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Landsbyfesten 2014
Bestyrelsen i FSBG har netop set tilbage på årets landsbyfest – og har endnu en gang måttet konstatere, at det nu
en gang er og bliver et hyggeligt og festligt samlingspunkt
i Farup.
Vejrguderne var ikke just på vores side i år, men alligevel
troppede folk fra nær og fjern troligt op og bakkede op om
vores arrangement. De 21 super friske og seje løbere, der
fredag trodsede de mørke skyer til årets løb, fik en skylle
eller to undervejs, men der blev trods det sat nogle fantastiske løberekorder. Farups hurtigste mand blev således
Lasse Lundby, årets hurtigste kvinde blev ikke overraskende Mette Kierkgaard, ligesom det hurtigste barn heller
ikke kom synderligt bag på nogen, det var nemlig Peter
Knudsen.
Farups unge, seje gymnaster, med Rikke i front, stod for
at instruere byens børn i noget af en gymnastikopvisning.
Der var skønne dansende piger, funkede m/k’er og seje piratdrenge – og det var noget der trak folk til. Folk hujede,
hejede og klappede af vores yngste. Det var en virkelig flot
forestilling, de havde fået sat sammen på kort tid.
Lokalarkivet havde traditionen tro skruet et sandt orgie af
lagkager, muffins og skærekager sammen. Det er en tradition mange ser frem til år efter år. Hyggemusikken blev
spillet af Klaus og Per, og de blev ved til teltet lukkede og
slukkede fredag aften.

Lørdag aften kom ikke mindre end 183 feststemte mennesker til spisen og fest i teltet. Hans stod igen i år for den
tre-retters menu (tak for god mad, Hans), og musikken
blev leveret af lokale »Fog-Olesen Revival«. Der blev, som
altid, danset og sunget med – barpersonalet havde travlt,
og der var en utrolig hyggelig og sjov atmosfære.
Gantech og PVH Finér sørgede for de rigtig fine præmier
til årets amerikanske lotteri. Det var 2 bygavekort á 500
kr. og et á 1000 kr. Den heldige 1. plads vinder blev Peter
Vind. Mette Kierkgaard rendte med en af de to 2. pladser, mens forfatteren her er i tvivl, om Bjarne Schou nu
skal nævnes som sidste heldige vinder, da det vist gik lidt
uldent til nede ved bordet. I hvert fald var det en åbenlys
tilfreds mand, der hentede sit gavekort.
Rigtig mange hjælpere troppede op søndag formiddag til
oprydning. Det var utroligt at se, hvordan et så stort telt
med inventar blev ryddet så hurtigt op. Hvis vi havde stået
med det selv i bestyrelserne, stod vi der endnu. Af hjertet
tak for hjælpen skal I have.
På FSBG’s vegne
Laila

Lørdag forløb med mange af de hyggelige, traditionelle
ting, som vi kender: Morgensang ved Elin Hjuler, rundstykker i teltet, hoppeborg, boder og Farmer Cup. Som
noget helt nyt havde Jeppe arrangeret en gang »uofficiel
VM i hyggefodbold«. Det var noget med en masse uortodokse regler (som kun Jeppe kendte) og en masse skiftende hold. Det havde vist været en grinagtig affære. Næste år
håber vi, at også voksne hold vil stille op, da Jeppe ligger
inde med endnu uprøvede regelsæt for dem.

Dødsfald
Erik Stuhr er død, 78 år gammel.
Mille og Erik Stuhr kom til Farup for 14 år siden, hvor
de åbnede Stuhrs Galleri på Hillerupvej 32. De har holdt
mange velbesøgte, fine og hyggelige kurser hjemme i det
lyse galleri med udsigt til haven og kirken. De har haft adskillige udstillinger rundt omkring i lokalområdet, såvel
som deres billeder hænger i flere hjem i Farup og omegn.
Kunstnerparret donerede velvilligt flere billeder med lokale motiver til Kirkehuset i forbindelse med renoverin-

gen i 2005. Og ikke mindst vil sognets beboere huske Erik
Stuhr for de fine forsider, han gennem årene har udstyret
dette blad med. Vi har i redaktionen haft mange hyggelige
snakke med Erik om et nyt marsk-, sommer- eller julemotiv.
Erik Stuhr bisættes fra Hasseris Kirke den 18. september.
Mille Stuhr har sat huset til salg og byder i den forbindelse
indenfor til udsalg på akvareller. Se annonce. (red.)
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Tak til sponsorer

