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Generalforsamling 2014
tirsdag den 28. januar 2014 kl. 19.00

Forsamlingshuset i Farup og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening holder traditionen tro fælles generalforsamling i
Forsamlingshuset tirsdag den 28. januar 2014 med start kl. 19.00. Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og
efter en kort pause, hvor der serveres lidt til halsen og maven, går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings
generalforsamling.
Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Vedtægter og bestyrelsernes nuværende sammensætning kan ses på hjemmesiden www.farupsogn.dk under foreninger.
Forsamlingshuset dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentstørrelse for
medlemskab af Farup Forsamlingshus
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Borgerforeningens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til

Koordineringsmøde
i Farup Forsamlingshus

TORSDAG D. 27. MARTS 2014 kl. 20.00
På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner mellem aktiviteter kan undgås.
Drøfte nye udviklingsmuligheder.
Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
Udveksling oplysninger i mellem foreningerne mv.
Få nye (gerne vilde) ideer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende),
der vil hjælpe med at udføre dem.
Andet.

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.
Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede,
der på bedst mulig måde vil forsøge at bringe disse.
Der udsendes referat, og hjemmesidens kalender opdateres efterfølgende.
HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarere kan rettes til Søren Høy Bendixen på nedenstående
fsbg@farupsogn.dk eller 20 26 16 89.

FARUP SOGNEBLAD
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Giver du en hånd?
Nu nærmer tiden sig jo for generalforsamlingen, og vi står
i bestyrelsen for borgerforeningen og mangler 3 bestyrelsesmedlemmer. Vi kunne godt bruge lidt hjælp til at finde
nogen, der har lysten til at hjælpe os.

postkassen hos formand Søren Bendixen, Præstegårdstoften 5. På indstillingen bedes anføres navn og meget gerne
adresse eller telefonnummer, på personen, som du indstiller. Dette kan gøres anonymt.

Har du lyst til at tage en tørn for Farup
sogn, eller har du snakket med en der
gerne vil, så er du / I meget velkommen
til at kontakte os.

Med håbet om mange forslag
Søren Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Vi vil som noget nyt prøve at se, om der er nogen, der kender en, som kunne være god til sådan noget frivilligt arbejde, som det er at sidde i vores bestyrelse. Har du / I en
god kandidat til en post i bestyrelsen, du behøver ikke at
have fået personens samtykke til at stille op, så kontakter vi
efterfølgende personen, som er blevet indstillet, og spørger
ham/hende, om det kunne være noget for den pågældende
at give en hånd med i bestyrelsen.
Indstillingerne kan sendes på mail til fsbg@farupsogn.dk,
på sms eller et telefonopkald til 2026-1689 eller en seddel i

Borgmester-etableringsbrev maj 2013:

Etablering af Farup Landsbyfælled
Borgmesteren i Esbjerg Kommune ønsker med dette brev at
vise en opbakning til etablering af Farup Landsbyfælled.
Farup Skole blev nedlagt som skole pr. 31. juli 2008. De
nedlagte skolelokaler bruges fortsat af Farup Sogns Borgerog Gymnastikforening, Dagplejen, Farup Ungdomsklub og
Farup Sognearkiv. Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening lejer sig herudover ind i privat regi nogle få timer om
ugen, da der ikke tidsmæssigt er plads i gymnastiksalen.
Den tilhørende boldbane bruges i sommerhalvåret til fodbold og håndbold. Disse hold bruger bade- og omklædningsfaciliteterne på Farup Skole.
Farup Skoles lokaler og gymnastiksal er brugbare, som de
er nu, men ikke tidssvarende. Derfor blev der i 2009 nedsat
en styregruppe for projekt Farup Landsbyfælled, som indeholder bygning af et aktivitets- og multihus, hvor én af de
gamle skolebygninger bibeholdes og indgår som en del af
projektet. Dagplejen, Farup Ungdomsklub og Farup Sognearkiv er tænkt ind i Farup Landsbyfælled.

Opbakninger er funderet i hele Farup og omegn, og der er
stor velvilje til både at hjælpe med praktisk udførelse af arbejde og økonomisk tilskud. Der er tilsagn fra Styregruppen om egenfinansiering bestående af både penge og eget
arbejde.
Placeringen af den nu nedlagte Farup Skole ligger helt centralt i Farup. Det er af afgørende betydning for Farups fremtidige struktur, udvikling og præsentation, at der findes en
varig og indbydende løsning på bygningernes og områdets
udseende og brug.
Esbjerg Byråd er positivt overfor etablering af et aktivitetsog multihus i Farup, men på grund af Esbjerg Kommunes
økonomiske situation, er der endnu ikke afsat penge til projektet. Byrådet vil tage stilling til anlægsprojektet ved budgetdrøftelserne for 2014-2017.
Jeg håber derfor, at modtagere af dette brev vil se positivt
på en henvendelse/ansøgning fra styregruppen for Farup
Landsbyfælled.

