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FARUP SOGN

AKTIVITETSKALENDER
Juni
Tirsdag den 12. kl. 17.00-18.00 Salmemaraton i kirken
Lørdag den 14. kl. 14.30-16.30 Sommerkoncert i Kirkehusets have 
Mandag den 16. kl. 19.00  Sogne-sti-vandring i Hillerup
Tirsdag den 17. kl. 19.00 Foredrag om sikring af bolig
Mandag den 23. kl. 18.00 Sct. Hans aften, 
 kreaturmarken v. Kirkelunden 
Torsdag den 26. kl. 14.00  Sogneudflugt

August
Torsdag den 21.-lørdag den 23. Landsbyfest

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	 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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Affaldsindsamling 2014

Sct. Hans aften
23. juni kl. 18.00

I år mødte ca. 50 voksne og børn op i skolegården en 
herlig søndag, hvor solen skinnede dejligt til os. Pompei 
havde sponsoreret rundstykker til os, og Kongeådal brugs 
havde givet et tilskud til pålægget, så da maverne var ble-
vet fyldt med vådt og tørt, så kunne man begive sig ud på 
gader og stræder i og omkring Farup. Her blev der sam-
let mange forskellige ting ind fra dåser til fuglehuse. Da 
sækkene var blevet fyldt og smidt op på traileren, var det 
endnu engang tid til at få bekæmpet sulten, og her sørgede 
Nørre Farup Jagtforening for, at vi ikke blev skuffet. Der 
var pølser, brød, øl og sodavand til alle, og der var ingen, 

der gik sultne derfra. Da den endelige status blev opgjort, 
så havde der samlet været ca. 2-300 kg affald, der tidligere 
år havde været dobbelt så meget og nogle gange endnu 
mere. Det går den rigtige vej for at holde naturen ren.

Vi takker sponsorerne for velvillig tilskud, samt alle delta-
gere for at tage en tørn for sognet – endnu en gang!

Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Hele Farup Sogn, Hillerup Sogn og andre interesserede 
sogne inviteres hermed til Sct. Hans aften på »Kreatur-
marken« – tilhørende Lauge N. – mandag den 23. juni 
kl. 18.00 Indgang v. Kirkelunden. 

Aftenen forløber som følger: 
Spisning kl. 18.00 af egne grillpølser eller anden med-
bragt grillmad. En gasgrill (indkøbt af Borgerforenin-
gen) står på pladsen og er klar til brug. 

Ca. kl. 19.00 tændes bålet – forhåbentlig med en heks i 
toppen! Vi afsynger »Midsommervisen« og andre »voks-
ne« sange, kombineret med nogle børnesange/lege, da vi 
 

forventer en del børn – ledsaget af voksne – til denne 
dejlige aften. 

Øl og vand kan købes!

Båltalen udsætter vi til næste år, hvor vi – forhåbentlig 
–igen afholder Sct. Hans aften for alle i sognet! 

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans 
aften mandag den 23. juni kl. 18.00 på »Kreaturmarken« 
ved Kirkelunden.

Velkommen!
Mvh. Farup Borger- og Gymnastikforening
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Lej vore hjerter 
Præstegårdstoften har to hjerter, i forskel-
lige størrelser, der kan bruges i forbindelse 
med pyntning til alle slags bryllupper og 
andre mærkedage. De er af træ, og kan 
pyntes som æresport. De kan sættes ned i 
græsplænen. Hjerterne kan ses hos Lisbet 
og Jens-Peter, Præstegårdstoften 7, hvortil 
man også skal henvende sig, hvis man øn-
sker at leje. Hjerterne koster 75 kr. pr. styk 
for en periode af 14 dage. Tlf. 25 36 83 51 
og 40 74 83 51

Farup Golf
Den årlige golfmatch for Farup folk blev i år af-
holdt den 2. maj på Ribe Golfklub. Der var 16 
deltagere som havde en dejlig dag i dansk som-
mervejr. Efter kaffe med hjemmebag gik de 5 
hold ud og kæmpede hårdt om placeringerne.

