med.
Hele året kan der afleveres ”lopper” hos Lauge, Farup
Kirkevej 18. Desuden kan der afleveres direkte i forsamlingshuset fredag den 25. oktober fra kl 17.
Overskuddet går til Forsamlingshuset.
Vel mødt.
Ruth og Mogens - 75424145
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Strikkecafé

Ny udlejer af
Farup Forsamlingshus

i konfirmandstuen

Så starter strikkesæsonen...
Vi mødes tirsdag d. 22. oktober i konfirmandstuen,
medbringende strikketøj og kaffe.
Planen er, at vi herefter mødes hver anden tirsdag
(ulige uger) frem til jul, hvorefter en ny ugedag
kan komme på tale. Håber, mange har lyst til at deltage – vi har det rigtig hyggeligt!
Alma Clausen

Så er der endnu engang kommet gang i forsamlingshuset her i Farup.
Pr. 1. august overtog Hans Rasmussen, KOGEHUSET, udlejningen af Farup Forsamlingshus.
Hans er et kendt ansigt i Farup og omegn, da hans
forretning tidligere har været drevet fra køkkenet
hos Logitrans, men nu har han så valgt at udvide.
Velkommen til de nye omgivelser, Hans.

Gymnastiksæsonen 2013-14 i Farup
Hold

Dag

Tid

Ledere

3-5-årige med/uden forældre

Tirsdag

16.30-17.30

Laila, Pernille, Sofie og Hannah

5-8-årige – rytmepiger

Mandag

17.00-18.00

Rikke/Helle, Julie, Andrea, Mie

5-8-årige – rytme og spring

Torsdag

17.00-18.00

Nanna, Mie, Katrine K, Katrine P

2.-6. kl. rytme og spring

Torsdag

16.00-17.00

Nanna, Sebastian, Jeppe, Camilla 		

1-2-årige forældre/barn

			

og Theodor

5.-8. kl. rytmepiger
Ungdomsmix 16-25 år***

Søndag

19.00-21.00

Damer*

Mandag

19.00-20.00

Karen Marie

Cross fit

Torsdag

18.45-19.45

Elinor

Markerede hold er ønskede hold, som vi ikke har kunnet finde trænere til.

Sæsonstart uge 38

Bemærk * træner i Logitranshallen
Bemærk *** i samarb. Med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG.
Træner i Ribe Fritidscenter.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 51, 52 og 1
Vinterferie uge 7
Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 7. marts 2014
Forårsopvisning i område Esbjerg 28/2 – 2/3 i Ribe
Drengelejr 2. weekend i januar
Pigelejr 3. eller 4. weekend i januar
Kontingent for børn (inkl. T-shirt) 250 kr.
Kontingent for voksne 350 kr.
Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
Vi gør opmærksom på, at al tilmelding og betaling i år foregår via hjemmesiden www.farupsogn.dk

KOM OG VÆR MED. GYMNASTIK ER SJOVT, SUNDT OG FOR ALLE
Vel mødt til en god sæson.
Helle tlf. 20 49 52 64 og Laila tlf. 28 81 37 35

FARUP SOGNEBLAD
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Har du brug for midler til et projekt,
som du vil starte op i Farup sogn?

FSBG – nu på Facebook

En lille delegation fra Farups foreninger har været til
møde med en fundraiser ansat i Esbjerg Kommune,
som kan være behjælpelig med at skaffe midler til
projekter, som ønskes gennemført i Farup sogn. Med
til mødet var folk fra Farup Fælled, ungdomsklubben
og borgerforeningen. Signe Kold, som fundraiseren
hedder, informerede om, hvad man kunne bruge
kommunens fundraiser til, og hvad man skulle være
opmærksom på i forbindelse med ansøgning – både
de positive ting men også det man ikke skulle gøre…
Hun fortalte, at der var mange penge at hente hos
fonde rundt omkring i Danmark, men man skulle
også overveje, om det nu var noget som fonden gav
tilskud til, som man søgte dem om.
Hvis du mener, du har noget du kan bruge lidt / nogle
/ mange penge til, så tag kontakt til borgerforeningens formand, Søren Bendixen, Præstegårdstoften 5,
2026-1689 fsbg@farupsogn.dk og hør nærmere, idet
han er kontaktperson for sognet i forhold til Esbjerg
Kommune.
/Søren Bendixen, FSBG.

Som mange af jer sikkert allerede har bemærket, så
er FSBG kommet på Facebook. Find gruppen under navnet FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening. Her kan du løbende blive opdateret
med arrangementer, tiltag, billeder, ideer, opfordringer osv.

