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Formandsberetning januar 2015
Så er endnu et år gået og vi kan se tilbage på et lidt mere
roligt år for Farup Forsamlingshus. Ikke ment med at der
ikke er sket noget, men situationen omkring Farup Forsamlingshus har været stabilt. Samarbejdet med Hans,
Kogehuset kører rigtig godt og folk i byen giver udtryk
for at de er glade for, at det er Hans der står for udlejning
m.m. af Farup Forsamlingshus. Det er vi også, så en stor
tak til Hans. 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.

Vi har deltaget i diskussionsaften omkring Farup Landsbyfælled.

Året startede med fællesspisning den 15. januar. Menu:
Stegt kylling m/agurkesalat, blandet salat, sauce og kartofler. ca. 40 deltog.

Fællesspisning den 25. november Menu: Kylling i sursød
sauce og wokgrøntsager. ca. 40 deltog.

Generalforsamling den 28. januar, Sussi og Lisbeth var på
valg og de valgte at fortsætte. Tak for det. Regnskaberne
blev også godkendt.
Fællesspisning igen den 26. februar. Menu: Svinekød i
karry m/chutney, peanuts, rosiner, kokos, salat og løse ris.
ca. 40 deltog.
Koordineringsmøde, Sussi deltog.
Vi havde rengøringsdag i Farup Forsamlingshus den 29.
marts, hele bestyrelsen gav en hånd og det blev så fint.
Landsbypedellerne fik tilsendt en ansøgning fra os i maj,
men de har travlt og har endnu ikke haft tid til os. Vi har
flere ting ude og inde som vi gerne vil have lavet.

Loppemarkedet den 6. november var et tilløbsstykke fra
morgenstunden, flere stod og trykkede næser mod ruderne for at se på de fine ting de skulle ind og købe. Ruth og
Mogens samt deres hjælpere yder en stor indsats og det
skal I have stor tak for. Det er en hyggelig dag hvor man
får en god snak og kan sidde og nyde en kop kaffe og et
stykke at Ruths gode hjemmebag. Tak til Lene og Lauge
fordi de vil have alle lopperne stående.

Juletræsfesten den 7. december var en hyggelig dag. Julemanden kom, selv om der ingen sne var og sang og dansede med os og der blev spist slik, æbleskiver og drukket
kaffe/te og saftevand. Tak til Hans for æbleskiver, dyppelse
og pebernødder.
Der har ikke været de helt store udskrivninger i år, dog har
der været lidt med fyret og opvaskemaskinen, samt vi har
købt lidt småting som 2 lanterner, elkedel, isasietter og vil
sammen med Hans bruge lidt på annoncering i ugeavisen
med en ny fællesannonce.
Vi kunne godt bruge, at flere valgte at støtte forsamlingshuset via medlemsskabet på de 200 kr., at flere lejer huset, har været udlejet 36 gange i det forløbne år, og at flere
deltog i fællesspisningerne, det har vi brug for, for at der
fortsat kan være forsamlingshus i Farup.

Ved en fejl blev der i maj holdt en ungdomsfest, vi beklager meget og især for den gene det gav naboerne omkring
Farup Forsamlingshus. Der blev ødelagt en hel del på huset, hærværk vil jeg kalde det. Det gav en del ekstra rengøring og forskellige håndværkere måtte tilkaldes. Det sker
ikke igen.

Til dette års generalforsamling er Benny, Preben og Betina
på valg, Benny ønsker ikke genvalg.

Vi søgte byens banker for legater og var så heldig at få
5.000 kr. fra Sydbank.

Formand for Farup Forsamlingshus
Betina Doctor Jørgensen

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store stykke arbejde de yder og håber på fortsat godt samarbejde i
2015.

Landsbyfesten i august, Benny og Preben deltog i festudvalget. Det var igen nogle gode dage og vores tombola var
velbesøgt. Tak for de fine gevinster og til jer der støttede.

