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FARUP SOGN

AKTIVITETSKALENDER
August
Torsdag den 21. kl. 16.30-17.30 Salme Swing i Kirken
Fredag den 22. Landsbyfest
Lørdag den 23. Landsbyfest
Søndag den 24. kl. 10.00-13.00 Oprydning fra Landsbyfesten

September
Torsdag den 25. kl. 19.00-21.30 Foredrag om de kristne vikinger
Lørdag den 27. kl. 10.00-11.15 Kirke, klip og klister
Tirsdag den 30.  Tirsdagsklub i konfirmandstuen

FASTE MØDER:
l	 Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
l	 Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
l	 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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Program for landsbyfesten 2014
Torsdag den 21. august
Kl. 16.30 Salmeswing.

Fredag den 22. august
Kl. 17.30 Bod og bar åbner. 
 Farup familieløb for børn og voksne.
Kl. 18.15 Nogle af Farups friske gymnastiktrænere forbereder 
 gymnastikshow med alle interesserede børn.
Kl. 20.00 Børnene fremviser gymnastikshowet.
Kl. 20.45 Lokalarkivet serverer kaffe og kage.
Kl. 21.30 Klaus og Per spiller et par timers hyggemusik.

Lørdag den 23. august
Kl. 9.30 Flaghejsning v/sognepræst Elin Hjuler.
 Morgenkaffe og rundstykker kan købes ved Lokalarkivet.
Kl. 10.00 Bod og bar åbner. 
 Tombola samt familieloppemarked – kom og sælg ud fra jeres gemmer.
Kl. 11.00 Det uofficielle VM i hyggefodbold. 
 Ponyridning.
Kl. 13.00 Farmercup.
Kl. 18.00  Teltet åbner, hvor der kan betales entré til aftenens fest.
Kl. 18.30 Fest i teltet med 3 retters menu fra Kogehuset og dansemusik ved de lokale Fog-Olesen REVIVAL 
 ca. fra kl. 21.30. Pris for festen er 160 kr. for voksne og 80 kr. for børn under 15 år. 
 Tilmelding til Klaus Fog senest den 18. august på 21156909 eller mail: kfog@bbsyd.dk

Søndag den 24. august
Kl. 10.00-? Oprydning.

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

Menuen til landsbyfesten 
Forret

salatcocktail m. pasta, æg, kylling og bacon. Flute og smør

Hovedret - buffet
Alt godt fra grillen

Helstegt pattegris, Rødvinsmarineret benskinke, Grillpølser m. sennep og ketchup
Kold kartoffelsalat m. purløg

Salatbar m. tomat, agurk, majs, ærter, gulerod, ananas, oliven, rosiner, iceberg,
hvidløgsdressing og tomat-/paprikadressing

Dessert
Gulerodskage m. ostecreme og valnøddebrownies

Pris for hele herligheden er kun: Voksne kr. 160. Børn kr. 80.
Tilmelding senest mandag den 18. august.

Omtale af 
aktiviteterne 

findes i 
Marsk og Muld!
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Salmeswing-koncert i Farup Kirke

Torsdag d. 21. august inviterer menighedsrådet til Salmeswing-koncert i Farup kirke. 
Koncerten, med duoen Sille Grønberg og Palle Windfeldt, starter kl. 16.30 og er målrettet de yngste 
børn m. forældre og tænkt som en børnevenlig, levende, glad og supermusikalsk indføring i den 
danske salmeskat. Netop dette er en sag, der ligger de to musikere meget på sinde!
Sille Grønberg og Palle Windfeldt har et alenlangt musikalsk cv - med udgivelser og tourneer både 
sammen og hver for sig. Parret bevæger sig genremæssigt indenfor jazz, swing og latinamerikanske 
rytmer, og mange af deres musikalske tiltag retter sig mod børn og unge.
Palle Windfeldt har bl.a spillet i bandet “Baghdad dagblad” og været medkomponist på musikken 
til filmen “Jungledyret Hugo”, samt undervist både på Det Rytmiske Konservatorium i Silkeborg 
og på musikkonservatoriet i København. Sammen med Sille Grønberg komponerede han i 2013 
sangene til DR Ramasjangs udsendelse “Rosa i Rouladegade”. 
Sille Grønberg har aktuelt, i samarbejde med Det kongelige Teater, med “De tre Musikterer” 
arrangeret “Syng-med”-koncerter for børn, og hun står bag udgivelsen “Hånden på hjertet”, som 
hun også har tourneret land og rige rundt med. 
Interesserede kan læse mere om Sille Grønberg og Palle Windfeldts musikalske virke og visioner i 
fht. børn, sang og musik på www.humanmusic.
Salmeswing-koncerten varer en times tid og efterfølgende vanker der boller og saftevand!

