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Tirsdag den 28. jan. kl. 14.30
Tirsdag den 28. jan. kl. 19.00

FEBRUAR

Søndag den 2. feb. kl. 19.00
Fredag den 7. feb. kl. 19.00
Mandag den 17. feb. kl. 19.30
Mandag den 17. feb. kl. 20.30
Tirsdag den 25. feb. kl. 14.30
Onsdag den 26. feb. kl. 18.00

MARTS

Søndag den 2. marts kl. 10.00
Søndag den 2. marts kl. 10.30
Fredag den 7. marts kl.
Tirsdag den 25. marts kl. 14.30
Torsdag den 27. marts kl. 20.00
Den 29. og 30. marts kl. 9.00

April

Torsdag den 10. april kl. 19.00
Tirsdag den 29. april kl. 14.30

Kyndelmisse og husorkester i kirken
Vildtaften i forsamlingshuset
Generalforsamlig i Ungdomsklubben
Generalforsamlig i Farup Landsbyfælled
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Fællesspisning i forsamlingshuset

Fastelavnsgudstjeneste for børn
Fastelavn
Gymnastikopvisning
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Koordineringsmøde
Arbejdsweekend forsamlingshuset

Åbent hus i lokalarkivet
Tirsdagsklub på udflugt

FASTE MØDER:
l
l
l
l

Oplag: 400 stk.

Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Generalforsamling FSBG og FFH

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 skolens P-plads om torsdagen kl. 15.00-15.30.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

FARUP SOGN
Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Formandsberetning januar 2014
2013 har for Farup Forsamlingshus igen været aktivt. Der
er sket udskiftning af forpagter/udlejer. Rene stoppede, og
Hans kom til. Det er ingen hemmelighed, at det har taget
tid og været en udfordring. Vi har mødtes til et hav af møder, snakket i tlf., sendt sms og mailet. Vi har haft advokat
ind over, som har hjulpet med en del ting. For sent betalt
husleje, og det, at der ikke altid bliver snakket lige pænt til
en, tager på kræfterne. Men vi er kommet igennem det, og
det vil jeg gerne sige bestyrelsen og Hans en stor tak for.
Jeg ser frem til 2014 og håber det bedste for huset.
Jeg vil også gerne takke alle de frivillige, der igennem året
endnu engang har hjulpet til ved forskellige arrangementer samt de sponsorater vi modtager. Det hjælper meget på
den daglige drift af huset.
Der er blevet investeret i en del i 2013. Bl.a. er ydermuren
blevet fuget, der er indkøbt nyt service efter at Hans er
kommet til. Den gamle flagstang kunne ikke mere, så en
ny er købt. Men det kan alt sammen ses ud fra vores regnskab. Teleslyngeanlægget har også været oppe i et år nu og
det fungerer rigtig godt.
Året startede med generalforsamling den 29. januar 2013.
Vores regnskaber blev godkendt. Bestyrelsen gik videre
uændret. Tak for det.
Vores foredrag den 27. februar med Hans Erik Rasmussen, danskere i Argentina, blev desværre aflyst, der var for
få tilmeldinger, rigtig ærgerligt. Men det ville have givet
stor underskud, hvis vi havde valgt at holde det.
Hobbyudstillingen i marts mdr. er en fast tradition. En del
kigger forbi og ser de mange flotte ting. Tove og hendes
hjælpere sørger for en god dag. Stor tak for det fine overskud.
Landsbyfesten 2013 forløb igen rigtig godt. Mange støttede vores tombola, som gav et flot overskud.