Tak til sponsorer

I forbindelse med landsbyfesten 2014 vil Farup
Sogns Borger og Gymnastikforening og Farup
Forsamlingshus gerne takke sponsorene
Gantech
Hans Tobiasen
JP EL Service
Kogehuset v/ Hans Rasmussen
Kongeådal Brugs
PVH-finér
Rema 1000 på Nørremarken
Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning,
www.vats.dk
VM Flag og stænger
Landsbyfestudvalget: Benny Johansen, Preben
Sjælland, Thomas Kierkgaard, Jeppe Christensen
og Klaus Fog
Rikke Vesterby Hansen og alle hendes hjælpere
for gymnastikopvisningen
Lokalarkivet for kagebord og morgenmad
Elin for morgensangen
Jesper Tellund og Bjarne Schou for Farmercup
Menighedsrådet for borddækningen
Alle dem, der gav en hånd i baren og boden,
dem der hjalp med at stille op og om søndagen
at hjælpe til med oprydningen og i al almindelighed bare gav en hånd i forbindelse med afviklingen
Også en tak til alle jer, der var med til at gøre
landsbyfesten til et hyggeligt arrangement, hvor
hele sognet samles, ved blot at være til stede.

Kære kagebagere!
Tusind tak for endnu et festligt indslag fredag aften for alle de dejlige kager, I har bidraget med!
Der var installeret løbebånd mellem teltet og
lokalarkivets lokale og uddelt håndvægte i form
af kaffekander, og lørdag morgen fik vi brug for
finmotorikken ved at skære rundstykker over
og smøre dem og høvle ost. Så
lige den weekend behøvede vi
ikke at gå i almindeligt fitnesscenter. Og vi gentager
gerne succesen næste år!
Endnu engang TAK!
Lokalarkivet
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Tombolaen til landsbyfesten i Farup 2014 gav et
flot overskud på 7490 kr. Vi vil gerne takke de
mange sponsorer og hjælpere. Venlig hilsen Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus.
Pompei. Mamamia. Ribe Farvecenter. Salon
Chic. Sct. Peders Cafe. Tøjbutikken. MR. Den
lille pølsevogn. Thiele.Treasure Ribe. Spirevippen. Sportmaster. Tip Top. Zjoos.Knæk og bræk.
Peking grill. Magie Laura. Raahauge. Isbutikken.
Den lille ravbutik. Frisørgalleriet. Idebutikken.
Young Hair. Backhaus. Pedalbutikken. Inger S.
Flüger.Kvickly. Klunz. Frøs. Murerfirmaet Bundgaard Simonsen. Bodil og Filip Tychsen. Kogehuset. Frede Åsted VVS. Brixgaard VVS. Land
og Fritid, Gredstedbro. Dinitrol Ribe. Vestjysk
Malerservice. Leif ’s Autoruder. Burger King,
Ribe. Løndal Plast. Lohse Papir og Kontor A/S,
Ribe.Nørremarkens El-Service ApS. Jesper Madsens Autoservice ApS. Toyota Louis Lund Ribe
A/S. Lynddahl Plast A/S. Dansk Stenhuggerier
A/S, Forsberg - Ribe. Idémøbler. Gantech A/S.
Pvh Finer A/S. Jernved Mejeri. Hans Tobiasen
A/S. Logitrans A/S. JP El-Service Ribe A/S. Nordea. Jyske Bank. Danske Bank. Sydbank. Skjern
Bank. Maria Plusgirl. Lasbo Foto. Profil Optik.
Huset nr. 38. Ribes Blomsterhus. Kop & Kande.
Skoringen. Pecani. Quedens Gaard. Hårstudiet.
Postgaarden. Sara Sko & Tasker. Det Gule Hus.
Louis Nielsen. Den Gamle Arrest. Frisørhuset.
Video Kiosken. Maren Spliid. Ribes Broderi og
Garn. Cut Line. Ribe Flaskecentral. Kærbøl Træbyg. Intersport.