Farup Menighedsråd

Lokalarkivet søger kagesponsorer
Ja så nærmer tiden sig det store kage/kaffebord i teltet fredag aften, og traditionen med en masse flotte og 
lækre kager må gerne fortsætte. Derfor søger Lokalarkivet igen i år nogle af de mange fremragende kageba-
gere i sognet til, at sponsorere en kage eller to til dette kage/kaffebord.

Ring venligst til:
Ragna  tlf. 47 31 24 88
Susanne  tlf. 74 42 18 60
Mette  tlf. 45 80 82 56
Ivan  tlf. 75 42 26 63
Villy  tlf. 75 41 02 54

På forhånd tak! 
Med venlig hilsen
Lokalarkivet

Farup Familieløb 2014
Igen i år skal vi have kåret Farups hurtigste mand og kvinde, og i år også Farups hurtigste barn. Vi håber 
på stor deltagelse i alle tre kategorier, så udfordr din nabo eller vennerne i nabosognet og tag familien med. 
Dette er årets hyggeligste motionsløb, men de rigtigt hurtige kan forsøge at kapre titlen som Farups hurtig-
ste fra sidste års vindere – Jeppe og Mette. Hvis de da ellers tør stille op og forsvare titlen? Deltagende børn 
kan nå også at være med i gymnastikshowet.

Deltagelse koster 40 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 15 år. Efter løbet er der vand i rigelige mængder 
og en fransk hotdog til deltagerne, så er aftensmaden næsten klaret for løberne. Løberuten er 5 km med 
start og mål ved skolen. Der er præmier til vinderne i hver kategori. 
Løbet skydes i gang fredag den 22. august kl. 17.30.
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Familieloppemarked
Lørdag den 23. august afholdes åbent familielop-
pemarked. Standene koster ikke noget, og der er 
mulighed for at gøre en god handel fra kl. 10 og 
fremefter.

Musik til byfesten
Fredag ca. 21.30 spiller Klaus og Per hyggemusik 
i teltet. Der bliver leveret pubstemning med ir-
ske traditionels, danske og engelske ørehængere 
og sing-along songs. Himmelhunden bliver kun 
spillet ved massive trusler, bestikkelse af anse-
eligt omfang eller force majeure.

Lørdag ca. 21.30 spiller lokale Fog-Olesen REVI-
VAL op til dans. Duoen leverer et bredt udsnit 
af de klassiske byfest-hits, så der er noget for 
enhver smag. Medlevende, energisk dansemu-
sik som du simpelthen er nødt til at danse til, og 
som du ikke kan undgå at synge med til. Se mere 
om duoen på www.fog-olesen.dk

Showtime
Farups Friske Børn øver og fremviser et flot 
gymnastikshow fredag aften til byfesten. Rikke 
og hendes dygtige assistenter står ved roret, og 
der laves forskellige øvelser for både piger og 
drenge. Det bliver sejt – og så er børnene jo al-
lerede varmet op til årets gymnastiksæson, som 
starter i uge 38!

Farmer cup til landsbyfesten – lørdag kl. 13.00
Hvert hold skal bestå af 5 deltagere (min 2 piger/damer). 
Minimumsalderen for at deltage er 16 år, da der indgår alkohol i nogle af konkurrencerne.
Tilmelding på mail til moselykken@hotmail.com – oplys holdnavn og holdanfører.

Venlig hilsen Jesper Tellund og Bjarne Schou

Det uofficielle VM i hyggefodbold
Kom og vær med til Farups helt eget Fodbold VM, lørdag kl. 12.00.

Der spilles på en oppustelig fodboldbane, og der er plads til alle – 
unge som ældre, – da dommeren er udstyret med sit helt særlige regelsæt. 