Borgerne i Farup er utroligt engagerede og aktive og brænder for projektet, da de fortsat ønsker at have et aktivt samlingspunkt for området.
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”Farup Landsbyfælled” – orientering
Som I sikkert har læst i dagspressen, så er der ikke blevet
afsat penge til ”Farup Landsbyfælled” for 2014. Projektet
vil indgå i budgetdrøftelserne for 2015-2018 og ”projektet
lever stadig”. Vi har fået et brev fra Esbjerg Kommune/borgmesteren, som ganske enkelt fortæller, at projektet er godt
og det sættes i gang! Vi ved bare ikke helt hvornår – brevet
er gengivet her i Marks & Muld (se side 4).
Vi er nu gået i gang med at søge fonde og legater til projektet. Der er lavet projektbeskrivelse, udtalelser fra alle nuværende og fremtidige brugere af Farup Skole, ligesom der er
lagt budget for projektet.
Farup Skole kan vi stadig bruge fremover, som vi gør det
i dag – heldigvis!!! Esbjerg Kommune er selvfølgelig interesseret i en afklaring af projektet og i at få det udført, da
nuværende drift har driftsomkostninger, som gør, at der

FÆLLESSPISNING
Sæt kryds i kalenderen den 15. januar
og 26. februar, da er der igen
fællesspisning i Farup Forsamlingshus.

Jernindsamling
– resultatet
Der blev i juni 2013 lavet en jernindsamling til støtte
for ”Farup Landsbyfælled”. En fredag eftermiddag
og en lørdag formiddag blev brugt på projektet. Da
jernet var solgt, var der ca. 15.000 kr. i kassen.
Tusind tak for hjælpen til dem, der havde tid til at
hjælpe og tak til jer, der stillede jeres ”metaller” frem
– både private, landmænd og andre erhverv.
Vi gentager projektet igen sommer 2014.

Smid ikke metal på genbrugspladsen,
men gem det til indsamlingen.
Har I ikke plads til at have det stående, så har Lauge
Nielsen, Farup Kirkevej 18, et hjørne, hvor der er
plads. Ring gerne til ham på 75411883 og aftal nærmere. Har du ikke mulighed for selv at transportere
det til Lauge, vil han gerne være behjælpelig med at
afhente det.
Styregruppen for ”Farup Landsbyfælled”

skal være en afklaring. Bl.a. skal fyret udskiftes og der er
almindeligt vedligehold.
I styregruppen arbejder vi ufortrødent videre på forskønnelse af vor dejlige landsby.
Vi holder jer
orienteret fremover
i Marsk & Muld.

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

Årets loppemarked
Loppemarkedet i år gik super godt. Vi havde rigtig
mange besøgende, både “professionelle” kræmmere,
men også mange lokale gæster.
I løbet af året har vi modtaget mange fine “lopper”.
Det vil vi gerne sige tusind tak for. Uden lopper ingen loppemarked. Vi vil også gerne takke de mange
frivillige hjælpere, der bruger tid og kræfter på vores
loppemarked. Også stor tak til Lene og Lauge, der
lægger hus til lopperne hele året.
Overskuddet blev på 10.900 kr.,
og de går til Forsamlingshuset.
Mvh Ruth og Mogens

FARUP SOGNEBLAD
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Oprydning i gymnastiksalen
I forbindelse med opstarten af gymnastiksæsonen
2013/14, skulle der fortages en grundig oprydning
af redskaberne ved gymnastiksalen på skolen.
Dette hjalp ungdomsklubben med på en klubaften,
hvor de unge hjalp med at flytte rundt, feje og sætte
pænt på plads igen, så det nu er mere overskueligt at
finde redskaberne, når de skal bruges til gymnastik.
Det vil vi i borgerforeningen gerne takke ungdomsklubben for. Det har været en stor hjælp for os.
Nu der så er blevet så pænt, så vil vi gerne opfordre alle, der bruger gymnastiksalen og de tilhørende
lokaler, til at holde orden deroppe. Vi tror, at ungdomsklubben gerne vil bruge deres klubaftner på
noget andet end at rydde op.
Borgerforeningen
Søren Bendixen

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. i
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 gyldigt
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.