Åbent hus i Lokalarkivet
Lokalarkivet holder åbent hus i år den 9. april kl. 19.00
Formanden aflægger beretning, og kassereren aflægger regnskab for det forløbne år. Bagefter byder vi på kaffe m.v. Vel mødt! Venlig hilsen, lokalarkivet bestående af: Ivan Jørgensen, kasserer, Ragna Weidinger, Susanne Møll, Villy Lønne og Mette Lind, formand.
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FSBG formandsberetning
for
2014
Gymnastiksæsonen 2014/15
i Farup
FSBG
Endnu et FSBG-år er gået. Det har været et år, hvor der er
Hold
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på trådene i forpuslinge
eningen. Der har været opture4-6
ogårige
nedture,
men heldigvis
0.-1. klasse rytmepiger
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17.45-18-45 Elinor & Mike
anført af Jytte Knuden & co. gjorde at alle de fremmødte
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hånd med.
dansegulvet blev hårdt belastet af de mange folk derude.
Sæsonstart uge 38
Hvor var det fedt at se. 180 mand mødte op til festen og
En aften i marts samlede vi alle foreninger i kirkehuset,
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Uge 7 pr. mand. Ca. 70 mand havde bare en rigtig fed eftermiddag/aften, hvor der blev brændt en masse energi af, hos
i Logitranshallen
fredag
densom
6. marts
2015
Igen i år havde vi arrangeret en Gymnastikopvisning
gratis svømme-/badetur
både
unge
ældre.
i Ribe Svømmehal til den årlige »Store Badedag«, hvor
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den
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i april
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verdner,
som
ikke mange kender til.
måned – i år med ca. 50 mand fra Farup og omegn, der
havde fundet et par ledige timerKOM
denne
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På fodbold
siden
har viOG
igen
i årALLE
haft træning for sognets
OGdejlige
VÆR MED.
GYMNASTIK
ER SJOVT,
SUNDT
FOR
forårsdag, hvor der blev samlet en masse affald, som ikke
mindste borgere, fordelt på 3-5 årige. Lars Andersen stod
hører hjemme i marsken i »Nationalpark Danmark«. Igen
for boldlegene. Seniorerne har heller ikke ligget på den
Vel mødt
en god
sæson.
i år var FSBG vært med morgenmad
og til
efter
indsamlinlade side, hvilket medførte at et 7-mandshold spillede turgen diskede Farup Jagtforening op med pølser, øl og vand.
neringsfodbold. I forårsturneringen landede de på en 5.
Et koncept som bare holder, og som
vi
helt
sikkert
gentapladsUlla
og tlf.
efter
en hård
Laila tlf. 28813735, Helle tlf. 20495264,
51838449
ogsommertræning
Jytte tlf. 28451495 kunne de så slutte
ger i 2015.
efterårsturneringen af på en 3. plads.
Inden sommerferien lagde politiassistent Keld Stabel fra
lokalpolitiet i Ribe vejen forbi Farup og fortalte en bred
skare af Farups beboere om, hvordan man forholdt sig
bedst for at sikre sit hus og hjælpe sine naboer særligt op
til den forestående sommerferie. Der blev også fortalt om
NABOHJÆLP, som er et gratis tilbud til borgere i Danmark, hvor de kan hjælpe hinanden med at passe på, at
der ikke bliver begået indbrud, samt at kunne advare hinanden om, hvis der sker noget mistænkeligt i nærområdet.
Der er i øjeblikket omkring 15 tilmeldt ordningen, og der
kan sagtens være flere med, så kig ind forbi www.nabohjælp.dk og tilmeld dig og inviter naboen.

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 borgerne i Farup sogn
har kunnet nyde godt af arrangementerne. Ud over bestyrelsen, så har andre også hjulpet til – ingen nævnt, ingen
glemt.

Generalforsamling
i Farup Ungdomsklub

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 gymnastiktræning med Rikke
Vesterby Hansen som tovholder. Efter træningen var der
opvisning af ca. 30 børn og unge, der viste, hvad de netop
havde lært. Lokalarkivet var igen vært ved det kæmpe ka-

4

FARUP SOGNEBLAD

mandag den 23. februar 2015
kl. 19.30 på Farup skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.farupsogn.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

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

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til

Koordineringsmøde i kirkehuset
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 20.00
• På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter,
således at uheldige kollisioner 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 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.