Der er tilmelding af hold på 4 personer lørdag kl. 11.00 ved fodboldbanen.
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Fortsat gang i den?
For at holde gang i aktiviteterne i sognet og udvikle nye er det vigtigt, at så mange som muligt tegner 
medlemskaber i FSBG og Farup forsamlingshus. På trods af elektroniske betalingsmuligheder er der stadig 
plads til forbedring af medlemsantallene. Det forsøger vi at råde bod på, idet der til byfesten vil være mu-
lighed for at tegne medlemskaber af de to foreninger i baren. Vi tager medlemslisten med, hvis du er i tvivl, 
om du har betalt for 2014.

Medlemskab af FSBG
Prisen er 75 kr. pr. person over 18 år i husstanden om året. Beløbet kan også indbetales på www.farupsogn.
dk. Af de 75 kr. går 20 kr. til Marsk og Muld.

Medlemskab af Farup forsamlingshus
Prisen er 200 kr. pr. husstand pr. år for medlemskab af Farup Forsamlingshus. Beløbet kan også indbeta-
les på konto 5093 – 1240290. Husk indbetaler navn. Formanden ligger inde med medlemskort, hvis man 
ønsker at få sådan et. De 200 kr. bruges til at sikre husets fremtid, således at Farup sogn stadig har et sted, 
hvor der kan holdes gode fester, hvor nye og gamle borgere kan mødes og have det rart. Et sted hvor der kan 
holdes fællesspisninger, hobbyudstilling, fastelavnsfest for børnene osv. 

På forhånd tak. 
De to engagerede bestyrelser

Gymnastik i Farup?
Gymnastikken har i mange år været en del af hjertet i Farup. Efter brugsen og skolen lukkede, har gymnastikken 
været samlingspunkt for voksne, unge og børn. Det er vi rigtig stolte af, og vi har i mange år haft mange frivillige 
lokale kræfter ind over som både trænere og hjælpetrænere, ligesom der har været rigtig mange glade børn på til-
meldingslisterne. Som afslutning på sæsonen har vi hvert år holdt gymnastikopvisning, som altid har været et stort 
tilløbsstykke.

De sidste par år har det dog været lidt mere sløjt med både trænere og gymnaster. Vi har været på frierfødder mange 
steder og har måttet hente hjælp og kræfter udefra. Vi har også haft børn til hold, som vi ikke har kunnet oprette. Vi 
oplever, at flere og flere børn melder sig til gymnastik eller andre aktiviteter inde i Ribe sammen med deres klas-
sekammerater, og det gør vores lille forening utrolig sårbar.

Vi har i bestyrelsen sammen med de ledende gymnastikkræfter haft spørgsmålet oppe at vende: Skal vi stadig 
bruge tid og kræfter på gymnastikken i Farup, eller skal vi overlade også det til Ribe? 

Vi ønsker selvfølgelig, at gymnastikken skal bestå, og vi fortsætter kampen. Men vi kan ikke tage kampen alene, vi 
har brug for jeres hjælp. Send jeres børn til gymnastik i Farup – måske de kan lokke deres klassekammerater med 
herud? 

Vi håber på jeres opbakning, så vi fortsat kan have en velfungerende 
gymnastikforening i Farup. 

Husk, at der fredag aften til landsbyfesten tyvstartes på gymnastiksæsonen 
og husk, at gymnastikken starter op i uge 38!

Vi glæder os til at se jer!
FSBG
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE 

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 
Torsdag d. 21.  kl. 16.30-17.30 SalmeSwing
Lørdag d. 23.  kl. 9.30 Morgensang v. landsbyfesten 
Søndag d. 24.  10.s.e.trin. kl. 11.00 NB!! 
Søndag d. 31. 11.s.e.trin. kl. 19.00 
 Konfirmander og forældre særligt 
 inviteret/møde efterfølgende

SEPTEMBER
Søndag d. 7. 12.s.e.trin. 9. kl. 10.00
Søndag d. 14. 13. s.e.trin. – ingen
Søndag d. 21. 14.s.e.trin. Have-høst-gudstjeneste/
 Husorkester/indsamling/kaffe 
Lørdag d. 27. kl. 10.00 Kirke, klip og klister
Søndag d. 28. 15.s.e.trin. kl. 10.00

OKTOBER
Søndag d. 5. 16.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 12. 17.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 19. 18.s.e.trin. kl. 19.00 Kaffe
Søndag d. 26. 10. ingen

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   

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.