Jernindsamling til
fordel for Farup Skole
Arbejdet med at samle penge ind til arbejdet med
at få renoveret og ombygget Farup Skole fortsætter. Herunder indsamling af jern! Står du med
jern, som egentlig skulle på genbrugspladsen, så
aflever det i stedet for hos Lauge Nielsen, Farup
Kirkevej 18. Kør bag om bygningerne, hvor der
er en plads, hvor jernet kan læsses af. Har du
større mængder jern eller mangler du bare hjælp
til at få det flyttet, så ring til Mogens Sørensen,
30177911 eller Ole Rasmussen, 21279342.
Det vil være en kæmpe støtte for skolen og dermed for Farup!!
Mvh ’Farup Landsbyfælled’
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Hej alle fodboldspillere
Så blev det efterår og sæson 2014 er desværre
forbi. Tak for nogle hyggelige træningstimer.
Tak til Steen og Søren for træning.
Håber vi ses til fodbold igen i 2015.
Lars

Akvareller

-50%

Kom og kig – og lad dig måske friste.
Hilsen Mille, Galleri Stuhr

Gymnastiksæsonen 2014/15 i Farup FSBG
Hold

Dag

Tid

Ledere

1-3 årige forældre-barn
4-6 årige puslinge
0.-1. klasse rytmepiger
1.-4. klasse dansehold *NYT*
2.-5. klasse rytme og spring
Rytmehold 4.-8. klasse
Ungdomsmix 16-25 år ***
Damer *
Cross fit

Mandag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Onsdag

16.30-17.15
16.30-17.30
16.30-17.30
17.15-18.00
16.15-17.15
17.30-19.00
19.00-21.00
19.00-20.00
17.45-18-45

Helene, Hanna & Pernille
Elvira, Sofie, Marie & Inge
Mie, Andrea & Helle
Maria
Camilla, Jeppe & Nanna
Julie, Katrine, Kathrine & Mia
Line, Gitte, Thomas, Nikolaj m.fl.
Karen-Marie
Elinor & Mike

Sæsonstart uge 38
Bemærk * træner i Logitranshallen
Bemærk *** i samarb. Med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG. Træner i Ribe Fritidscenter.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie

Uge 42
Uge 52 og 1
Uge 7

Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 6. marts 2015
Kontingent for børn (inkl. T-shirt)
250 kr.
Kontingent for voksne
350 kr.
Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.

Vi gør opmærksom på, at al tilmelding og betaling igen i år foregår via
hjemmesiden www.farupsogn.dk senest den 11/11-14!
KOM OG VÆR MED. GYMNASTIK ER SJOVT, SUNDT OG FOR ALLE

Vel mødt til en god sæson.

Laila tlf. 28813735, Helle tlf. 20495264, Ulla tlf. 51838449 og Jytte tlf. 28451495

FARUP SOGNEBLAD
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Varde legeborg

Fredag den 3. oktober arrangerer FSBG ”traditionen tro”, endnu engang tur til Varde legeborg, hvor
vi fra kl. 17.00 har adgang til hele borgen. Fra kl. 19.00 lukkes der for offentligheden, og frem til kl.
21.00 har vi det for Farup selv!

Medbring:
3 Madpakken, eller køb den i grillen hos dem.
3 50 pr. næse (uanset om næsen er stor eller lille)
for betaling til indgang, FSBG vil tage entre.

3 Gerne hele familien og dens legekammerater.

Fight Crime
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening har fået mulighed for at afholde foredraget FIGHT CRIME.
Mød det unikke par Sune og Kim som begge har haft et liv »bag tremmer« på to måder.
Sune og Kim mødte hinanden første gang under filmoptagelserne til filmen »R«.
Sune havde levet et hårdt liv i bandemiljøet samt været en ’flittig bruger af kriminalforsorgens anstalter’,
hvorimod Kim var fængselsbetjent til dagligt og havde haft sin vante gang i Horsens Statsfængsel og nu
Statsfængslet Østjylland.
Dette unikke makkerpar mødtes i vinteren 2012 hvor de herefter udviklede idéen »Fight Crime«.
Fight Crime går tæt på den kyniske kriminalitet som de færreste kender til. Fight Crime tager dig med
’bagved kulisserne’ i en verden fyldt med kriminalitet, kynisme, mistillid, dy social adfærd, misbrug og
meget andet.
Hvad vil det sige at være kriminel i Danmark?
Hvad vil det sige At komme i fængsel?
Disse spørgsmål besvarer »Fight Crime« i et foredrag, hvor emner som fængsel, kynisk kriminalitet, misbrug, bande-/rockermiljøet, mobning og dy social adfærd tages op.
Kunne du tænke dig at høre mere om disse verdner på hver sin side af tremmerne i de danske fængsler, om
hvordan skygge siden af Danmark hos de hårdkogte kriminelle er, og om hvordan det er at komme ud af
det igen og starte et nyt liv, så har du nu muligheden for det