Landsbypedelordningen
indføres i Esbjerg Kommune
På baggrund af forslag fra borgerforeningen til Esbjerg Kommunes økonomiudvalg, har kommunen
besluttet at oprette ordningen, som vil omfatte hele
kommunen, både byer, småbyer og landsbyer.
Ordningen er kendt fra både Tønder og Varde kommuner, som allerede i 2012 indførte ordningen hos
dem.
Det er en mulighed for at få hjælp til at få lavet
nogle projekter i bl.a. Farup sogn, som ellers skulle
have været lavet af frivillige. Kommunen stiller
arbejdskraft og ”småværktøj” til rådighed, men udgifter til materialer eller andre redskaber, skal man
selv betale for.
Det som en landsbypedel kan gøre er fx, hvis der et
sted i sognet er nogle fliser, som ikke ligger ordentligt, så kan de hjælpe med at få det på plads igen.
Hvis man har noget, som man synes,
at man kan bruge hjælp til, så kontakt
Søren Bendixen på fsbg@farupsogn.dk,
som er kontaktperson til kommunen.

Klubhæftet

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.

Medlemska

b af F.S.B.G

Med venlig
hilsen besty
relsen i F.S.B
.G.

Borgerforeningen
Søren Bendixen, formand
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Farup ungdomsklub
nu med billardbord og biograf
Det ta´r kun 5 min. at cykle til ungdomsklubben i Farup
– og vi vil så gerne ha´ I kommer.

Efteråret har budt på nye tiltag i ungdomsklubben. Vi har
været så heldige at få sponsoreret et billardbord af Jens
Michal Jensen, så nu er der etableret et spille rum med
bordtennis- og billardbord.
Det siger vi STORT tak for.
Forældre, børn og unge har været i gang med opbygningen
af biograf arrangement. En lørdag i november kom en flok
fædre bevæbnet med værktøj og hænderne skruet rigtig på.
På kort tid blev der slæbt, slebet og bygget sidde pladser op
af EURO-paller. Efter velfortjent pizza og sodavand var det
næsten ikke til at drive de ihærdige mænd hjem. Det store
lærred SKULLE op og de sidste huller i væggen spartles færdig. Igen har vi været så heldige at Vestjysk Malerenterprise
ved Georg Julius venligst har doneret maling til projektet.
Tusind tak til alle jer for nogle effektive arbejdstimer.
Der er som noget nyt opstartet ungdomsklub i Ribe. Hvordan det påvirker medlemstallet i Farup ungdomsklub, er
endnu uvist. Vi har stadig besøg fra børn og unge fra Ribe,
der gerne vil med nogle aftener i klubben eller være medlem. Dette bestyrker os i at vi kan noget særligt, bl.a. fordi
det er en lille klub i et lille samfund. Styrken ved en lille
klub er, at alle kender hinanden og man automatisk er en
del af et fællesskab, bare ved at man bor i Farup. På den
måde får man venner og bekendte på tværs af årgange. Det
kan være med til at styrke netværket for den enkelte.

Ungdomsklubben skal gerne bestå, så vores børn og unge
har et sted at mødes, hvor alle har mulighed for at komme
og ikke kun de særlige udvalgte i kliken. Vi håber at der
fortsat vil være opbakning fra forældre og børns side. Det er
et trygt sted og der er en god stemning. Cykel turen er kort.
De skal ikke sendes afsted på cykel til Ribe i mørket eller
bilen skal startes, for at transportere dem frem og tilbage i
en travl hverdag.
Biografen og billardbordet, skulle gerne være med til at
børnene og de unge fortsat synes, der er noget at samles om,
når de kommer i klubben. Vi har stadig god gavn af gymnastiksalen, ligesom der produceres tasker og andre kreative
ting i klubben. Der er snart skøjtetur og bolsje- samt julegave produktion. Vigtigst er det dog at man kan komme og
hænge ud, fri fra forældre og uden de store krav – bortset
fra god opførsel..;)
Kig forbi og se den flotte biograf og spillerum.
Vi holder åbent mandag og onsdag kl. 19 - 22.
Vi trænger snart til nye sofaer og stole, så skal der skiftes ud
i stuen er vi interesserede.