FARUP SOGNEBLAD
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75 års jubilæum
Første maj er det 75 år siden, at Nis Pedersen åbnede dørene til smedjen, der senere skulle blive til
Nisap Maskinfabrik og derefter til Logitrans. Det
er noget som vi i Logitrans gerne vil fejre så den
30. april vil vi igen åbne dørene for alle interesserede. Der vi være mulighed for at se den gamle
smedje, det nyindrettede museum samt hele produktionen.

lebør, men hvis der er nogen, der har Nisap produkter stående, er vi interesseret i dem til museet.

Der vil desuden blive inviteret til reception.

Erling Pedersen

Henvendelse til Erling tlf. 76 88 16 05
Vi håber at mange vil afsætte lidt tid til at se virksomheden den 30. Nærmere program følger i næste nummer af Marsk og Muld.

I forbindelse med indretning af museum er vi interesseret i gamle Nisap produkter. Vi har allerede
kunstgødningsspreder, roeoptager, skrålift og tril-

Registrering
Lokalarkivet har et ønske om at få alle huse og gårde i
sognet registreret, så det ville være dejligt, hvis I ville
skrive et lille stykke om, hvad I ved om huset samt nogle billeder – noget lignende dette eksempel.
Sendes på mail til:
Ivan Jørgensen: ivanfarup@gmail.com eller
Villy Lønne: vbl@bbsyd.dk
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Hillerupvej 47, Farup, 6760 Ribe
Matr.: 7d Kirkeby By Farup
Grund 700 m2, 110m2 beboelse.
Opført 1964 som aftægtsbolig af Karoline og
Niels Hansen, Klokkegården.
Overtaget 1994 af Inger og Kim Kragh Jensen.
Solgt 2007 til Esther og Ivan Jørgensen.
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Sogneindsamling til fordel
for verdens fattigste
Blandt landbefolkningen i det vestlige Nepal er det
kvinderne, der klarer det meste. Alt fra tøjvask og børnepasning til det hårde arbejde i marken tager de sig af.
Det skyldes, at langt de fleste mænd i området er taget
til udlandet for at arbejde.

Farup sogn deltager i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling til fordel for verdens fattigste søndag den 8.
marts 2015. Der er efterhånden blevet samlet ind her i
sognet i flere år. I 2014 var en flok konfirmander blandt
indsamlerne. Vi håber, at der også i år vil være både unge
og ældre, der vil være med i denne vigtige sag.
Ved indsamlingen i 2014 indkom 3999 kr. Det er ganske godt gået af et lille sogn som Farup. Interesserede kan
melde sig til Elin Hjuler: ehs@km.dk/ 76421612 eller
møde op i Kirkehuset på dagen kl. 11.15.
Folkekirkens Nødhjælp skriver om årets Sogneindsamling og dens formål følgende:

Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og
de fleste beboere kan på trods at hårdt arbejde ikke få
mad ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders forbrug om året. Derfor rejser mændene som
unge til blandt andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og de kommer kun hjem i kort tid af gangen
med måneders eller års mellemrum.
På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykte af mændene. Folkekirkens
Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i
kvindegrupper, hvor de lærer om deres rettigheder og
at bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning til mere effektiv dyrkning, så de kan øge deres
udbytte og holde sulten for døren.
Farup sogn vil som sagt søndag den 8. marts sammen
med 1.300 andre sogne og 20.000 frivillige over hele
landet gå på gaden for at samle ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde.

Status Farup Landsbyfælled
Efter at det oprindelige projekt Farup Landsbyfælled er blevet kasseret af Esbjerg Kommune, arbejder bestyrelsen for Landsbyfælled videre med
et nyt men mindre projekt. Tidsplanen for det nye
projekt ses nedenfor. Kom og hør nærmere om

projektplanen til generalforsamling i Landsbyfælled d. 23-02-15 på Farup Skole.
På Vegne af Farup Landsbyfælled
Dorte

Tidsplan for Farup Landsbyfælled
Opgave	Tidsplan
Grundlæggende projektplan udarbejdes

16-02-15

Grundlæggende projektplan fremlægges for alle interesserede på
generalforsamling i Landsbyfælled

23-02-15

Møde med Børn- og Ungeudvalget

Marts 15

Fremlæggelse for økonomiudvalget med Lokal råd Ribe Nord

Maj/Juni 15

Detaljeret projektbeskrivelse klar til kommunale budgetforhandlinger

Juni 15
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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
GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

februar

Søndag d. 1.