LANDSBYFESTEN og KIRKEN
Så er der igen landsbyfest i sognet, d. 22.-23. august.
Se program andet steds i M&M.
I kirken begynder vi torsdag eftermiddag d. 21. med Salme-
Swing for børn og alle sangglade. Det er kl. 16.30-17.30. 
Lørdag kl. 9.30 er der morgensang v. Elin Hjuler og flaghejs-
ning, hvorefter Lokalarkivet byder på rundstykker og kaffe. 
KORKORKORKORKORKORKORKOR!!!! Igen søger vi 
sangglade folk i alle aldre til at forberede et par sange til 
morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen mandag d. 18. kl. 
17.00. Ingen tilmelding. Bare mød op! 

HAVE – HØST – GUDSTJENESTE
Husorkesteret (Maja Haue Morthorst, piano og Benjamin 
Kirketerp, bas) spiller, når vi holder have-høst-gudstjeneste 
søndag d. 21.9. kl. 14.00 i Kirkehusets have. 
Der er gående nadver med almindeligt brød og druesaft og 
desuden indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, 
Kirkens Korshær og Danske sømands- og udlandskirker. 
Menighedsrådet giver kaffe i det grønne efter gudstjenesten.
Skulle sol og vind ikke ville, som vi vil, går vi indenfor i kir-
ken.

DE KRISTNE VIKINGER
FOREDRAG I FARUP KIRKE 
Torsdag d. 25. september kl. 19.00 kommer en af de nye be-
boere i sognet, Anna Louise Siggaard, Nr. Farup, og fortæl-
ler om det spændende nye, som de seneste udgravninger ved 
Ribe Domkirke har åbenbaret.  
Anna Louise Siggaard er historiker og Museumsinspektør v. 
Sydvestjyske Museer. Hun vil fortælle om et ændret syn på 
kristendommens indtog i Danmark. »Danmark gik officielt 
fra at være et hedensk samfund til at blive et kristent land 
omkring år 963, da Harald Blåtand rejste Jellingstenen, men 
nu viser ny forskning, at der så tidligt som 100 år før levede 
kristne danske vikinger i Ribe. Foredraget vil skildre de to 
meget forskellige trosverdener og samfund. Det vil sætte fo-
kus på den nye viden og på en overgangstid fyldt med blan-
dede symboler, og nye traditioner. Desuden vil det berøre de 
tidligste gudstjenester og kirker. Foredraget tager udgangs-
punkt i den nye særudstilling på Museet Ribes Vikinger De 
kristne Vikinger«.
Foredraget begynder som sagt kl. 19.00 i kirken. Derefter går 
vi i Kirkehuset, hvor menighedsrådet giver en kop kaffe. Her 
vil der være lejlighed til spørgsmål m.m.  
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Så begynder en ny sæson i Tirsdagsklubben. »Klubben« er 
for såvel »gamle« kendinge som nye. Vi mødes omkring fore-
drag/rejsebeskrivelse/oplæsning el. lign. og naturligvis  kaffe 
og sang. For at tilbringe en hyggelig eftermiddag i hinandens 
selskab.
Vi fortsætter den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30 i 
konfirmandstuen i præstegården, Farup Kirkevej 6.
Sæsonen åbnes tirsdag d. 30. september, hvor vi får besøg af 
Birgit Lund, Ribe. Birgit Lund er med i bestyrelsen for Ældre-
sagen i Ribe og vil fortælle om Ældresagens arbejde. Hun vil 
desuden komme med eftertanke og oplevelser og indtryk fra 
sit arbejdsliv på plejehjem og sygehus. 