Inge Nørby-Lassen
Formand for Farup ungdomsklub

FARUP SOGNEBLAD
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Jens Rosendal, højskolemand , forfatter og
digter, bosiddende ikke langt herfra i Ballum,
kendt i vide kredse for sangen: ”Du kom med
alt det, der var dig.” Jens Rosendal har skrevet
en ”Julekalender for voksne”, som netop er
blevet udgivet i bogform. En lille, fin , fin bog
med store tanker om det mindste og det største.
”Det kræver fokus og nærvær at nå frem til
barnet i krybben... i en måned, hvor vi er til
fals for glimmer, pap og plastic og alt for lange
åbningstider i alt for store storcentre…” hedder
det i forordet. Jens Rosendal hjælper os på vej
med sine Decemberreflektioner fra gåturene
ved Vadehavet og Ballum kirkegård, tilbageblik
på barndommens land og så meget andet. En
oplagt gaveide til en selv og andre på vej mod
jul. Og så holder den prisen under de hundrede.
Julekalender 8. december

Det der bliver

I den kirke jeg mest går i, er der mange fine sager. Det er der i mange kirker og det betyder noget.
Men det er hverken altertavlen af Larsen Stevns eller de gamle kalkmalerier eller døbefonden jeg har kastet min
store opmærksomhed og koncentration på.
Det er en ret lille udskåret og malet træskulptur allerøverst oppe på lydhimlen over prædikestolen. Den står deroppe på vej ud i rummet og verden ser det ud til.
Jeg ved ikke engang, om den er et kunstværk. Det er trind baby-Kristus med et kors i den ene hånd og så har der
sandsynligvis været en sejrsfane i den anden. Det ved jeg ikke helt, men har den været der, er den gået til i tidens
løb.
Der er noget helt uovervindeligt ved figuren. Den er ikke beregnet på at tage sig køn ud, men den er der, og den er
der hele tiden i sin frimodige beskedenhed og højt deroppe. Den synes at holde til alt, ja, alt. Den har jo holdt til
meget gennem tiderne.
Jo, jeg tror jeg mener det, når jeg siger alt.
Når jeg tænker på alt det , der er sagt fra prædikestolen lige neden under. Jeg tænker på, hvad der er doceret i de
forskellige teologiske perioder: pietisme og ortodoksi og missionspræsterne og de grundtvigske, alle retningerne.
Og på hvad der er sagt alle andre steder i kirken, og hvad der er tænkt i den kirke af fromme og skrækkelige ting.
Hvad der har forekommet og forekommer af forstillelse og hykleri. Når jeg tænker på alt det, så kigger jeg på den
lille Babykristus deroppe.
Sådan holder den levende Kristus til det hele. Og slutter hver gang med bare at sige , at han elsker os og vil være der
altid. Og bliver stående. Og at han har krudt og kræfter og liv til det.
Det er den sejrende overlevelse på trods af alt, der er det mest gennemgående ved figuren. Den er simpelthen ikke
til at kule ned.
Mens vi stønner og falder for det mindste lille angreb, så ser han igennem det hele. Ser al skidtet og tilgiver og
bli’r.
For mig er det bedste sted at lade øjnene glide hen, når jeg er ved at tabe tålmodigheden over de andre og over mig
selv, over hykleriet, som ingen ende vil tage og er værre jo frommere det stiller sig an. Det er det bedste for mine
øjne i den kirke.
Hver gang ender det med , jeg taknemligt vender øjnene bort fra babyen igen og kan være til lidt endnu i taknemlighed og glæde.
JR
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NAVNE OG TELEFONER
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Christina Johansson
Farup Kirkevej 26, 75411262

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

DECEMBER
Søndag d. 1.

1.s.i advent kl. 10.00.
Vi synger kirkeåret ind /afslutning minikonf.
Tirsdag d. 3. kl. 10.00 dagplejejul
Torsdag d. 5. kl. 17.00 Fyraftenstime
Søndag d. 8. 2.s.i advent kl. 10.00
Lørdag d. 14. kl. 10.30 jul for de små
Søndag d. 15. 3.s.i advent kl. 19.00 kor / kaffe i Kirkehuset
Tirsdag d. 17. kl. 17.00 Fyraftenstime
Søndag d. 22. 4.s.i advent kl. 10.00 Ruth H.Svendsen
Juleaften d. 24. kl. 15.30
Juledag d. 25. kl. 10.00
2. juledag
ingen
Søndag d. 29. kl. 14.00 band/ julesalmer/ kaffe