torsdag den 30. oktober fra kl. 19.00 i Farup Forsamlingshus
Prisen for dette foredrag, som forventes afsluttet omkring kl. 22.00 er kun 80,- for medlemmer af Farup
Sogns Borger og Gymnastikforening. Ikke-medlemmer kan naturligvis også deltage, men her er prisen
100,-. Der er ikke tilmelding men betaling ved ankomst.
Medlemskab af FSBG kan tegnes via hjemmesiden www.farupsogn.dk inden foredraget, hvis der ønskes
medlemsfordel
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Loppemarked i
Farup Forsamlingshus
Loppedeluxe, Antikduellen og Vores Genbrugshjem er bare nogle af de serier, fjernsynet sender. Aldrig har det været mere moderne at bruge
genbrugsting i indretningen af hjemmet som nu.
Derfor vær med på bølgen og kom til loppemarked i Farup Forsamlingshus
lørdag den 8. november
fra kl 10.00 til 15.00

Så er der dans i Farup
Som noget helt nyt arrangeres der et dansehold i
Farup for børnene i 1.-4. klasse. Maria Weber er
den dygtige danseinstruktør, som vil lære børnene forskellige dansestilarter. Maria har selv
masser af danse- og undervisningserfaring. Nu
er hun bosat i Farup og glæder sig til at lære Farups danse- og gymnastikglade børn at kende.
Vi i FSBG er glade for, at Maria vil være en del af
vores lille gymnastikforening. Vi håber det kan
trække en masse friske børn til.

Som altid er der masser af billige og finurlige
lopper, kaffe på kanden og hjemmebag til små
priser. Vi kan dog bruge endnu flere lopper, så
kig efter i gemmerne og aflever ’lopper’ hos Lene
og Lauge, Farup Kirkevej 18, eller kom direkte i
forsamlingshuset med sagerne fredag den 7. november fra kl 17.00.
Har du lyst til at hjælpe med at bringe ’lopperne’
til forsamlingshuset eller pakke væk efter endt
marked, så sig endelig til. Vi har mange faste
hjælpere, men kan godt bruge flere. Overskuddet fra salget går til Farup Forsamlingshus.
Mvh Mogens og Ruth
75424145 eller mobil 21371798

Juletræsfest

i Farup Forsamlingshus søndag d. 7. december kl. 14.00-16.00
Julemanden kommer og danser om juletræet.
Slikposer af 25 kr. kan bestilles hos Sussi pr. sms tlf. 28 71 54 24 eller
mail: sussidilaniknudsen@gmail.com
Skriv også hvor mange voksne I kommer senest den 30. november.
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 borger/initiativ blev i år Elin Hjuler
Som begrundelse for titlen blev der bl.a. peget på,
at hun er en starter, som sætter mange ting i gang
i sognet. Hun har gennem flere år arrangeret mor-

gensang til landsbyfesten. Hun skaber nytænkning
omkring kirken og er en god lytter.

FARUP SOGNEBLAD
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ALLE HELGEN I FARUP KIRKE

Søndag d. 2. nov. kl. 10.00 er der Alle Helgen gudstjeneste. Den dag mindes man landet over de døde. Det er
skik mange steder, også i Farup, at nævne navnene på
de mennesker med tilknytning til sognet, der er døde i
året, der er gået. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

SEPTEMBER

Lørdag d. 27.

Søndag d. 28.

Oktober

Søndag d. 5.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

November
Søndag d. 2.

Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

December
Søndag d. 7.
Lørdag d. 13.
Søndag d. 14.

kl. 10.00 i kirken: Kirke, klip og klister 		
for børn fra 3 år og deres familier
15.s.e.trin. kl. 10.00

16.s.e.trin. kl. 10.00/gående nadver
17.s.e.trin. kl. 10.00
18.s.e.trin. kl. 19.00 Kaffe
ingen

Alle helgen kl. 10.00
gående nadver/kaffe
21.s.e.trin. kl. 10.00
ingen
sidste søndag i kirkeåret – kl. 19.00
1.søndag i advent – kl. 10.00. Vi synger 		
kirkeåret ind/børnekoret debuterer!

kl. 10.00
Jul for småbørn kl. 10.00
3.s.i advent kl. 19.00
musik-kor-aften/kaffe

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 og fri

ADVENTS-KOR!