I forbindelse med at Hans tog over, har vi haft et rengøringsfirma ind over for at gøre hovedrent især i køkkenet,
og vi har selv givet en hånd med. Bl.a. har alle lamper været nede og fået en omgang, samt alle de hvide lyddæmpere i loftet. Der er blevet malet døre og vinduer indvendig.
Dan Schmidt har givet en hånd med og ryddet flot op ude
omkring huset og kørt en del på renovation.
Igen i år var Ruth og Mogens tovholdere på loppemarkedet. Der var rigtig mange forbi, især lige fra starten hvor
folk havde stillet sig i kø. Det gav et meget flot overskud
på 11.000 kr. ca.
Vi har holdt 2 fællesspisninger i oktober og november
mdr. med god opbakning. Vi holder igen her i januar og
februar.
Vi sluttede året af med juletræsfest den 8. december. Flot
juletræ, julemanden kom og vi sang og dansede om træet.
Spiste slikposer og æbleskiver. Flot opbakning, tak for det.
Jeg vil gerne reklamere for vores arbejdsweekend den 29.
og 30. marts i Farup Forsamlingshus. Håber at så mange
som muligt, vil hjælpe med stort og småt.
Hans har en del ønsker for huset og er der nogen, der ligger inde med, hvordan vi søger midler, så hører vi gerne
fra jer. Vi kan jo se, at andre forsamlingshuse får midler fra
f.eks banker osv.
Vores priser for udlejning er steget lidt, se mere på vores
hjemmeside.
Til dette års generalforsamling er Lisbeth og Sussi på valg,
de har begge valgt at fortsætte. Det er vi meget glade for.
Det var, hvad jeg havde valgt at bringe i min formandsberetning.
Betina Doctor Jørgensen

FSBG formandsberetning for foreningsåret 2013
Endnu et FSBG-år er gået og dermed også mit første år
som formand. Det har været et år, hvor der er sket meget,
hvor ting har flasket sig, men også et år, hvor vi har måttet
kæmpe for at holde sammen på trådene i foreningen. Der
har været opture og nedture, men heldigvis flest af dem,
der gik op ad.

lers blev der ikke fortaget ændringer i vedtægterne. Desværre har vi i bestyrelsen været hårdt ramt at sygdom, som
har gjort, at vi måtte tage over for de sygdomsramte, så der
er blevet trukket ekstra kræfter på de tilbageværende og
Helle Vesterby Hansen, som har taget et rigtig stort træk,
for at holde gymnastikken i gang.

Vi startede året med generalforsamlingen, hvor det blev
besluttet at sætte kontingentet op med 25,00 kr., men el-