Vi er kun et ”like” væk…

Betaling af kontingent, tilmelding til arrangementer mv. kan nu ske fra www.farupsogn.dk
Hvis det pågældende arrangement er blevet tilmeldt
muligheden, så kan hjemmesiden nu tilbyde tilmelding, betaling 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.

klubhæftet
Så ankom det endelig,
klubhæftet. Ved at købe
klubhæftet, støtter du
Farup Sogns Borger
og Gymnastikforening
med 100,- kr. pr. hæfte,
og prisen for et hæfte er
kun 200,- kr. Hæftet indeholder ikke mindre end
220 eksklusive tilbud fra butikker, restauranter og
oplevelser mm. fra Esbjerg, Ribe, Bramming området. Hvis hele hæftet bruges, så er der rabatter for
mere end 30.000,- kr. Brug 1-2 af tilbuddene, så har
du tjent pengene til hæftet hjem. Hæftet er inddelt
i områder og herefter i kategorier, så det er let og
overskueligt at finde det tilbud, som lige passer dig.
Tilbuddene er gyldige frem til og med den 27. februar 2014, enkelte dog til 31. januar 2014.
FSBG vil sælge hæfterne til vores arrangementer,
men de kan også købes ved henvendelse til formand,
Søren Bendixen, Præstegårdstoften 5, tlf.: 2026-1689
eller på mail til fsbg@farupsogn.dk.
Skulle der være en, der har lyst til at hjælpe med at
tjene lidt penge ved at sælge dem for os, evt. et firma
der vil have nogle stående som deres medarbejdere
kan købe, så henvend jer ligeledes til Søren.



Skulle du have et
arrangement, som
du gerne vil have
tilmelding til eller
salg af billetter via
hjemmesiden, så
kan du kontakte os
på hjemmesiden@
farupsogn.dk.
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Rejsekort erstatter klippekort
– kom og hør om den nye billet
Det gamle klippekort er på vej ud af Sydtrafiks busser. Rejsekort er din nye nemme billet til bus, tog og
metro. Kom og hør om rejsekort i Sydtrafiks rejsekortbus.
Rejsekortbussen holder følgende steder
tirsdag den 2. oktober 2013
Bramming: Parkeringspladsen ovf. Kikkenborg i
Jernbanegade fra kl. 10 - 12.
Ribe: Parkeringspladsen ved Saltgade mellem Føtex
og Kvickly fra kl. 13 - 18.

Juletræsfest

i Farup Forsamlingshus
søndag d. 8. december kl. 14.00-16.00
Julemanden kommer og danser om juletræet.
Slikposer af 20 kr. kan bestilles hos Sussi pr. sms,
tlf. 28715424 el. mail: dilani-knudsen@mail.dk
Skriv også hvor mange voksne I kommer senest
d. 1. december. Kaffe og kage kan købes.
Kom og vær med og få et par
hyggelige timer samt komme i
julestemning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Fremtidens pensionister!!
Mandag d. 28/10 kl. 19.30 kommer NOF (Niels Ole Frederiksen) og
holder foredrag over emnet “ Fremtidens Pensionister”.
Han vil, på sin egen humoristiske facon, komme med konstruktive
ideer og tanker til enhver fremtidig pensionist!
”Jeg er lige fyldt 66 år, og er altså pr. den nugældende definition nået folkepensionsalderen. Det mest åbenlyse ved
min nye aldersstatus er, at jeg kan køre med DSB til halv
pris. Dog med visse undtagelser. Jeg har endnu ikke taget
endelig stilling til min fremtid. Men jeg har gjort mig nogle tanker om hvad og hvordan min rolle, som pensionist
vil være fremover.
Foredraget varer ca. en lille times tid, og det er tænkt som
et debatoplæg med en efterfølgende samtale/debat.”
Seancen vil blive krydret med afsyngelse af diverse nye
sange/salmer fra Højskolesangbogen (nyeste udgave).
Sange udvalgt af NOF og med musikledsagelse.
Der vil også være mulighed for indtagelse af kaffe/kage/øl e.l.

Mød endelig op til denne fornøjelige og lærerige aften.
NB: Vær opmærksom på diverse opslag ang. arrangementet!
Arrangementet bliver afholdt i Farup forsamlingshus!