Vinderne blev:
Damer: 1. Anne Kristine Pedersen
Herrer: 1. Gunnar Nissen Nielsen.
Tættest på hul i to slag på par 3.: 
Anne Kristine Pedersen
Morten Nielsen
Edna Tobiasen
Gunnar Nissen Nielsen

En god golfdag blev afsluttet med smørrebrød 
og hyggelig samvær. Det blev aftalt at traditio-
nen skal fortsætte med spil den 1. fredag i maj.  
Alle Farup golfere er velkommen til at deltage.

Matchledelse 2015: 
Anne Kristine Pedersen og Gunnar Nissen 
Nielsen.

I samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi tilbyder 
borgerforeningen et foredrag om sikring af din bolig og 
mindre erhverv, så ubudne gæster får sværere ved at komme 
ind, samtidig med, at der kan gives besked til omkringboen-
de hjælpere, om at kigge efter huset når man er hjemmefra. 

Foredraget starter kl. 19.00 og varer 1½-2 timer.

Mød op i forsamlingshuset tirsdag den 17. juni kl. 19.00 og 
bliv informeret. Det er naturligvis gratis.

Er dit hus alene hjemme
eller er indbrudstyven i gang med at tømme det?

Landsbyfest 2014
Husk landsbyfesten afholdes fra torsdag til søn-
dag i uge 34.

Planlægningen af arrangementet er i øjeblikket 
i gang, og program vil blive bragt i næste num-
mer af Marsk og Muld samt på hjemmesiden 
www.farupsogn.dk.

Har du lyst til at tage en vagt i baren eller boden, 
så giv endelig Laila besked på fsbg-gymnastik@
farupsogn.dk, på sms eller telefon på 28813735.
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE 

JUNI
Søndag d. 1. 6.s.e.påske kl. 10,00
pinsedag d. 8. kl. 10.00  
2. pinsedag ingen
Søndag d. 15. Trinitatis kl. 19.00
Søndag d. 22. ingen
Søndag d. 29. 2.s.e.trin. kl. 10.00

JULI
Søndag d. 6. 3.s.e. trin. kl. 19.00 kirkekaffe 
Søndag d. 13. 4.s.e.trin. kl. 10.00 gående nadver 
Søndag d. 20. 5.s.e.trin. kl. 10.00 
Søndag d. 27.  ingen

AUGUST
Søndag d. 3. 7.s.e.trin. kl. 19.00 Simon Stubkjær
Søndag d. 10. ingen 
Søndag d. 17. 9.s.e.trin. kl. 10.00/kirkekaffe/gående 
nadver 
Lørdag d. 23.  kl. 9.30 Morgensang v. landsbyfesten 
Søndag d. 24. 10.s.e.trin. kl. 11.00 NB!! 

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, tlf. 29431883   

INDSAMLING
Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K indkom 
der 878 kr.

KONFIRMATION
Søndag d. 11. maj blev disse 12 forventningsfulde, søde og  
glade unge mennesker konfirmeret. 

Det er f.v. drengesiden Simon Mortensen, Simon Thøger Lar-
sen, Simon Trøjborg, Filip Tobiasen, Lasse Nielsen, Mathias 
Tobiasen Eskildsen, Jørgen Hansen og Mikkel Jørgensen. 
Og pigesiden f.v. Mie Brander, Julie Schmøkel, Andrea Vejl-
gaard, Emma Christiansen.

De unge havde selv skrevet bøn til dagen - fine, eftertænk-
somme ord, som var den fælles kirkebøn den dag efter præ-
diken. 

Kære Gud
Tak fordi du har givet os livet
Tak for vores forældre og søskende.
Tak fordi du har givet os en god familie og gode venner

Tak fordi du lod os komme til denne jord
Tak for at vi lever
Tak for at vi kan gå mætte i seng
Tak for at du har været med os, når det var svært
Tak for at du vil tilgive os, når vi laver fejl
Tak fordi du er ved vores side dag og nat og aldrig forlader os, 
lige meget hvad vi gør
Tak fordi du holder af os alle sammen og ikke giver op, selv om 
vi sommetider er nogle trælse mennesker