Logitranshallen lagde igen i år i marts måned gulv til en
flot gymnastikopvisning, hvor vores mange hold viste,
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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, der gav en
hånd med.
På generalforsamlingen blev der forslået, at man i Farup
genoptog koordineringsmødet. Det tog vi som en lille udfordring og samlede en aften i marts alle foreninger i forsamlingshuset, hvor alle medbragte kalender og egne arrangementer, så vi kunne få den lagt i den fælles kalender,
som findes på vores hjemmeside www.farupsogn.dk. Det
var et godt møde, hvor vi sørgede for, ikke at få planlagt
arrangementer på samme dag.
Igen i år havde vi arrangeret en gratis svømme-/badetur
i Ribe Svømmehal til den årlige »Store Badedag«, hvor
der var mulighed for en dukkert i klorvandet – og alle de
fremmødte havde en rigtig hyggelig eftermiddag i marts,
og Farup kunne nu igen lugte godt.
For femte år i træk havde Danmarks Naturfredningsforenings opfordret til den årlige affaldsindsamling i april
måned – i år med ca. 35 mand fra Farup og omegn, der
havde fundet et par ledige timer denne dejlige søndags
forårsdag, hvor der blev samlet en masse affald, som ikke
hører hjemme i marsken i »Nationalpark Danmark«. 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 2014.
Normalt er der ikke meget respons på ting, vi laver, eller emner vi berører i Marsk og Muld, men da vi fik lavet
en trykfejl i sms’en og på hjemmesiden vedr. lukningen af
Ørstedsvej, så skal jeg da love for, at jeg fik stemmebåndet
i brug og kom til tastaturet ved computeren for at besvare
mails. Det var dejligt at få nogle reaktioner på det, vi laver
og skriver om, selv om det ikke var vores hensigt. Vi vil
gerne spørges og svare for os.
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 børnecirkustræning med Gøgler
Kaj og hans altid muntre kommentarer og til tider udfordrende cirkusjargon. Efter træningen var der opvisning af
ca. 15 børn og unge, der viste, hvad de netop havde lært.
Lokalarkivet var igen vært ved det kæmpe kagebord og
med efterfølgende god musik. Lørdag stod den på ponyridning, hoppeborg og igen i år det helt store samtaleemne
– Farmer Cup. Jesper Tellund og hans »lille hjælper« Bjarne Schou 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 Kogehuset ved Hans Rasmussen maden,
som bare var rigtig lækker, og blev nydt af ca. 180 sultne
borgere fra nær og fjern. Musikken blev leveret af duoen
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»Poppet on a string« ved Cecilie og Jesper, som spillede
baggrundsmusik til maden og gav den max gas efterfølgende, hvor dansegulvet blev hårdt belastet af de mange
folk derude. Hvor var det fedt at se 180 mand mødte op til
festen og havde en rigtig fed lørdag aften. Husk at reservere weekenden i uge 34 til Landsbyfest 2014.
I år lavede vi også et arrangement for vores borgere, der
har haft mulighed for at bo i sognet gennem flere år, da
Niels Ole Frederiksen (NOF) kom og underholdt med
sine fortællinger og oplevelser om livet, og de betragtninger han gør sig som pensionist. I anden del af showet, diskede han op med sange fra den danske højskolesangbog,
hvor han også supplerede med gode og sjove historier. En
spændende aften, hvor stormen ellers havde raset få timer
forinden foredragets begyndelse.
I oktober gik turen for femte år i træk til Varde Legeborg.
Igen i år havde vi valgt at indføre en egenbetaling på 20
kr. pr. mand. Små 100 mand havde bare en rigtig fed eftermiddag/aften, hvor der blev brændt en masse energi af,
hos både unge som ældre.
Klubhæftet fik vi også introduceret for jer i år. For hver
solgt eksemplar at disse rabathæfter, tjente vi 100 kr. Det
blev desværre ikke til den helt store succes, men vi tjente
da små 2000,- kroner til foreningen ved at sælge dem. I
den forbindelse vil jeg takke Mona Vejlgård for hjælpen
med at sælge hæfterne. Så må vi se til år 2014, om det er
noget vi ønsker at tjene nogle penge på, og hvad folkene
bag klubhæftet finder på. Jeg har ladet mig fortælle, at de
går over til at bruge en app til mobiltelefonen. Hvis vi vælger at gå med på den, så vil det naturligvis fremgå af Marsk
og Muld og diverse andre steder.
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, mens 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.
Vi har i år haft et projekt kørende i bestyrelsen, hvor vi
gerne ville have lavet nogle skilteholdere, som vi og andre
foreninger og privatpersoner kan gøre brug af. Projektet
er nu afsluttet, og det fine resultat kan ses på torvet i Farup, hvor der står en permanent skilteholder, og ellers på
Farupvej ved nr. 5 på Kærbølvej efter jernbaneoverskæringen og på torvet i Hillerup, når der er opslag på. Farup
smede ved Michael Voigt og Tømrermester H. Bruhn og
Søn har været inde og sponsorere materialer og arbejdskraft til opbygningen af disse i samarbejde med lokale
hænder.
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Alle disse arrangementer og tiltag har ikke kunnet bære
sig selv, hvis det ikke havde været for alle de frivillige kræfter, der er blevet lagt i. Alle medlemmer af bestyrelsen har
igen i år gjort en stor indsats for, at borgene i Farup sogn

har kunnet nyde godt af arrangementerne. Ud over bestyrelsen, så har andre også hjulpet til – ingen nævnt, ingen
glemt.
Søren Bendixen

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for
forskellige interessegrupper i Farup sogn.

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til

Koordineringsmøde i Farup Forsamlingshus
TORSDAG Den 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 af oplysninger mellem foreningerne mv.
• Få nye (gerne vilde) idéer 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 viderebringe disse.
Der udsendes referat, og hjemmesidens kalender opdateres efterfølgende.
HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til
Søren Høy Bendixen på fsbg@farupsogn.dk eller 20261689.
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Åbent hus
i Lokalarkivet

Medlemskab af F.S.B.G.