Det er i god tid og så alligevel ikke! December ligger næsten
om hjørnet. Derfor bydes der nu ind med datoer for dette
års december-kor. Maja er klar igen ved pianoet. Det håber
vi også, alle ’gamle’ korsangere er. Og måske der er nye sangglade ’derude’ – unge som voksne, der har lyst at være med
de fire øveaftener inden en traditionelt dejlig og stemningsfuld time i kirken. Der øves følgende aftener i konfirmandstuen i præstegården:
Onsdag d. 19. nov.
Mandag d. 24. nov.
Tirsdag d. 2. dec.
Torsdag d. 11. dec.
Hver aften fra kl.19-21 med indlagt kaffepause. Man bedes
selv medbringe kaffe/brød. Og har man ikke mulighed for at
være med hver aften, går det endda. Ingen tilmelding, man
møder blot op. Er der spørgsmål, så ring eller mail til
Elin Hjuler.
Koraften i kirken er 3. søndag i advent, d. 14. dec. kl. 19.00
med generalprøve kl. 17.00.

TIRSDAGSKLUB

Så er vi godt i gang med en ny sæson i konfirmandstuen,
den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30.
I oktober, d. 28. kommer Leif Graves Christensen, Ribe.
Leif Graves er en både vidende og levende fortæller. Denne
eftermiddag skal vi høre »Noget om Ribe, steder og personer
og lidt om ham selv«!
I november, d. 25. får vi besøg af Anna Maria Samuelsen,
leder af terapien på Margrethegården, kirkesanger m.m.
samt færing ! Anna Maria vil fortælle fra sin opvækst på
Færøerne, om advent og jul og de traditioner, som er knyttet
dertil. Hun vil bl.a. præsentere/synge færøske julesange for
os.

SALMEMARATON
I PROVSTIETS KIRKER

– fortsætter hver anden tirsdag i måneden efter nedenstående program. Man kan stadig gå og komme, som man har
tid og lyst til. Det tager en times tid, hvorefter der er en kop
kaffe.
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

Sognepræsten er bortrejst 20.-27. oktober (henvendelse til
sognepræst Simon Stubkjær, Ribe, 75420232) samt 13.-18.
november (Simon Stubkjær/Ruth H. Svendsen 75431156).
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KONFIRMANDLEJR

Fredag morgen d. 5. sept. tog Farups 8 konfirmander på lejr
i Kalvslund sammen med et hold konfirmander fra Ribe.
Vi overnattede i hallen og brugte også kirken og havde en
dejlig tur, syntes præsten! Med positive unge mennesker, en
dejlig stemning og det smukkeste vejr. Og tre konfirmander
fra sidste år var med, seniorkonfirmander, som vi kalder
dem. De havde været med i planlægningen, kom med mange
gode idéer og stod for flere opgaver og lege undervejs, blandt
andet sørgede de for, at de nye konfirmander aldrig glemmer
navnene på de fire evangelister! Her ses de i en lille pause:
Emma, Maja (som stødte til fra Ribe) Andrea og Mie.

Børnekor

Så er børnekoret en realitet! Otte piger i alderen 1.-4. kl. mødes hver onsdag i konfirmandstuen under Majas musikalske
ledelse. De satser på at debutere ved gudstjenesten 1. søndag
i advent. Evt. interesserede kan henvende sig til Elin.
Her sidder de: Mette, Anne, Thea, Signe, Camilla, Ida, Emma.
Desuden synger også Anna Laura med.

FARUP KIRKEGÅRD

Lejren var introduktion til vinterens konfirmationsforberedelse. Næste gang mødes vi en eftermiddag og aften i konfirmandstuen og kirken, inden morgentimerne begynder midt
november. Her er de 8 unge mennesker foreviget på lejren:
F.v.b. Tina, Hannah, Elvira, Pernille, Lasse
Og f.f.v. Sofie, Christian, Lars

Og det hele begyndte i grunden med en kage – af Farup
kirke – bagt af konfirmanderne i et storkøkken på Præstegårdstoften. Det er vist ikke gjort før – flot – og opfindsomt
– og så smagte den – uhm!