Januar

Nytårsdag d. 1. kl. 16.00. Vi ønsker godt nytår
Indsamling Bibelselskabet
Søndag d. 5. h3k Søndag kl. 10.00 Vi synger julen ud
Søndag d. 12. ingen
Søndag d. 19. 2.s.e.h3k kl. 10.00
Søndag d. 26. 3.s.e.h3k kl. 10.00

ADVENTSKOR

Maja Haue er igen klar ved klaveret!
Vi er netop begyndt forberedelserne til
årets advents-kor-aften i kirken søndag
d. 15. dec. kl. 19,00.
Nye kan stadig nå at være med.
Vi øver flg. aftener i konfirmandstuen
med start kl. 19,00.
Onsdag d. 27. nov.
Mandag d. 2. dec.
Tirsdag d. 10.dec.
Medbring kaffen hjemmefra til en hyggelig pause
Afslutning i kirken søndag d. 15.12. kl. 19,00.
Generalprøve samme dag kl. 17,00

Børne- og ungekor

Vi håber, der igen i år er børn og unge fra 3. kl. og op, der har
lyst til at danne kor i kirken og bære lys ind, når vi d. 15. dec.
holder adventskoraften i kirken.
Vi skal øve fredagen før – d. 13. dec. kl. 15.30 - 16.15.
Så mød op/fortæl dit barn/barnebarn, at vi synger i kirken
den dag….

ADVENTSKORAFTEN

4.s.e.h3k kl. 19.00 / kyndelmisse,
Maja m.fl./kaffe
Søndag d. 9. 5.s.e.h3k kl. 10.00
Søndag d. 16. septuagesima kl. 9.30
Søndag d. 23. ingen

Det er efterhånden blevet en dejlig tradition, at kirken en aften i adventstiden genlyder af børne -, unge- og voksne stemmer . Det lægger vi op til igen søndag d. 15. dec. kl. 19.00,
hvor Maja Haue igen sidder ved pianoet og lokale folk danner
kor. Vi skal desuden alle synge med på nogle af adventstidens
mange salmer.
Efter en times tid i kirken er der kaffe i Kirkehuset, hvor naturligvis alle er velkomne.

KIRKEBIL

DAGPLEJEJUL

Februar

Søndag d. 2.

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.

MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag d. 3. dec. kl. 10,00 mødes dagplejemødre og børn i
kirken for at synge og høre om jul. Andre er meget velkomne,
også voksne, som har lyst til at synge med!

JUL FOR DE SMÅ

Med udgangen af det gamle kirkeår har menighedsrådet igen
konstitueret sig. Der var ingen rokeringer, men fuld opbakning til de nuværende folk/poster i rådet. Det ser med andre
ord ud som følger :
Formand Solveig Christiansen
Næstformand Anne Kortegaard
Kirkeværge Christina Johansson
Daglig kasserer Mona Vejlgaard
Sekretær Alma Clausen
Regnskabsfører Viggo Mogensen

Lørdag d. 14. dec. kl. 10,30. Der sendes brev ud til børn i
alderen 3-5 år. Men alle er naturligvis velkomne .

FYRAFTENSTIME

To hverdage i december har vi sat Fyraftenstime på programmet. Dvs. tanken er, at der ikke skal være det store program,
men lejlighed til at sidde i vores smukke kirke, nyde stilheden, lysene , musikken og en enkelt salme, inden vi igen træder ud i hverdagen og det pulserende liv.
Torsdag d. 5. dec. og tirsdag d. 17. dec. kl. 17-17,30

FARUP SOGNEBLAD



FARUP KIRKE

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

JULESØNDAG MED JULESALMER OG BAND PÅ BESØG

Vi har været så heldige, at de fire unge musikere, lokale Andreas Wind og Sidsel Villadsen samt Ane Friis Nielsen og Kathrine
Jefsen har sat hinanden stævne i Farup kirke søndag mellem jul og nytår. De fire tidligere gymnasiekammerater er nu spredt
for alle vinde, så det er en herlig ting, at de vil afse tid til at komme og spille og synge her igen.
Det bliver altså søndag d. 29. dec. kl. 14,00. De fire vil som tidligere spille egne numre men der vil også blive rig lejlighed til
at synge de julesalmer, vi endnu ikke har nået! Der vil være stående kirkekaffe efter kirkemusiktimen.