FARUP SOGNEBLAD
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Fællesspisning
Så er det tid igen til hyggelige fællesspisninger i
Farup Forsamlingshus.
Første dato er onsdag d. 2. oktober kl. 18.00
ved Hans fra Kogehuset.
Menu: Ribbensteg m.rødkål, salat, chips, hvide
kartofler og sauce.
Pris 75 kr. pr. voksen og 40 kr. pr. barn under 12 år.
Øl/sodavand kan købes.
Tilmelding til Sussi på tlf. 28715424 eller mail:
sussidilaniknudsen@gmail.com, senest søndag
d. 29. september
Håber at se rigtig mange til et par hyggelige timer.
Venlig hilsen Kogehuset og
bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Næste datoer er d. 20. nov. , 15. jan. og 26. febr.

Varde legeborg
Fredag den 4. oktober arrangerer FSBG ”traditionen tro”, kan vi godt begynde
at skrive, tur til Varde legeborg. Vi har adgang fra kl. 17.00 til hele borgen, og fra
kl. 19.00 lukkes der for offentligheden, og frem til kl. 21.00 har vi det for Farup selv!
Medbring:
3 Madpakken, eller køb den i grillen
hos dem.
3 20 pr. næse (uanset om næsen
er stor eller lille) for betaling til
indgang, FSBG vil tage entre.
3 Gerne hele familien og dens
legekammerater.
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SALMEMARATON

fortsætter efter nedenstående plan. Man kan stadig
komme og gå i kirkerne
og synge med, som det passer ind i ens
program. Efter jul begynder en ny sæson.
Uge 46 torsdag den 14/12 Gørding
Uge 48 torsdag den 28/11 Gredstedbro
Uge 50 torsdag den 12/12 Darum

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

Det er tidligt at tænke på, men inden længe skriver
vi november , og advent og jul står for døren. Der
inviteres til JUL FOR DE SMÅ lørdag d. 14. dec. kl.
10,30. Der sendes brev ud til 3-5 årige, men alle er
naturligvis velkomne.

SEPTEMBER
Søndag d. 29. ingen

OKTOBER
Søndag d. 6.
Søndag d. 13.
Søndag d. 20.
Søndag d. 27.

19.s.e.trin. kl. 10,00
20.s.e.trin. kl. 10,00
21.s.e.trin. kl. 19,00
ingen

TIRSDAGSKLUB

NOVEMBER
Fredag d. 1.

– åben kirke 19-21/aftensang o. kl. 20,45
(alle helgen arr. på kirkepladsen)
Søndag d. 3. – alle helgens søndag kl. 10,00 kirkekaffe
Søndag d. 10. – 24.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 17. – ingen
Søndag d. 24. – sidste søndag i kirkeåret – kl. 19,00

DECEMBER

Søndag d. 1. – 1.s.i advent – kl. 10,00 vi synger kirkeåret ind

Vi har begyndt en ny sæson i konfirmandstuen og
fortsætter med november og december som det fremgår her nedenfor.
Den sidste tirsdag i måneden kl. 14,30-16,30. For alle
interesserede inden – som udensogns og i alle aldre.
Kaffe 10 kr.
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.
Flere har sikkert også oplevet hende sammen med
hele den store LOBMAYER – familie, som gav en flot,
flot koncert i Farup kirke d. 15. august.
Tirsdag d. 26.nov. gør vi klar til at komme i adventsstemning med musik og sang m.m.

SENIORKONFIRMANDER

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa
75144500. 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, 75 41 12 62

INDSAMLING

JUL FOR DE SMÅ

Ved sensommer-høst-musikgudstjenesten blev der
samlet ind til fordel for Kirkens Korshær, Folkekirkens
Nødhjælp og Danske udlands – og sømandskirker.
Der indkom 1103,50 kr.

er et nyt begreb, vi præster i Ribe, Seem og Farup
gerne vil prøve af. Vi har inviteret sidste års konfirmander til en snak om det forløb, de var i sidste år:
hvad var godt – hvad var skidt – har de gode ideer
til os, nu, hvor vi er begyndt med nye hold – osv. .
Seniorkonfirmanderne skal desuden sammen med
præsterne tilrettelægge en weekend for de nye konfirmander. De kan melde sig ind på forskellige grupper,
give gode ideer og holde os præster fast på, hvad unge
i dag synes er sjovt og kan lære af. Vi har allerede haft
eet møde med seniorkonfirmanderne , 17 unge (heraf
4 fra Farup), som blev konfirmeret i foråret. Det var
en spændende aften.
Jeg skylder at fortælle, at det ikke er vores egen ”opfindelse” med seniorkonfirmander. Vi har hentet inspiration fra Finland. Men i øvrigt findes ”fænomenet” så
småt andre steder i landet også.