De danske kirkegårde er under lup i disse år og vi er pålagt
af kirkeministeriet at få styr på hvor meget tid, der bliver
brugt på de enkelte opgaver. Eks.: Kirkelige aktiviteter,
gravsteder, park, administration, plantning af forårs- og
sommerblomster, grandækning, hæk klipning osv.
Kirkegårdene skal have balance i økonomien hedder det.
Der må ikke tjenes penge, men omvendt skal ydelserne koste
det det koster.
Det er ikke nyt for de store kirkegårde i byerne, der har man
haft fokus på det længe. I byerne er kirkerne og kirkegårdene
ofte adskilt og har derfor deres eget budget og økonomi. På
landsbykirkegårdene er det nyt. Det er jo ofte graveren, der
også passer kirken og deltager i kirkens aktiviteter og det har
ikke været praksis, at adskille arbejdsopgaverne i målbare
enheder. Så længe tingene blev gjort og aftaler overholdt, har
kirkeministeriet været tilfreds.
I 2007 får vi de første meldinger fra kirkeministeriet om, at
det står skidt til med økonomien på de danske kirkegårde.
I 2010 sender de materiale ud, som skal give os et overblik
over driften af kirkegården.
I 2012 skal vi tidsregistrere, som skal bruges til udregning af
ydelser.
Nu opfordrer de os til, at vi laver udviklingsplaner. En tilpasningsplan er nok et bedre ord for det, der er gang i.
Vi har taget mod opfordringen og fået grønt lys af menighedsrådet og provstiudvalget for vores »udviklingsplan«.
Udviklingsplanen kort fortalt går ud på at indskrænke
begravelsesområdet, så vi har et område, hvor vi begraver og
et område udlagt i park. Udviklingsplanen har et meget langt
tidsperspektiv, som der ikke kan gives et klart bud på, da vi
jo ikke kan se ind i fremtiden.
Derfor er der blevet vedtaget en handlingsplan, som strækker sig over de næste 10 år. Handlingsplanen indebærer
udskiftning af hække i hele begravelsesområdet. Der vil
blive plantet gennemgående højere hække som baghække
på gravstederne – og forhækkene vil blive erstattet med en
brostensbelægning. Vi er af den opfattelse, at det vil betyde
en forskønnelse af gravstederne samt en arbejdsmæssig
besparelse på længere sigt. Vi går over til Taks i stedet for
Thuja. Vi vil i år fjerne hække og planter udenfor begravelsesområdet og påbegynde etablering af parkdelen.
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Der er også i handlingsplanen beskrevet en opgradering af
p-pladsen foran kirken.
Efter udførelsen af handlingsplanen vil vi opnå en reducering i mængden af hæk, tomme gravsteder og et større areal
af park, som ikke kræver den samme tid at vedligeholde. Det
er også vores hensigt med planen, at vi får centreret begravelserne omkring kirken.
Jeg vil her i M & M bestræbe mig på at informere og holde
status på udviklingen. Er der spørgsmål til planerne, er I
altid velkomne til at kontakte mig.
Vigtigt! Jeg vil gerne understrege, at det ikke får konsekvenser for dem, der har begravelsespladser uden for det vedtaget
begravelsesområde. Det vil stadig være muligt for pårørende
at forlænge og udvide eksisterende gravsteder.
Graveren.

TANKER ved ALLE HELGEN

Ved alle helgen mindes vi de mennesker, vi har mistet. Vi
tænker på det, de var for os, og hvad vi havde sammen. Ofte
kan de døde være meget nærværende i vores liv stadigvæk. De
kan nå os med deres ord eller måde på tingene. Være en slags
samtalepartner for os i forskellige situationer, vi står i.
Tanken om det gode vi fik sammen med mennesker, som ikke
er mere, er livets trodsige nej til at død og mørke og undergang
skal sætte dagsordenen her i verden. Gode minder er en slags
opstandelseserfaringer. Opstandelseserfaringer, vi bærer med
os, når døden har gjort indhug i vores liv, og verden er blevet
et anderledes sted og vi selv heller aldrig mere de samme. Da
skal vi huske de erfaringer, vi har med os – alt det liv, vi bærer
med os som umisteligt midt i det, vi har mistet…
Vi insisterer på livet. Og evangeliet giver os ret. Gud giver
os ret. Det er for livets skyld, kirkerne blev bygget. Det er –
uanset den ydre anledning – altid for livets skyld – vi mødes i
kirken. Det er evangeliets grundlæggende budskab og ærinde
til enhver tid og generation – at minde om og fastholde os på,
at intet i liv og i død kan skille os fra den Gud, som er magten
bag alle ting og indbegrebet af liv og håb.
Gud er! På den tro byggede de gamle kirke. Gud er! Og som
himmel er Gud over os – og som grund under os – uanset
hvad så verden og vi selv og vore erfaringer måtte sige og
tænke. Livet igennem er vi omsluttet af en guddommelig kærlighed, som aldrig slipper.
Og ind i døden! For sådan sprængte Guds kærlighed sig vej
gennem dødens mørke påskemorgen, så vi siden da må tro, at
som hans søn, Jesus Kristus, lagde død og grav bag sig, sådan
skal døden heller ikke for os nogensinde blive det sidste. Men
som han opstod, skal vi opstå – i en påskemorgenrøde.
Hvordan og hvorledes – det må vi lade ligge. Det er ud over
menneskelige begreber. Men at ! At Gud betyder håb og liv,
her hvor vi stadig har vores gang under himmelbuen – og
engang, når Gud bliver alt i alle.