SALMEMARATON

fortsætter igen efter jul. Nu har det været i gang i et år og
samler stadig sangglade folk fra sognene i Ribe domprovsti.
Man kan komme og gå som det passer ind i ens program.
Det er altid kl. 17 og varer en lille time. Nye foldere kommer
ud i kirkerne i december .
Darum kirke torsdag d. 12.12.
Ribe domkirke - torsdag d. 9. 1.
Vejrup kirke - tirsdag d. 21.1.
Hjortlund kirke - onsdag d. 5.2.
Hviding kirke – torsdag d. 20.2.
Sct. Catharinæ, Ribe – torsdag d. 6.3.
Obbekær kirke– tirsdag d. 18.3.
Gørding Kirke– onsdag d. 2.4.

TIRSDAGSKLUB

Vi fortsætter efter jul den sidste tirsdag i måneden kl. 14,3016,30 i konfirmandstuen. Til sang og snak og hygge og lidt at
tænke over.
Tirsdag d. 28. jan. får vi besøg af Knud Jensen, tidl. skoleinspektør , menighedsrådsmedlem v. Ribe domkirke og stadig
meget aktiv i den forbindelse såvel som i meget andet. Vi har
tidligere haft besøg af Knud Jensen, hvor han fortalte om en
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rejse til Vietnam. Denne gang skal vi høre om ”Færøerne på
motorcykel”.
Tirsdag d. 25. febr. kommer tidl. sygeplejerske Birthe Søgaard, Ø. Vedsted, og fortæller om at være ”Sommervikar i
grønlændernes land” .

BABYSALMESANG

Babysalmesangen holder pause ind i det nye år.
Nyt hold begynder i slutningen februar, onsdag d. 26. kl.
10,00, igen i Sct. Catharinæ kirke, Ribe.
Evt. henvendelse til Elin Hjuler, 75421612/ ehs@km.dk

HUSORKESTER

Som mange vil vide, har den unge, dygtige Maja Haue, studerende på Esbjerg musikkonservatorium, i flere omgange
glædet os med sit spil og sin medvirken på anden vis i kirken.
Det fine bekendtskab har vi i menighedsrådet længe tænkt i,
om vi kunne udbygge. Vi har nu fået en aftale med Maja om
at spille en 3-4 gange i løbet af det næste år. Og med sig vil
Maja have en eller flere musikere, så vi tillader os at tale om et
lille HUSORKESTER. Første gang vi får de unge musikere på
besøg bliver søndag d. 2. febr., hvor vi holder kyndelmisse/
lysgudstjeneste kl. 19,00.

FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

Præsentation af Dagplejen i Farup
Den kommunale dagpleje i Farup byder hver dag på spændende oplevelser, nærhed
og trygge rammer for de mindste. Vi er i Farup-distriktet fire kommunale dagplejere:
Rikke (Nr. Farup), Sussi (Farup by), Ruth (Farup by) og naturdagplejer Annette (Hillerup).
En dag i dagplejen kan byde på mange forskellige oplevelser; f.eks. tager vi på besøg på
en bondegård, hvor vi hilser på køer, kalve og alle de andre dyr, der findes på landet,
eller måske går vi en lille tur og snakker om, hvad vi ser i naturen. Vi synger også
mange sange og læser historier.
En gang om ugen mødes vi til legestue på Farup skole, hvor der er rig mulighed for
aktiviteter for børnene. Vi kan lege i gymnastiksalen, lave mad og bage brød i køkkenet eller bruge sportspladsen og legepladsen. Ind i melllem tager vi også på besøg hos
hinanden, og både børnene og os dagplejere kender derfor hinanden rigtig godt.
I dagplejen er vi også med til at lære børnene om kulturelle værdier og traditioner.
Vi holder bl.a. fastelavn, laver påskepynt og fejrer høstfest med bedsteforældre.
I december har vi også vores egen julegudstjeneste i Farup Kirke med præsten Elin
Hjuler.
Som alle andre kommunale institutioner arbejder vi i dagplejen med de pæd. læreplaner, hvor målet er at styrke barnets selvværd ud fra dets individuelle kompetencer.
Læreplanerne omfatter blandt andet personlig udvikling, sprog og bevægelse.
På billederne kan I se nogle af de oplevelser, vi har haft i årets løb.
Med venlig hilsen
Dagplejerne i Farup
Rikke, Annette, Sussi og Ruth
P.s. Alle er meget velkomne til vores julegudstjeneste tirs. d. 3. dec. Kl. 10 i Farup Kirke.

FARUP SOGNEBLAD

11
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