KONFIRMANDER 
På grund af den nye skolereform vil der fremover ske ændrin-
ger i den måde, hvorpå konfirmationsforberedelsen afvikles. 
Der er lavet lokale aftaler rundt i landet og i vores område er 
udfaldet blevet, at præster og konfirmander stadigvæk får en 
del morgentimer og desuden et par hele skoledage – den ene 
som skole-kirke-samarbejde, dvs. ikke forkyndende. Derud 
over står det den enkelte kirke/præst frit i samarbejde med 
konfirmander og forældre at finde tider uden for skoledagen 
at mødes på. 
Konfirmanderne i Farup mødes første gang til gudstjeneste 
søndag d. 31. august kl. 19.00 med efterfølgende drøftelse 
af forløbet. Vi begynder med en introlejr d. 5.-6. september 
sammen med et hold konfirmander fra Ribe samt forhåbent-
lig en flok tidligere konfirmander, som bliver inviteret ind til 
at være med i planlægningen og afviklingen af lejren. 
Morgentimerne begynder onsdag d. 12. november og fort-
sætter til konfirmationen i foråret. 
Det er for mig at se en fin ordning, skole og kirke har for-
handlet sig frem til. Næste sommer er vi alle sammen meget 
klogere og skal måske justere her og der. Men der er et godt 
grundlag for en meningsfuld og spændende tid med konfir-
manderne. 
Der er i år otte konfirmander i Farup. Tag (igen) godt imod 
dem, når de kommer i kirken og til gudstjeneste, så de kan 
føle sig hjemme.

MINI-KONFIRMANDER
Der vil blive inviteret til det nye hold minikonfirmander her 
i efteråret med afslutning 1. søndag i advent. Ugedag og tid 
ligger endnu ikke fast, det afhænger af timerne på 3. årgang. 
Der kommer brev ud i løbet af august. 

BØRNE-KIRKE-KOR
Så er der 7 piger, der har meldt sig som interesserede i det 
børne-kirke-kor, som tidligere er omtalt her i bladet. Det 
glæder os meget i menighedsrådet, at vi på denne måde kan 

forsøge at starte et kor op her 
i lokalområdet. Som tid-

ligere nævnt er det mu-
sikstuderende Maja Haue 

Morthorst, Jedsted, der 
kommer til at lede koret. 
Vi afventer lige nu Majas 

studieskema, så vi sammen 
med børnene kan få lagt en 

plan for, hvordan forløbet kan blive. Tilmeldte børn og foræl-
dre vil høre nærmere i august måned. 

KIRKE, KLIP OG KLISTER 
Under den tilpas brede betegnelse inviteres børn til en times 
tid i kirken og Kirkehuset for at høre og gøre bibelhistorie. 
Der vil blive sendt invitationer ud til 3-5 årige, men alle er 
velkomne. Det sker lørdag d. 27. september kl. 10.00 med 
start i kirken.   

BABYSALMESANG
Farup, Ribe og omegn
Et nyt forløb begynder onsdag d. 24. september i Sct. Catha-
rinæ kirke, Ribe. Der inviteres til en lille time med salmer og 
rytmer for de mindste (0-10 mdr.). Derefter er der mulighed 
for en kop kaffe/te. Medbring gerne tæppe til barnet at ligge 
på. Første gang onsdag d. 24. september kl. 10.00.
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding Elin Hjuler, ehs@
km.dk/22993933. (Ferie 26.7.-15.8.). 

SALMEMARATON
I provstiets syngen-sig-gennem-salmebogen er 
vi nu nået til næsten halvvejs! 
I efteråret inviteres der igen til at synge 10 sal-
mer sammen hver anden uge på skift i kirkerne. 
Derefter er der mulighed for en kop kaffe. Man 
kan stadig hænge på/møde op, når man har tid 
og mulighed. 
I efteråret når salmesangen ikke til Farup men så mange an-
dre steder, som det fremgår af nedenstående oversigt: 

Uge 32 onsdag d. 6.8. i Domkirken – DDS 341-350
Uge 34 torsdag d. 21.8. i Vilslev kirke – DDS 351-360
Uge 36 tirsdag d. 2.9. i Seem kirke – DDS 361-370
Uge 38 fredag d. 19.9. i Vester Nykirke – DDS 371-380
Uge 40 torsdag d. 2.10. i Roager kirke – DDS 381-390
Uge 42 torsdag d. 16.10. i V. Vedsted kirke – DDS 391-400
Uge 44 tirsdag d. 28.10. i Gørding kirke – DDS 401-410
Uge 46 onsdag d. 12.11. i Ribe, Sct. Catharinæ – 
DDS 411-420
Uge 48 tirsdag d. 25.11. i Bramming, Skt. Ansgar – 
DDS 421-430
Uge 50 fredag d. 12.12. i Darum – DDS 431-440