Onsdag d. 4.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 22.

marts

Søndag d. 1.
Søndag d. 8.

Søndag d. 15.
Søndag d. 22.
Lørdag d. 28.
Søndag d. 29.

septuagesima kl. 10.00 – kaffe/husor-		
kesteret spiller/gående nadver
kl. 19.00 salmemaraton
seksagesima kl. 19.00
fastelavn kl. 10.00
1.s. i fasten – ingen, men Forbønsguds-		
tjeneste i Zions kirken, Esbjerg kl. 16.30

2.s.ifasten kl. 10.00
3.s.i fasten kl. 10.00 – sogneindsamling 		
Folkekirkens Nødhjælp
midfaste kl. 19.00
Husorkesteret spiller/kaffe
Mariæ bebudelses dag – ingen
kl. 10.00 kirke, klip og påske – for børn
palmesøndag kl. 10.00

april

Skærtorsdag d. 2. kl. 10.00 kirkefrokost
Langfredag d. 3. kl. 10.00 liturgisk
Påskedag d. 5.
kl. 10.00 børnekor medvirker/
indsamling KFUM&K
2. påskedag
ingen
Søndag d. 12.
1.s.e. påske kl. 19.00
Søndag d. 19.
2.s.e.påske kl. 10.00
Søndag d. 26.
3.s.e. påske – ingen
Torsdag d. 30
St. Bededags aften kl. 19.30
Egnskoret/varme hveder og kaffe

maj

Fredag d. 1.
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Kr. himmelfartsdag d. 14.
Søndag d. 17.
Pinsedag d. 24.
2. pinsedag
Søndag d. 31.

juni

Søndag d. 7.
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St. Bededag – ingen
4.s.e.påske kl. 10.00
5.s.e.påske kl. 10.00 konfirmation
kl. 11.00 (NB) indsamling
Folkekirkens Mission
6.s.e.påske – ingen
morgenkaffe/pinsegudstjeneste kl. 10.00
ingen / Klosterhaven, Ribe
– for Ribe og omegn – kl. 14.00
Trinitatis kl. 10.00

1.s.e.trin. kl. 19.00

Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 20258440
Kirkeværge Christina Johansson
Farup Kirkevej 26, tlf. 29431883

INDSAMLING

Nytårsdag indkom der 1135 kr. til Det danske Bibelselskab.
De indsamlede midler anvendes til anskaffelse af Bibler til
kristne flygtninge i Danmark.

HUSORKESTER

Kirkens husorkester ved Maja på piano og Benjamin på
bas spiller ved to gudstjenester i den kommende tid. Første
gang er søndag d. 1. februar kl. 10.00. Tidspunktet signalerer almindelig højmesse med nadver. Det bliver da også en
såkaldt almindelig gudstjeneste med gående nadver. Temaet
den dag, hvor vi er nået til vinterens midtpunkt ifølge den
gamle kalender, bliver midvinter stemning i tekster og
salmer og sange.
Søndag d. 15. marts er vi nået til midfaste. Her kommer de
to musikere om aftenen kl. 19.00. Der vil være kirkekaffe
efter begge gudstjenester.

BABYSALMESANG

Nyt forløb begynder onsdag d. 25. februar kl. 10.00 i Sct.
Catharinæ kirke. Se hjemmesiden eller ring/mail Elin Hjuler
for yderligere oplysninger/tilmelding: 75421612/ehs@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER

torsdag d. 26. februar kl. 16.30-19.30
tirsdag d. 24. marts kl. 16.30-18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen og er offentlige.