Vi ber for de nødlidende, at de må få et bedre liv
Vi ber for dem, der har det svært – dem, der føler sig alene 
for de sultende og dem, der er i krig
Vi ber for at verden må blive god
Vi ber for kongefamilien
Vi ber for vores familie og venner, at de må have det godt og 
være sunde og raske
Kære Gud, pas på alt det, vi holder af 

Tak for at vi altid er velkomne i dit hus
Tak for at du lader os konfirmere i dag
Tak for denne dag – lad os alle få en god dag

Kære Gud
Tak for kærligheden 
Tak for alt – amen. 
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Et hold guldkonfirmander havde sat hinanden og to af deres 
lærere fra dengang stævne i Farup kirke lørdag den 3. maj, 50 
års dagen for deres konfirmation.
Bagest f.v. er det: Lærer Bent Kilian, Kjeld Friis, Bendix Bru-
un, Niels Tobiasen, Svend Aage Andersen, Niels Wind, Jens F. 
Jensen, Gunnar N. Nielsen, Peter Chr. Okholm, Ole Laurid-
sen, Karen Marie Hansen.
Forrest: Lærer Ivan Jørgensen, Viggo Martinussen, Preben 
Kjærgaard, Viola Knudsen, Annemarie Larsen.
Jubilarerne var en tur omkring Kirkehuset og konstaterede, 
at meget var forandret siden deres tid. Snakken gik livligt 
og fortsatte efter sigende på Backhaus, hvor de havde bestilt 
middag og samvær..

SOGNE-STI-VANDRING 
Vi fortsætter den hyggelige og ret så muntre og oplysende 
sti-vandring fra sidste års juni. Dengang handlede det om 
gamle stier og historier i Kirkeby, Kærbøl og Nr. Farup. Nu 
går turen til Hillerup, hvor vi har allieret os med nogle af de 
ældste beboere, som stadig kan huske og fortælle mangfol-
dige historier om gamle stier og steder! 
Det er mandag d. 16. juni, hvor alle vandre- og gå-glade (man 
kan også være med på hjul) og interesserede i Hillerups fortid  
mødes kl. 19.00 i Egon og Lise Pedersens gårdsplads, Hille-
rupvej  61. 
Efter lidt gåen og snakken frem og tilbage og rundt slutter vi 
ved petanquebanen. Her vil der være stole og borde, aften-
sang og kaffe, som udvalg m.fl. sørger for. 
Arrangementet forventes at tage et par timer.
Mangler man kørelejlighed til Hillerup, holder der biler til 
opfyldning ved kirken kl. 18.45. Vi håber, der er nogle, der vil 
gøre os følgeskab på en skøn juniaften. 
Det lille sti-udvalg
Kent Rygaard, Kirsten Bruun, Elin Hjuler  

SOGNEUDFLUGT 
Den 26. juni inviterer Farup Kirke til den årlige Sogneudflugt. 
Programmet ser således ud:
Kl. 14.00 Afgang fra parkeringspladsen ved skole
Kl.  15.00 Ankomst og kaffebord i Løgumkloster Refugium
 Derefter rundvisning på Refugiet.
Kl. 17.00 Afgang til Øster Højst Kro. På kroen serveres en 
 2-retters menu incl. et glas vin, øl, eller vand.
 Forventet hjemkomst til Farup ca. kl. 20.00.
 Pris kr. 175,00 pr. person.

Vi har i år bestilt en bus med lettere indstigning, og trinene 
er ikke så høje.
Tilmelding senest den 20. juni til Solveig Christiansen 
tlf. 75 42 30 10  - mobil 20 25 84 49  
eller Elin Hjuler - tlf. 75 42 16 12

KIRKENS HJEMMESIDE  
www.farupkirke.dk
Det er den ny adresse på Farup kirkes hjemmeside, som vi er 
i færd med at lave. Vi håber på at få en overskuelig, oplysende 
hjemmeside, hvor vi vil forsøge at være aktuelle om kirkens 
gudstjenester, arrangementer m.m. og med regler og forord-
ninger for Folkekirken.
Tak for tiden på FARUPSOGN.dk-sognets hjemmeside.  Her 
vil fremover være et link til farupkirke.dk. Ligeså vil der 
komme et link på hjemmesiden Sogn dk>Farup sogn, en side 
som Folkekirken/kirkeministeriet står for.
Vi har fået stor hjælp af Anders Rohr Jørgensen i Kontor 
Centret, som har oprettet hjemmesiden for os med stor tål-
modighed og ekspertise.  
Hilsen Alma Clausen og Anne Kortegaard.