om det. Brød og vin var både hverdags- og festkost. Vinen
var en del af Middelhavskulturen, så da Jesus indstiftede
nadveren den sidste aften, han spiste sammen med sine disciple, har der naturligvis været gærede druer at drikke. Vin
opfattedes som tegn på velsignelse, på glæde, det kan vi læse
flere steder i såvel Gammel som Ny Testamente.
Leverandørerne af vin til nadveren melder om flere og flere
kirker, der bestiller druesaft i stedet. Hvor mange er der
ingen tal på. Selv om biskopperne skal orienteres, ligger
beslutningen om vin med alkohol eller druesaft hos menighedsråd og præster.
I menighedsrådet har vi allerede længe vendt spørgsmålet om vin kontra druesaft, og nu besluttet, at vi fremover
bruger druesaft. Vi er godt klar over, at det kan opfattes som
en kontroversiel beslutning, eftersom vinen – fordi den har
fået symbolsk betydning i nadveren – er blevet ritualiseret,
altså næsten opfattes som en del af ritualet. Alligevel har
menighedsrådet taget beslutningen om druesaft fremover.
Begrundelsen er flerstrenget …
Vi vil gerne tage hensyn til børn og unge, der deltager i nadveren og som ofte ikke bryder sig om vinens stærke smag.
Det ’problem’ løser man i nogle menigheder derved, at der
både står saft og vin på alterbordet, så alle kan tilgodeses.
Den ’løsning’ kunne også tages i brug, når der blandt nadvergæsterne er personer/voksne, der ikke kan tåle alkohol.
Men vi har altså taget den beslutning i menighedsrådet, at
nadveren er vi fælles om. Indvendingen mod druesaften,
om at den ikke er ’autentisk’ og heller ikke smager af så
meget som ægte vin, den indvending holder alligevel ikke.
Når brødet, som det er skik i vores tradition, kan modtages
i form af en oblat, der ikke hverken minder om almindeligt
brød og heller ikke smager af noget, kan ’vinen’ følgelig også
modtages i form af en drik, der heller ikke smager af noget.
Nadveren er et bespisningsunder, der alene finder sted, fordi
vi samles om nadverbordet i Jesu navn. Der er ikke tale
om smagsoplevelser, men om åndelig føde. Som det lyder i
bortsendelsesordene efter nadveren: »Den korsfæstede og
opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet
os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest
for alle vore synder, han styrke og opholde os derved i en
sand tro til det evige liv«.
Af og til holder vi ’gående nadver’ i gudstjenesten. Personligt
er jeg glad for den form, fordi den, tænker jeg, i højere grad
betoner fællesskabet, mere end de små knælende hold ved
alterskranken. Der er mindre individualisme over en gående
nadver.
Vi har biskoppelig tilladelse til at veksle mellem de to former, så formaliteterne er i orden. EH
Og så betyder nadver i øvrigt aftensmåltid. Det er et gammelt
dansk ord, som nok de færreste efterhånden husker.

NADVER - VIN – DRUESAFT

»Dette er mit blod« - sådan lyder det ved nadveren i gudstjenesten, når nadverdeltagerne modtager vinen, efter at brødet
er blevet omdelt. Og vin har det været på Jesu tid, ingen tvivl
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Gudstjeneste i Chicago
Under en nylig tur til USA blev vi inviteret hjem til middag hos en ung familie, Julia, Jesper og lille Helene på 2,5
år. Efter en hyggelig aften som sluttede med en dejlig tur
langs floden i en spændende turistby Naperville, blev vi
spurgt om vi ville med i kirke om søndagen. Familien er
tilknyttet en menighed, hvor man om mulig går i kirke
hver søndag. Vi ville selvfølgelig gerne prøve at deltage.
Vi mødte op på den angivne adresse søndag morgen klokken 10.00. Bygningen lignede mere en ældre sportshal,
end en kirke. Det viste sig også at den tidligere havde været anvendt til basketball. På grund af stor søgning til menigheden, var man næsten færdig med en stor udbygning.
Bygningen hedder »The Yellow Box«.
Vi mødte familien udenfor og det første vi skulle var at
aflevere Helene til børnepasning i kælderen. Hun blev
registreret, og der blev kvitteret for aflevering af hende i
afdelingen for hendes aldersklasse. Der var arrangeret leg,
sang og bibelskole for forskellige klassetrin.