Lokalarkivet indbyder igen til åbent hus
torsdag den 10. april fra kl. 19.00.
Vi byder på kaffe/the og kage. Formanden og kassereren aflægger beretning/regnskab.
Vi håber på en hyggelig aften med
mange deltagere.

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 2014 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.
Du kan med fordel holde dig opdateret på
www.farupsogn.dk

Med venlig hilsen
Lokalarkivet
Farup Kirkevej 2
6760 Ribe

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i F.S.B.G.

Generalforsamling
i Farup Ungdomsklub

mandag den 17. februar 2014 kl. 19.30
på Farup skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.farupsogn.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Juletræsfesten
den 8. december
Igen i år var der stor opbakning til den årlige juletræsfest i forsamlingshuset. Vi nåede op på 39 børn og 43
voksne.
Julemanden fandt igen vejen til vores lille by til stor
glæde for alle børnene. Til trods for juletravlheden
havde han tid til at blive og danse rundt om det store
flotte juletræ, som igen i år var sponsoreret af Viggo.

Indkaldelse til
ordinær Generalforsamling
i »Farup Landsbyfælled«
mandag den 17. februar 2014 kl 20.30
i Lokalhistorisk Arkiv på Farup Skole.

TAK til julemanden og TAK til Viggo for det fine træ.
Vi havde som altid et par rigtig hyggelige timer, hvor
der blev danset om juletræet, sunget sange, spist æbleskiver og slik og snakket lystigt på kryds og tværs.

Dagsorden i følge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af
Ungdomsklubbens Generalforsamling,
og den forventes at starte ca. kl. 20.30.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Støt kampen mod sult

– det giver en god fornemmelse i maven
Søndag den 9. marts sender Farup sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen
indsamlere på gaden for at bekæmpe sult.
’Det giver en god fornemmelse i maven’. Sætningen er et forsøg på at binde
verden sammen – at binde os i Danmark, der kan få en god fornemmelse i maven ved at gå på
gaden med en indsamlingsbøsse sammen med de mennesker, der ved, hvad det er at sulte og ikke
have mad nok.
870 mio. mennesker af verdens befolkning på godt 7 mia. – eller hvert 8. menneske på jorden
– kan ikke spise sig mæt hver dag. Årsagerne til, at mennesker sulter, er mange. En af dem er
klimaforandringerne. De slår især hårdt i fattige lande, der ikke har råd til at afværge og afbøde
konsekvenserne.
Etiopien er et af de lande, der er ramt af klimaforandringerne. Tørke og sult er ikke noget nyt i Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en voldsom sultkatastrofe, hvis forfærdende billeder mange
husker. Men selv om det går bedre i Etiopien, især i byerne, har sulten bidt sig fast mange steder.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne,
så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.
Gå med i kampen mod sult!
Wiebke Dau Nielsen
Meld dig som indsamler hos Elin Hjuler, 75421612 eller på ehs@km.dk.

Nyt fra fodbold
Nu bliver det forhåbentlig snart forår,
så vi kan komme til at spille bold igen.
Men vi mangler trænere til både de 2til 5-årige og de 6-årige og opefter.
Er der nogen, der har lyst, vil jeg gerne
høre fra jer. Vi har opstart midt april.
Hilsen Lars Andersen
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Officiel indvielse
af biograf-rum

Hænder søges

Mandag den 17. februar kl. 19.00
inviteres alle interesserede hermed
til officiel indvielse af de nye lokaler i Farup Ungdomsklub på Farup
skole.
Projektet har fået økonomisk støtte
af Ella og Helge Rasmussens fond,
en projektor fra NISAP og maling
fra Vest Jysk Malerenterprise. Ligeledes har Bent Pedersen sponsoreret højttalere. Alt sammen takker vi
mange gange for.