SALMEMARATON
Sidste salmemaraton, inden salmer og sangere 
holder sommerferie, er torsdag d. 12. juni i 
Farup kirke. Igen kl. 17.00 med en lille times 
sang, hvorefter der er lejlighed til at drikke en 
kop kaffe og få en snak. Salmemaraton fort-
sætter i efteråret med begynd i august, onsdag 
d. 6. i domkirken. Der kommer nye foldere i 
løbet af sommeren.

FERIE
Sognepræsten holder ferie d. 26.7.-15.8.14. Henvendelse til 
præsterne i Sct. Catharinæ sogn Simon T. Stubkjær, 75420232 
uge 31/32 og Ruth H. Svendsen 75431156 uge 33.

BØRNEKOR I FARUP?
Vi har i menighedsrådet talt om muligheden af at få etable-
ret  et børnekor her på kanten af Ribe og al Ribes musik- og 
korliv. 
I den forbindelse har vi henvendt os til Maja Haue Morthorst, 
Vilslev, som flere kender fra Decemberkoret og Husorkeste-
ret. Maja går på Esbjerg Musikkonservatorium med piano 
som hovedfag og har allerede stor erfaring med korsang og 
ledelse.
Maja er aldeles med på idéen, som det fremgår af nedenstå-
ende. Om der evt. kan blive tale om et samarbejde med andre 
af de små sogne her omkring, ligger lige nu til forhandling. 
Vi kunne ønske os at høre – ganske uforpligtende – om der 
skulle være interesse for et sådant kor. Med børn fra fortrins-
vis 2.-5. kl. 
Interesserede kan maile eller ringe til Elin Hjuler i løbet af 
juni måned, inden skolens ferie. ehs@km.dk/75421612 

Maja skriver :  
Efter sommerferien vil vi forsøge at starte et børnekirkekor op i 
Farup sogn. Vi skal synge gode, rytmiske sange, danse til, bruge 
vores ører på en sjov måde, lege forskellige musiklege og indi-
mellem medvirke ved gudstjenesterne i Farup kirke.
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Konceptet er det samme som ved tidligere musik-
café arrangementer – nemlig masser af sang, kaffe 
og kage – og til lejligheden yderligere underholdning 
af tilkøbte kunstnere.

Denne gang er det lykkedes os at få fat i en duo – 
bestående af Katrine Hald og Connie Pilgaard Niel-
sen. Duoen kalder sig »Mit Gemüse« og spiller mu-
sik med nærvær og livsglæde i centrum. To legende 
kvindestemmer, to westernguitarer, en ukulele, en 
mundharpe, noget sydstatsblues og klassikere fra 
den gamle countryskuffe. Alt dette møder duoen op 
med. 

»Mit Gemüse« fortæller vedkommende historier 
om livet, skæbner på kanten, om rejser og oplevel-
ser, om at være menneske. Alt bliver serveret på en 
stærk, intim, frisk og fornøjelig facon. 

Gå ikke glip af denne eftermiddag i det fri!
I tilfælde af regn rykker vi ind i Kirkehuset.

Entré incl. kaffe og kage: 80 kr.
Øl og vand kan købes!

Med festlig 
sommerhilsen
Q - Gruppen
FSBG
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afklaret – måske hver anden uge samt enkelte søndage til guds-
tjeneste. Er du vild med at synge og kunne du have lyst til at 
være en del af det nye kor, vil vi meget gerne høre fra dig.

AF EN DÅBSTALE PÅ 
BEFRIELSESDAGEN D. 4. MAJ 2014
Dagen i dag er en dato, jeres lille piges oldeforældre husker ty-
deligt – og hendes bedsteforældre har fået fortalt om – og som 
hører til i den historie, I forældre og jeres generation har lært 
om i skolen. 
Uanset hvilket forhold vi har til den dato, bilder jeg mig ind, vi 
stadig forbinder den med frihed, med befrielse og fred. 