Derefter var der yderligere et par sange fra orkestret, hvorefter, der var nadver. Det foregik meget praktisk, idet brød
og vin blev sendt rundt til alle, et lille plastbæger med vin
og et lille stykke brød til hver. Derefter bad man bønnen
og indtog nadveren sammen.
Efter en afsluttende sang var der lagt op til at man mødtes
i forskellige grupper ude i de tilstødende lokaler. Der er
grupper for: Børn, juniorer, café, faciliteter, kunst, musik,
studerende og arrangementer i udlandet.
For os var det en spændende og anderledes måde at være
i kirke på.
Vores værtsfamilie var meget glade for at være en del af
det sammenhold som de fandt i kirken, og de brugte det
til at skabe netværk og få nye venner efter at de var flyttet
til område fra andre steder i USA. En god mulighed for
at få nære relationer i en storby, som ellers til daglig kan
virke ret kaotisk.
Anne Kristine og Erling Pedersen
Fakta
Navn: Cummunity Christian Church
Formål: Helping people find their way back to God
Menigheden består af 12 kirker i Chicago området
Alt er privat finansieret
Antal medlemmer 4.668
Antal deltagere i ugens gudstjenester 1686
Flere oplysninger:
www.communitychristian.org/yellowbox

Ungdomsklubben

I kirkerummet med plads til omkring 300 mennesker var
der gang i et orkester med tre guitarer, en tromme samt
en sanger. De underholdt med rocklignende musik indtil
gudtjenesten begyndte klokke 10.30. På det tidspunkt var
rummet helt fyldt. Efter indgangsbønnen, blev alle bedt
om at hilse på alle der var i nærheden. Vi rejste os og gav
hånd til de 10 nærmeste. En vældig fin idé som gav godt
liv i forsamlingen. Efter en salme, hvor orkestret sang for
og teksten kørte på tv-skærme, tog præsten over. Han virkede meget uformel i cowboybukser og skjorte. Inden han
startede på dagens tekst, blev der delt et stykke chokolade
fint pakket ind rundt til alle. Det viste sig senere, at det
havde relation til hans tekst, men inden han nåede dertil
havde de fleste af os spist den. Hans fremlæggelse havde
mere karakter af en tale end en præken. Han drog mange
paralleller til dagligdags ting, og selvom han brugte over

en halv time, så virkede det til at han holdt folk opmærksomme.
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Allehelgensarrangement

Fredag den 31. oktober er der igen mulighed for at mødes i og omkring kirkehuset og kirken, for at markere Allehelgen – og vel også
starten på den mørke tid...
Urene – og havemøblerne – er stillet tilbage, hvor de hører hjemme – det er »indehygge-tid« og vinteren kan da egentlig bare komme an...
Det kan de onde ånder – hvis der da findes nogle af dem i fredelige Farup – også!
De vil blive mødt af lys og lygter, glade børn og voksne, samt hyggeligt samvær.
Programmet er som det plejer:
Kl. 19.00: Aktiviteter på parkeringspladsen ved kirken,
hvor græskar udhules og forvandles til lygter.
Kl. 19.30: Ghost-walk i Kirkelunden, arrangeret af Ungdomsklubben.
Kl. 20.00: Kaffe, kakao og kage i Kirkehuset, tilsat et par gode gys i form
af uhyggelige fortællinger...
Kl. 20.45ca. 21.15: Lys og aftensang i kirken.
Pris for kage og kaffe/kakao: 20,- for voksne og 10,- for børn
Medbring gerne selv udhulningsgrej, samt evt. græskar.
Græskar kan også købes på stedet.
Til slut en lille efterlysning:
Kager modtages gerne! Skulle der være nogen, som har tid og lyst til at bage, kan de
ringe eller sende en sms på tlf. 26351758. Det vil være en stor hjælp!

På forhåbentligt gensyn, på denne sidste aften i oktober.
Q-gruppen