SOGNE-STI-VANDRING 
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sogne-sti-vandring i dejligt vejr, blot gik turen denne gang til 
Hillerup.
Vi havde allieret os med lokale folk (samt Helge Kristensen, 
Jedsted, som er et omvandrende lokal-leksikon!), som kunne 
fortælle om de gamle kirke- og skolestier – og flere deltagere 
kunne supplere. Så vi fik mange historier undervejs, blandt 
andet om Mads (Jespersen) Cykelsmed, som var en yderst 
populær mand i Hillerup, da han ud over at reparere cykler 
solgte både is og sodavand og i øvrigt var den første i områ-
det, der fik fjernsyn. Så her samledes de unge om TV’et, sad 
på hans sengekant og dystede i forskellige konkurrencer, som 
f.eks.: Hvad er hurtigst: At drikke en sodavand med ske eller 
spise 4 kiks? Skal man tro en af dem fra dengang, er det over-
raskende nok at drikke sodavand med ske. Man løber tør i 
kiks! Men måske nogen har lyst at gøre konkurrencen efter? 
Da Mads Cykelsmed døde, blev der samlet ind til en sten på 
hans gravsted på Farup kirkegård. Pengene nåede dog aldrig 
så vidt, så gravstedet er stadig uden markering af en af Hil-
lerups navnkundige beboere.  
På vores vandring hørte vi også om dengang, Hillerups bebo-
ere lidt hulter til bulter hørte til henholdsvis Vilslev og Farup 
sogn, hvorfor de afdøde også blev begravet lidt tilfældigt på 
hhv.Vilslev og Farup kirkegårde. På sidstnævnte kirkegård 
var der førhen en åbning i kirkens dige mod Hillerup, idet ko-
nerne i den ende af sognet ikke gerne så deres mænd komme 
om ad Farup Kirkevej på vej hjem fra gudstjenesten om søn-
dagen. Her lå nemlig indtil 1895 Kirkekroen, som nok kunne 
friste en og anden svagelig sjæl! 
Og vi hørte om frysehus, branddamme, jordfordeling og ud-
flytning o.m.m. Snakken gik lystigt og sluttede ved Petanque-

banen i Hillerup, hvor vi fik en tiltrængt kop kaffe og lækkert 
hjemmebag samt en sommersang. En dejlig aften, som vi var 
enige om snildt kunne gøres om næste sommer et nyt sted i 
sognet. 
Tak til jer, der stod for forberedelser og det praktiske, så turen 
lod sig gøre! 

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde 
til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og 
mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han 
ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i 
mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et 
tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for 
at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke 
skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle 
giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at byg-
ge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage 
i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at 
overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde 
ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sen-
der han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, 
mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer 
være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Og hvad kommer det så os ved! … Jesus taler ind i en situa-
tion, hvor de første kristne er forfulgte. Hvor det kunne ko-
ste dem livet at følge Jesus og blive døbt. Jesu ord om at hade 
sin familie og dø for sin tro har ikke været et mål i sig selv, 
men det har været en beskrivelse af de faktiske forhold. Som 
det desværre er alt for kendt også i vores tid andre steder 
på kloden. Jesu ord er talt til mennesker under forfølgelse. 

De er fulde af trøst og opmuntring til de mennesker,  som 
på egen krop har betalt prisen for at være kristne. Jesus vil 
indgive dem mod og håb. De er ikke alene. De deler skæbne 
med ham og han med dem.

Og hvad kommer det så  os ved? Er det ikke bare historie 
eller i det mindste mere relevant for de kristne i Sudan og 
Nigeria med flere steder, hvor de kristne forfølges? Hvad an-
går det os, der samles til kirke og gudstjeneste i verdens mest 
trygge og privilegerede land – og tilhører verdens såkaldt 
lykkeligste folk? 