Vi mangler lidt hjælp til at gøre forsamlingshuset lidt pænere at se på
både inden- og udenfor.

Der vil blive serveret kaffe og kage
og kl 19.30 afholdes der generalforsamling i klubben.

Så kom ned og få en hyggelig dag
med naboer, venner eller nogen I
kender.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hvis I vil give os en hjælpende
hånd, er det lørdag den 29. marts
og søndag den 30. marts.
Vi mødes i forsamlingshuset kl.
9.00 til kaffe og morgenbrød.
Da vi gerne vil vide lidt om hvor
mange, som kommer bedes man
melde sig til Lisbeth på 30 52 98 55.
Hos hende kan man også få svar på
eventuelle spørgsmål.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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april. Henvendelse til præsterne i Sct. Catharinæ: Simon T.
Stubkjær 75420232 / Ruth H. Svendsen 75431156

BABYSALMESANG

Nyt forløb begynder onsdag d. 26. febr. kl. 10.00 i Sct. Catharinæ kirke. Se hjemmesiden eller ring/mail Elin Hjuler for
yderligere oplysninger / tilmelding 75421612/ehs@km.dk

FASTELAVN OG KIRKE FOR BØRN
GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

Februar

Søndag d. 2.

4.s.e.h3k kl. 19.00
husorkester/kyndelmisse/kaffe
Søndag d. 9. 5.s.e.h3k kl. 10.00
Søndag d. 16. Septuagesima kl. 9.30
Søndag d. 23. Ingen

Marts

Søndag d. 2.

Onsdag d. 5.
Søndag d. 9.
Søndag d.16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

HUSORKESTER

Fastelavnssøndag kl. 10.00
fastelavn for børn inden fastelavn
i forsamlingshuset
Fastelavnsgudstjeneste kl. 19.00
husorkester/kaffe
1.s.i fasten kl. 10.00 /indsamling FN
2.s.i fasten kl. 10.00
Ingen
Midfaste kl. 10.00

April

Søndag d. 6. Mariæ bebudelse kl. 19.00
Lørdag d. 12. Kl. 10.00 påske for de små
Søndag d. 13. Palmesøndag kl. 10.00

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. 75421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Christina Johansson
Farup Kirkevej 26, 75411262

Som omtalt i dec. nummeret af M&M har vi fået en aftale
med Maja Haue Morthorst om at komme og spille i kirken
nogle gange i løbet af året. Mange vil kende Maja fra decemberkoret, hvor hun i flere år og til stor fornøjelse har ledsaget børn og voksne på pianoet. Nu vender hun tilbage, første
gang søndag d. 2. febr., hvor vi markerer kyndelmisse/midvinter med en aften – lysgudstjeneste.
Maja er vokset op i Spandet og bor nu i Jedsted. Hun får selskab af Benjamin Kirketerp på bas. Benjamin stammer fra
Tjæreborg, men er bosat i Esbjerg, hvor de begge er studerende på Musikkonservatoriet. De to er engageret af menighedsrådet som en slags HUSORKESTER. Vi forestiller os, at
de kommer nogle gange om året og måske med endnu en
musiker, et blæseinstrument eller hvad de nu finder på!
Maja og Benjamin har stor erfaring med sig fra andre kirkesammenhænge, bl.a. har de tidligere spillet sammen i Zions
kirken i Esbjerg.
Vi skal møde de to unge musikere to gange her i foråret. Som
nævnt søndag d. 2.2. hvor temaet er lys og mørke. Og igen
onsdag d. 5. marts, hvor vi holder gudstjeneste som indledning til fastetiden. Begge dage kl. 19.00, og begge dage med
mulighed for en kop kaffe efterflg.

INDSAMLING

Nytårsdag indkom der 1013 kr. til Det danske Bibelselskab.
De indsamlede midler anvendes til anskaffelse og distribuering af bibler i fængsler i ind – og udland.

Ferie

På fastelavnssøndag d. 2. marts er der en kort gudstjeneste
i kirken kl. 10.00 – om at bære maske – inden »katten slås
af tønden« ovre i forsamlingshuset. Man kommer naturligvis
udklædt.