SALMEMARATON

Fortsætter som hidtil hver anden uge kl. 17.00 rundt i
provstiets kirker. Vi synger 10 salmer – og får derefter en
kop kaffe og en snak, hvis der er interesse for det. Det hele
varer omkring en time. Man kan stadig komme og gå som
man har lyst. Her i foråret er Farup kirke vært onsdag d. 4.
februar.
uge 6 Farup kirke – onsdag d. 4.2.
uge 8 Gørding kirke – fredag d. 20.2.
uge 10 Spandet kirke – torsdag d. 5.3.
uge 12 Vejrup kirke – tirsdag d. 17.3.
uge 14 Sct. Catharinæ kirke – onsdag d. 1.4.
uge 16 Gredstedbro kirke – onsdag d. 15.4.
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OM STORMVEJR
OG OPSTANDELSE

uge 18 Hviding kirke – torsdag d. 30.4.
uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5.
uge 22 Kalvslund kirke – onsdag d. 27.5.
uge 24 Hjortlund kirke – tirsdag d. 9.6.

TIRSDAGSKLUBBEN

Tirsdag d. 24. februar. Elise Balslev, sognepræst i Bramming,
genfortæller Kaj Munks erindringer: »Foråret så sagte kommer«, som har denne vidunderligt dejlige og humoristiske
indledning om, hvor langt tilbage Kaj Munk kan huske, han
var til! Og sådan fortsætter digterpræsten med at fortælle –
poetisk og kærligt og fuld af humor. Og alt det får vi gennem
Elises genfortælling den sidste tirsdag i februar, hvor vi må
formode, foråret så sagte kommer.
Tirsdag d. 31. marts får vi besøg af Mogens Osborg, Ribe.
Mogens Osborg er medlem af menighedsrådet ved Sct. Catharinæ kirke og måske kendt fra Ældresagens arbejde. Han
fortæller egne erindringer fra sin tid ved politiet, ikke alene
som politimester her i Ribe, men titlen lyder : »Oplevelser
fra mine 33 år i politiet«.
Som altid er Tirsdagsklubben åben for alle interesserede,
gamle (kendinge!) og nye, inden- som udensogns. Vi synger
og snakker og får en kop kaffe undervejs og mødes kl. 14.3016.30 i konfirmandstuen i præstegården, Farup Kirkevej 6.
Kaffe 10 kr.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
SOGNEINDSAMLING

Søndag d. 8. marts holdes der landet over indsamling til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Sidste år var en flok konfirmander ivrige indsamlere. Om det kan gå hen og blive en
tradition, vil vise sig. Men alle interesserede opfordres til at
melde sig som indsamler denne dag. En time eller to vil gøre
sit til at hjælpe verdens fattigste kvinder, som indsamlingen
i år fokuserer på … og gøre Farup sogn til en del af denne
vigtige sag. Se omtale andet steds.
Interesserede kan henvende sig til Elin Hjuler, ehs@km.dk/
75421612.

KIRKE FOR BØRN

Børn er velkomne hver gang, der foregår noget i kirken,
naturligvis. Men nogle gange i løbet af året er kirken åben i
børnehøjde. Det sker bla. når vi har Kirke, klip og klister og
jul og påske for børn.
Her i foråret inviteres til Kirke, klip og påske lørdag før
palmesøndag d. 28. marts kl. 10.00.
Vi begynder i Kirkehuset og går senere i kirken. Vi slutter
med påskeæg leg/jagt i Kirkehusets have. Formiddagen er
lagt til rette for mindre børn, men ældre søskende er velkomne – og bedsteforældre m.fl.

PÅSKE

Og så nærmer påsken sig – og fortsætter i næste udgave af
sognebladet! Men allerede nu til orientering:
Vi holder igen kirkefrokost efter skærtorsdagsgudstjenesten
d. 2. april kl. 10.00 Tilmelding ikke påkrævet.
Og påskedag kan vi glæde os til børnekorets medvirken. De
slutter sæsonen ved højmessen d. 5. april kl. 10.00.