Jeg kom til at tænke på forleden, hvordan de store ord og begre-
ber også hører til ved dåben. Hvordan der også her ved døbe-
fonten er frihed og befrielse og fred på spil. 
Der er mange krav på os i vore dage – mange forventninger til, 
hvordan vi skal lære og dygtiggøre os, stå distancen med udvik-
lingen og udlandet, blive rige og smukke osv.  
Der er utallige muligheder også – svimlende muligheder at bol-

tre sig i, som er et stort privilegium, men som også kan blive 
en udfordring, større end vi måske bryder os om. For hvordan 
skal vi agere i det alt sammen. Hvis verden ligger for ens fødder, 
hvor går man så lige hen? Hvordan finder man sin plads i det 
store univers? Hvad skal man tro og mene? 
Hverken krav eller muligheder vil blive mindre i den tid og ver-
den jeres lille pige kommer til at vokse op i.
Det er her, tænker jeg, dåben har noget afgørende at sige – som 
handler om det befrielsesbudskab som lød d. 4. maj for så man-
ge år siden… 

Dåben som indbegrebet af frihed til at være den man er – be-
friet fra at skulle skabe sin egen verden og identitet – men leve 
i bevidsthed om at være skabt af sine forældre og af Gud – af 
kærlighed og til kærlighed. 
Fred i at være Guds barn, så vi ikke skal opfinde os selv, men 
må nøjes med at være dem vi er og som vi er med alt det vi har 
og bærer på – og være glade til og tillidsfulde. 

At være døbt betyder grundlæggende tryghed – at vide sig i en 
hånd og kærlighed, som aldrig slipper.

Sommerkoncert 
i Kirkehusets have den 14. juni kl. 14.30-16.30

Stort TAK 
til Lions Club
Endnu engang har Farup ungdomsklub været så hel-
dig at blive begavet. 

Lions Club Ribe/Skærbæk har ifm afvikling af club-
ben uddelt de resterende midler og tilgodeset Farup 
Ungdomsklub med 3000,- kr. 

Det er vi meget taknemmelige for, da vi gerne vil 
være med til at skabe gode oplevelser for de unge. 
Derfor er beløbet blevet brugt til afslutningsweek-
end i maj, hvor de unge mennesker skal på klatre-
væggen i Ribehallen og sejle i kano på Ribe Å.

Overrækningen af midlerne foregik i Det gamle 
Rådhus.



Borgerforeningen lukker…
men dog kun vores kriminal-trilogi. Vi har hørt om for-
brydelserne fra politiinspektør Bent Isager Nielsen, og om 
at man jager et bæst og fanger et mennesker. Den 17. juni 
sender lokalpolitiet i Ribe en af sine politiassistenter ud til 
forsamlingshuset for at fortælle om, hvordan man passer 
på sit hus og sine værdier (omtalt andet sted i bladet).

Til efteråret runder vi det så af med et dobbelt foredrag 
med foredragsholderne Kim Winther og Sune Nørgaard 
der er et umage par. Til daglig arbejder Kim Winther som 
fængselsbetjent i Nordeuropas sikreste fængsel, mens 
Sune Nørgaard er tidligere kriminel og tidligere bande-
medlem.

De fortæller om hvordan det er at være ansat kontra indsat 
i de danske fængsler. Sune fortæller hvad der fik ham til 
at opsøge et liv i overhalingsbanen og om de personlige 
omkostninger sådan et liv medfører.

De to foredragsholdere har mødt hinanden under ind-
spilningen til det prisbelønnede fængselsdrama ’R’, hvor 
de begge to medvirkede. De har ligeledes spillet sammen i 
»Den som dræber«, selvom de har forskellige holdninger 
til nogle af de ting de taler om, er dette makkerpar unik, 
og vi ser frem til at kunne invitere dig med.

Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Bent Isager Nielsen Kim Winther og Sune Nørgaard