Sognepræsten holder ferie d. 17.-23. februar samt 22.-27.

TIRSDAGSKLUB

Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, kl. 14.30-16.30
Kirkebil kan bestilles. Kaffe 10 kr.
Tirsdag d. 25. febr. får vi besøg af tidl. sygeplejerske Birthe
Søgaard, Ø. Vedsted, som i et dias/videoshow vil fortælle
om, hvordan det var at slå sig ned i Grønland og arbejde som
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FARUP KIRKE

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

sygeplejerske. »Sommervikar i grønlændernes land«, kalder
hun sit foredrag.

være kirke for de mange kristne, som er kommet til vores
land.

Tirsdag d. 25.marts står der Kaj Munk på programmet. Flere
steder i landet er det blevet markeret, at det i år er 70 år siden,
Kaj Munk blev dræbt d. 4. jan 1944. Det er Knud Tarpgaard,
født og opvokset i Vedersø og med de mange fortællinger
om Kaj Munk, som kommer og giver os et levende indblik
i hans liv som husmandssøn, sognepræst, digter, naturelsker
og samfundsrevser.

For ikke at tale om muslimerne, hvoraf mange undrer sig
over, at det i et land og samfund med en lang kristen kultur
nærmest ikke er til at få øje på kristen levemåde og påvirkning – bort set fra de mange smukke, velholdte kirker, der er
spredt ud over landet.

Tirsdag d. 29. april slutter forårssæsonen med en udflugt til
Bennetgaard v. Rødding. Her skal vi høre om Sydslesvigernes
hvilehjem og nyde en kop kaffe til stedets meget omtalte lagkage! Vi kører i private biler. Mere herom senere…

SALMEMARATON

Så er salmesangen rundt i domprovstiets kirker gået ind i sit
andet år. Hver anden uge bydes der ind med de næste 10 salmer i salmebogen. Derefter er der mulighed for en kop kaffe.
Alt sammen tager det en times tid. Man kan stadig hænge på/
møde op, når man har tid og mulighed.
I foråret når salmesangen igen til Farup, som det fremgår af
nedenstående oversigt:
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.
Hunderup kirke – tirsdag d. 15.4.
Spandet kirke – onsdag d. 30.4.
Jernved kirke – onsdag d. 14.5.
Skt.Ansgar, Bramming – tirsdag d. 27.5.
Farup – torsdag d. 12.6.
Af en prædiken til hellig tre konger om de vise fremmede,
der fulgte en stjerne på himlen, fandt et barn i en krybbe og
så og vidste, at med det barn var verdens skæbne vendt og
intet mere som før...
Med blik til vores egen tid kunne man spørge, om det også
sommetider er sådan hos os, at de fremmede ser noget, vi
ikke selv kan se, skønt det ligger lige foran næsen på os.
Selv om man ikke kan sammenligne fremmede kristne kulturer og folk med danske forhold, så kan det godt give stor
mening at lytte til, hvad de fremmede kristne, der kommer
til Danmark, mener om os og vores måde at være kirke på.
Såvel som det kan give stof til eftertanke at lytte til de fremmede af anden tro. Hvordan bærer vi os ad med at rumme
de kristne, der kommer til os ude fra verden? Hvordan bliver folkekirken gearet til at tage imod dem?
Problemet er nok mest vores – os, der tilhører folkekirken.
De fremmede har sjældent et ønske om at blive rummet i
en kirke, der er så anderledes end den, de kommer fra: bureaukratisk, stiv, tung – blottet for spontanitet og ikke mindst
socialt fællesskab. Det er en udfordring til os af de store, aktualiseret i den igangværende sag omkring Massoud og hans
migrantmenighed i Odense. Men der findes rundt omkring
i landet mange andre eksempler på, hvor dårligt vi forstår at