FARUP SOGNEBLAD



FARUP KIRKE

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

Alle Helgen i Farup kirke

Søndag d. 3. nov. kl. 10,00 holder vi Alle helgen gudstjeneste. Efter prædiken midnes vi ved navns nævnelse
de mennesker fra sognet, der er døde i året, der er åget
og / eller begravet fra kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe ( i kirken )

ADVENTSKOR

Maja Haue er igen klar ved klaveret! Det betyder, at
der også i år kan inviteres til korsang i konfirmandstuen i adventstiden. Fire aftener mødes vi for at synge
os sammen og op til en advents-musik-aften i kirken
3. søndag i advent, søndag d. 15. dec. kl. 19,00.
Det er sangglæde, det kommer an på, så alle sang-

lystne inviteres til at være med, fra omkring 13 år alderen og op! Vi synger traditionelt og rytmisk, en- og
flerstemmigt.
Gamle såvel som nye ”kormedlemmer” er meget
velkomne.
Vi øver i konfirmandstuen, kl. 19-21. Kaffe kan medbringes til pausen undervejs
De fire datoer er som følger:
Torsdag d. 21. nov.
Onsdag d. 27. nov.
Mandag d. 2. dec.
Tirsdag d. 10. dec.
Og afslutning i kirken søndag d. 15.12. kl. 19,00.
Generalprøve samme dag kl. 17,00

Tanker ved alle helgen
Det er ved at være en gammel film , men stadigvæk kan
den finde vej til en TV-kanal, sikkert fordi den har så
mange ingredienser fra det liv, vi kender . Jeg tænker
på filmen: ”Tre bryllupper og en begravelse.” En smuk
, romantisk, komisk og kærlig og alvorlig film . I den
siges nogle stærke ord om det at miste: i et digt, som
en ung mand citerer ved sin elskedes kiste:
”Han var mit nord, mit syd, mit øst og mit vest,
min arbejdsuge og min hviledag.
Min middag, min midnat, min tale og min sang.
Jeg troede, at kærlighed varede evigt – jeg tog fejl.
Stjernerne er ikke ønskede nu – sluk hver og en.
Pak månen sammen og sluk solen.
Hæld havet ud og fej skoven sammen.
For ingenting er mere godt for noget.”
Mennesker, der har mistet , vil kunne nikke genkendende til de ord. Hvor ondt sorgen kan gøre. Busserne
kører. Kollegerne arbejder videre. Verden fortsætter
og lader som ingenting. Mange sørgende oplever en
ensomhed og forladthed så overvældende, at det er
nærmest umuligt at være i – at være et sted, hvor ingen
andre er ,og ingen forstår. Man kan tro, man aldrig igen
bliver en del af verden udenfor.
Alle helgen vil minde os om, at selv om verden går videre i sin skæve gang, så er der faktisk et sted – i kirken
– hvor verden får lov at stå stille – sammen med den,
der sørger og savner.
Og der er Gud. For i salmer og musik – i ord og bøn
– at give rum for sorgen og savnet og den kærlighed,
som var . Og for at lade os høre, at døden ikke er det
sidste for nogen af os.
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”Kødets opstandelse og det evige liv” de sidste ord i
trosbekendelsen bliver mere påtrængende en alle helgens dag end ellers. Men hvad forestiller vi os ved ordene? Hvordan ser vore forventninger ud?
De gamle havde ganske enkle og ofte voldsomme billeder af evigheden, fra kalkmalerierne af dommedag,
som de blev malet rundt omkring i kirkerne. Nogle
kender Joakim Skovgårds i Viborg domkirke, hvor han
har malet Kristus , som fører menneskene op fra dødsriget i en lang kæde med hinanden i hånden. Vi kender
måske billederne fra Johannes Åbenbaring , det sidste,
meget særprægede skrift vi har i Ny Testamente … og
salmen: ”Den store hvide flok vi se…” .. som indeholder store, maleriske billeder og forestillinger om, hvad
der skal ske ved tidernes ende.
Så kom en tid i kirken, hvor vi blev varsomme med billederne. Opstandelsen og det evige liv var noget, som
ingen af gode grunde kunne udtale sig om . Og hvis
nogen alligevel formastede sig til det, så blev det opfattet som udtryk for ønsketænkning : det evige liv som
en forlængelse af livet her på jorden , bare i en meget
skønnere udgave , fuldendt , forgyldt , idyllisk.
Men vi har brug for billeder. Vi tænker i billeder.
Luther har sagt om det kristne håb, at det håber, men
det ved ikke, hvad det håber … Det er Gud, der bestemmer over opfyldelsen af håbet. Det er ukendt for os.
Alligevel kunne samme Luther gøre sig helt enkle billeder om den evige salighed hos Gud. Luther skrev engang et brev til sin lille søn Hans, hvori han beskrev paradiset, så et barn kunne forstå det. ”Æbler og kirsebær
og flitsbuer af sølv og trommer og legekammerater.” Vi
har et håb, som intet ved og et håb, der ved. Når Lu-