Nogle husker måske for år tilbage en lille udsendelsesrække 
på TV med kristne unge fra Afrika og Asien på besøg her i 
Danmark. De var også rundt i nogle kirker, og var mål-
løse, da de hørte, at kirkekoret i en typisk dansk bykirke fik 
løn for at synge – og adspurgte, indrømmede, at de kom i 
kirken, fordi de fik løn for det – ellers havde de nok brugt 
søndag formiddag på noget andet! 

Hvad kommer det os ved? 
Der er noget i dagens epistellæsning, tænker jeg, som i grun-
den svirper mere end Jesu ord om at hade for troens skyld… 
Det er forfatteren til Johannesåbenbaringen (3,14-22), hvor 

Af en prædiken til 2. søndag efter trinitatis (Lukas 14,25-35)  
Farup Kirke 2014 

SOGNEUDFLUGTEN 
der gik til Løgum Kloster Refugium d. 26. juni blev en dejlig 
tur med Kaj Ivan i en af de »blå busser«. Vi var 25 der nød 
det store kaffebord i spisesalen, hvorefter Karsten Eskildsen 
redegjorde for Refugiets historie og daglige virke. Herefter 
fik vi en rundvisning og samledes i Kapitelsalen, hvor Elin 
fortalte lidt og vi sluttede med at synge. Aftensmaden, lækker 
middag på Øster Højst Kro, var en hyggelig afslutning på en 
dejlig sogneudflugt.
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han siger: »Du menighed i Laodikea. Jeg kender dig og dine 
gerninger, du er hverken kold eller varm – gid du var – men 
du er lunken«. 

Er det ikke det, der går igen i dagens tekster – som det vær-
ste af alt – lunkenheden! – ligegladheden.

Og kommer det os ved ! Siger det noget om os! Vi har 
været kristne i det her land så mange århundreder. Kri-
stendommen gennemsyrer vort samfund og vort samfunds 
tænkning. Det er vi en del, der stadig vil påstå, selv om 
andre er af den mening, at tiden og verden er blevet flerkul-
turel, så kristendommen skal ikke længere nævnes særskilt i 
landets Grundlov. 
Men hvis vi nu tillader os at mene, at det trods vigende 
medlemstal stadig er en dybt kristen kultur vi lever i – er vi 
måske så alligevel derhenne, hvor den er blevet for selvfølge-
lig! Hvor vi har glemt radikaliteten i Jesu forkyndelse – både 
udadtil og indadtil. Udadtil hvor kirken og kristendommen 
vel burde have noget at sige og mene, når det angår med-
menneskelighed og ansvar – måden hvorpå vi indretter sam-
fundet og behandler hinanden – ikke mindst de svageste. 

Og indadtil. Trænger vi til at kigge på, hvordan vi er kirke 
– det mener jeg i grunden også vi er i færd med rundt 
omkring – men mere radikalt måske. 

I en salme fra dengang Løgumkloster Højskole havde sin 
storhedstid, står der – som i en bøn til Gud: »Spræng den 
mur, vi bygger op omkring vor tro og dåb. Styrt det hus, 
hvor vi os hygger, lukket til for verdens råb. Lad kun stor-
mens vindstød løfte kirkens port af hængslet ned, så dit hus 
kan stå vidåbent med din nåde og din fred«. Kunne vi have 
gavn af det! At alt det, der står mellem Gud og os brydes 
ned: Tradition, sikkerhed, serviceapparaturet, plejer osv. 

Jesus siger, vi skal beregne , hvor meget vi vil yde, før vi går i 
gang med projektet tro. Den, der vil bygge et tårn, skal være 
sikker på, at han kan få det bygget færdigt, inden han går i 
gang med at lægge soklen. Den, der drager i krig, skal være 
sikker på, at han har folk nok til at vinde krigen, ellers skal 
han opgive det. Det er en underlig måde at tænke på, sådan 
at lave udregninger og beregninger, når det gælder Gud og 
troen. Det er heller ikke meningen. Vi skal passe på ikke at 
strække de to små lignelser til det absurde.