I den seneste bog af Desmond Tutu »Gud er ikke kristen – og
andre provokationer«, finder man en samling af hans mest
betydningsfulde taler og artikler. Heri gør Tutu sig blandt
andet tanker om, hvordan i al verden det dog hænger sammen med tro og religion globalt set. Det forhold, at hvis jeg
var blevet født i Indien, var jeg højst sandsynlig blevet
hindu – og tilsvarende muslim, hvis jeg var vokset op i den
arabiske verden.
»Fødested og geografi er bestemmende for, hvilken tro vi
kommer til at tilhøre. Og jeg er ikke sikker på, hvad vi kan
uddrage af det«, siger Tutu … – men måske, at vi ikke alt for
let skal falde for fristelsen til at ekskludere andre religioner
som værende uden for enhver sandhed. Gud skabte os alle
i sit billede og gav os dermed uendelig værdi. Det var hele
menneskeheden, Gud stiftede en pagt med, da han indgik en
pagt med Noa om aldrig mere at ødelægge skaberværket med
vand. Og det er godt at glæde sig over, at det evige ord, Guds
Logos, oplyser enhver – ikke kun kristne, men alle som kommer til verden; det, som vi kalder Guds ånd fandtes længe
før, der var kristne og inspirerede og formede mennesker til
hellighed, gjorde deres liv frugtbare og bragte det allerbedste
frem i dem.
Vi må anerkende tilhængere af andre religioner, som de
er, i al deres integritet med en tro i overensstemmelse med
deres samvittighed. Vi må tage imod dem og respektere dem,
som de er, og træde ærbødigt på deres hellige grund ved at
tage vores sko af – metaforisk og bogstaveligt. Vi må holde
stædigt fast på vores egne overbevisninger og ikke lade
som om, alle religioner er det samme – for det er de tydeligvis ikke. Vi må være rede til at lære af hinanden og ikke
påstå, at vi alene har hele sandheden og fuldstændig styr på
Gud.
Hvis kristne gør krav på Gud for sig selv, så gør de Gud for
lille. Gud er større end kristendommen…Gud er for alle
mennesker.
Såvidt Desmond Tutu. En stemme ind i tiden, som det er
vanskeligt at overhøre. En stemme ind i den mission- og religionsmødeproblematik, vi står i – udadtil og indadtil – og
som intet tyder på, bliver mindre med årene. Som måske ikke
giver så mange svar på de spørgsmål, vi kan finde på at stille… men giver os ord og tanker med til overvejelse.
Det kunne vi måske lære af datidens vise, der drog ud optændt af et håb og en drøm – på samme måde at gå ind i
fremtiden – nysgerrige, fantasirige og frygtesløse – for at
finde Gud, hvor han er – i det største og det mindste – her i
kirken – såvel som uden for –
EH
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Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

Gymnastikopvisning
fredag den 7. marts 2014
Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger og Gymnastikforening
til gymnastikopvisning i Logitranshallen, hvor den står på
flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag.
Der vil være små og store gymnaster på gulvet, og på tilskuerrækkerne
inviterer vi hermed forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter,
venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på.
Ved redaktionens afslutning af denne artikel var programmet
for opvisningen endnu ikke helt på plads, så for nærmere
oplysninger vedr. tidspunkter mv.
henvises til hjemmesiden www.farupsogn.dk
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Fastelavnsfest
i Farup Forsamlingshus
Søndag den 2. marts kl. 10.30 til 12.00
Alle er velkomne denne søndag formiddag,
hvor vi slår katten af tønden.
Som noget nyt i år, vil vi opfordre de
voksne til også at komme udklædt.
Kom gerne som bamse, kylling, forlæns og baglæns
eller hvad du nu finder på.
Bedst udklædte voksen og bedst udklædt barn
vil blive kåret efterfølgende.
Efter tøndeslagning og kåring af kattekonge og kattedronning,
vil der blive serveret kaffe/te til de voksne og saftevand
og lidt guf til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller.
Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne.
Ved redaktionens afslutning blev det besluttet, at invitere til
en kort gudstjeneste i kirken kl. 10.00 om fastelavn og masker.
Man kommer naturligvis udklædt.