FARUP SOGNEBLAD

FARUP KIRKE

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

ther på den ene side taler om, at håbets opfyldelse er
skjult for os – og på den anden side gør sig et ganske
enfoldigt billede af det evige liv, så er det ikke nogen
selvmodsigelse. Det ene betyder, at håbet alene står til
Gud. Det andet betyder, at det er et virkeligt menneske,
der håber.
Og som virkelige mennesker må vi gøre os billeder og
give håbet skikkelse.
Selv holder jeg meget af billedet af stolen, som Grundtvig taler om i en salme, der desværre ikke er så kendt,
men værd at stifte bekendtskab med: ”At sige verden
ret farvel, hedder den” nr. 538 i salmebogen. I den
salme kæmper Grundtvig vers for vers fortvivlet for at
aftvinge Gud en garanti mod sin dødsangst. Til sidst
må han opgive sit projekt. Han får ingen sikkerhed. I
stedet falder Grundtvig til hvile i det ganske ligefremme og enkle håb om, at Gud har sat en stol til ham .
Som vi kan finde på at sige til venner og bekendte: ”der
skal nok være en stol til dig. Du er velkommen” sådan
trøster Grundtvig sig ved tanken om, at Gud også har
sat én frem til ham. Han har et sted, hvor han hører
hjemme, og hvor han er velkommen. ”O, lad mig i min

sidste stund, det høre af din egen mund, som ånd og liv
kan tale. Hvor godt der er i himmerig , og at du stol har
sat til mig i dine lyse sale!”
Det fortælles om den navnkundige P. G. Lindhardt, der
frem for nogen blev kendt for at have skudt den menneskelige ønsketænkning omkring det evige liv i sænk.
Det fortælles om ham, at han engang holdt en prædiken over Grundtvigs salme og derefter sagde, at kødets
opstandelse og det evige liv ikke er værd at spilde ord
på, for vi ved nu engang ingenting. Og så sluttede han
ellers: ”Men stolen står, hvor den er sat, og der bliver
den stående.”
Det må vi tro på, når stolen hjemme hos os står tom efter et elsket menneske. Vore døde er ventede .De hører
hjemme hos Gud i himlens lyse sale.
Os venter Gud at møde ude i livet. Han lover at være
med os og hos os . Han lod sin søn opstå af graven påskemorgen. Mørket fik ikke bugt med ham og skal ikke
få bugt med os.
EH

KONFIRMANDER 2013/14

En dejlig flok unge mennesker – 12 stk. – er igen begyndt i konfirmandstuen og kirken for at blive klogere på
kristendom og tro og lidt sig selv. De skal være med til at tilrettelægge nogle gudstjenester, deltage i rollespil om
reformationen, være med på en lejr om påske og ”til daglig” synge, læse, fortælle, diskutere, tegne, ”lege”
og meget mere…
De unge er fra venstre: Mie, Emma, Julie, Mathias, Andrea, Simon M., Lasse, Simon Thøger, Simon T., Filip,
Jørgen og Mikkel.
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Allehelgensarrangement
Fredag den 1. november er der igen mulighed for at
mødes i og omkring kirkehuset og kirken, for at markere Allehelgen – og vel også starten på den RIGTIG
mørke tid...
Urene - og havemøblerne - er stillet tilbage, hvor de hører hjemme –
det er “inde-hygge-tid” og vinteren kan da egentlig bare komme an...
Det kan de onde ånder – hvis der da findes nogle af dem i fredelige
Farup – også! De vil blive mødt af lys og lygter, glade børn og voksne
samt hyggeligt samvær.
Programmet er stort set som det plejer. Aktiviteterne starter v kirkens
parkeringsplads kl 19 og der sluttes af i kirken indtil kl. ca. 21.
Medbring gerne selv udhulningsgrej samt evt græskar.
Alternativt kan græskar købes på stedet.

På forhåbentligt gensyn, på denne første novemberaften.
Q-gruppen