Men ellers er det rigtigt nok – det med at skulle vælge, give 
afkald – det med, at der er noget her i livet, der koster.
Vi ved det fra livet med hinanden. Når det bliver alvor med 

det liv med mennesker, vi elsker og er forbundet med – vore 
nærmeste – gode venner – børn – forældre – så kan det 
komme til at koste – måske endda dyrt. Man kan komme 
derhen, hvor man må sætte noget på spil – må give afkald på 
noget af sit eget – hvor man vil gøre det som det selvfølge-
ligste i verden – ja, hvor man vil gå igennem ild og vand for 
den andens skyld. 

Det koster at være Guds menneske. Det koster at tage det 
her liv alvorligt. Det koster at tage kærligheden alvorlig, 
glæden, skylden og tilgivelsen. Det koster at kæmpe for det,  
som er sandt i livet, at råbe op, når det er nødvendigt og ikke 
bare trække på skulderen. Det koster at forlade forestillingen 
om det perfekte liv og i stedet turde se sig selv og hinanden 
i øjnene som dem, man er. Det koster at se og møde andre 
mennesker som mennesker, der er elsket af Gud, sådan som 
jeg selv er elsket. Det koster at indse, at livet aldrig er noget, 
jeg har eller kan få magt over, men livet er Guds. Han kræver 
mig med liv og sjæl. Det koster, at bevare troen på, at vi er i 
Guds hånd og kærlighed, når vi bliver ført steder hen i livet, 
vi ikke kender eller ikke vil. 

Det er måske det sværeste og det, som koster allermest – at 
leve i troen på, at »alt står i Guds faderhånd«. Det koster 
nemlig mig selv – mit liv – at lade Gud være min Gud. At 
lade Gud komme til – at lade ham  gøre mit lunkne indre 
varmt – lade ham stille min uro og bekymring for i morgen 
– lade hans kærlighed sætte sig spor i mit hjerte og mit liv.  

2. søndag i trinitatis er det. Vi plejer at sige, at med trinitatis 
er vi forbi det festlige halvår, hvor Guds handlen og frelseshi-
storie med os er fortalt til ende – gennem jul, påske og pinse. 
Nu er det hverdagslivet, det handler om – livet, som det 
ligger foran os. Her skal vi leve ud af det glædelige budskab. 
Og hvad betyder det så for os? Hvor henter vi vores mening 
og grund til livet?
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Boldaften
Traditionen tro afholdt vi rundbolddyst i maj måned. Vejret var perfekt – lunt og vindstille – så boldene 
rigtig fik fart ud over banen. Der kunne stilles to store hold, og Birthe Marie var igen i år den grusomme, 
men meget retfærdige dommer!

Efterfølgende var der kåring af årets vinderkage. Den stod Andrea for, og det var en meget velfortjent sejr. 
Kagen smagte dejligt og blev spist op rub og stub! Jeppe sørgede for bålpandekager og man kunne lave 
snobrød. Alt i alt en dejlig aften.
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Som noget helt nyt havde bestyrelsen arrangeret en fæl-
les Sankt Hans i sognet. Lauge stillede velvilligt sin mark 
til rådighed samt leverede stole og borde og en del træ til 
bålet (tak for det, Lauge), Hans Tobiasen kom med mere 
træ og Familien Nørby-Lassen med Elvira i spidsen stod 
for heksen, vi kunne sende afsted til Bloksbjerg.

Os i bestyrelsen havde i vores vildeste fantasi ikke regnet 
med, at der ville komme så mange mennesker. Heldigvis 
havde Villy Lønne stillet endnu en gasgrill til rådighed, 
så der sammen med bestyrelsens indkøbte kunne vendes 
pølser i massevis, for omkring 85 mennesker meldte deres 

ankomst alene til spisning. Vi havde måske regnet med 30-
40 stykker på en god dag... Så vi blev så positivt overrasket 
over det store fremmøde, at vi klart ser det som et tegn på, 
at dette er et arrangement, folk i sognet har manglet. Vi 
stiller i hvert fald op med endnu en Sankt Hans næste år 
og måske med lidt flere ting i ærmet.

Klokken 19 kom langt flere folk til båltænding, og der blev 
sunget og hygget omkring bålet.

TAK skal det lyde fra bestyrelsen for det store fremmøde 
og opbakning. Så gør det arbejdet en del sjovere.

Sankt Hans