Af en prædiken 1.s.e.hellig tre konger, d. 11.1.14 med fortsættelse: »Så går der igen storm – ikke bare over landet – men
over kirken. For godt 10 år siden var det Grosbøll og hans
åbenlyse fornægtelse af troen på en skabende Gud – på
opstandelse og evigt liv, der en tid fyldte medierne og skabte
fløje i kirken og den teologiske verden. Så har vi haft sagen om
kirkelig vielse af homoseksuelle. Nu er vi så tilbage ved noget,
der ligner diskussionen fra for 10 år siden. En præst har i et
interview efter Morgenavisen Jyllandspostens rundspørge udtalt, at han ikke tror på, at Jesus fysisk stod op af graven eller
at andre skal gøre det. Han kommer undertiden med en lille
nødløgn, når han holder begravelse, udtalte han først, men har
siden beklaget den formulering. Nu venter han, og vi alle sammen, på den samtale med biskoppen, som er bebudet, og hvad
der kan komme ud af den: Ingenting – er der dem, der siger,
for folkekirken er blevet alt for vattet. I folkekirken kan man
tro på hvad som helst. Det er derfor de færreste efterhånden
også kan tage den alvorlig!
Andre håber, den her sag vil bekræfte, at vi har en rummelig
folkekirke Ikke for at skilte med det, nogen vil kalde lige gyldighed og dermed ligegyldighed, men fordi evangeliet i sig selv,
troen og teologien ikke bare er en færdig sag og ikke sådan kan
sættes på formel og facitliste.
Som en præst udtalte forleden (KD d. 9.1.): Jeg ved virkelig
ikke, hvad jeg ville have svaret, hvis jeg havde fået sådan et
spørgsmål stukket ud en mandag morgen. Var det for at få
taget min åndelige temperatur, havde jeg nok ladet rundspørget ligge for ikke at blive fristet til vantro. Var det derimod for
at drøfte sagen, ville jeg godt komme med et uddybende svar.
Personligt er jeg både træt af og ked af den præst, som er blevet skydeskive for den her debat og sætten skel. Jeg er træt og
ked af det for den præst, som har gjort et kæmpe arbejde for
at bringe evangeliet ind i virkeligheden ovre på Nørrebro, hvor
han i sin tid blev den første børne – og ungepræst i Folkekirken. Jeg er ærgerlig over hans udtalelser om, at det her er for
overnaturligt til, at nogen kan tro på det ærgerlig over denne
diskussion om fornuft kontra tro, som allerede er gammel, og
som vi vel for længst burde være ude over – og ærgerlig over
alle de teologiske spidsfindigheder, der altid følger på sådan en
mediestorm. Og håber, vi lander et fornuftigt sted, så vi kan
koncentrere os – ikke om hvordan og hvorledes alt det med
Gud og Jesus hænger sammen – opstandelsen – jomfrufødslen
– vandringen på søen – det er jo gerne de beretninger, der er
til diskussion... At vi ikke er for bombastiske omkring hvordan,
men holder fast ved, at det vi her får forkyndt, det er virkeligt
og sandt. Og så overveje med hinanden, hvad det betyder...«.
Det er ikke godt nok, at kalde påskens beretninger for gode
fortællinger, som det er blevet formuleret i debatten. Man
kan leve langt på gode fortællinger, vel kan man det. Både
som barn og voksen. Gode fortællinger fra det virkelige liv
og dem, digtere har givet videre til os. Men når det gælder
liv og død og meningen med alle ting, så slår fortællinger,
opkommet i menneskers liv, sind og nok så gode tanker og
digteriske kunnen, så slår de ikke til. Det gør kun et budskab, der kommer til os udefra. Som er andet og mere, end
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vi kan sige os selv, og som forstanden derfor af gode grunde
heller ikke kan rumme.
Jeg kommer til at tænke på en lille fortælling, der stod i et
gammel konfirmandmateriale. Den handler om to brødre,
der er kommet i seng og ligger og småsnakker. Den ældste,
der gerne vil gøre sig lidt storebroderfilosofisk bemærker,
at han ikke kan forstå det med religionen. (Fortællingen er
gammel, af Edith Rode men mon ikke emnet stadig kan
forekomme i et børneværelse!). Den snusfornuftige lillebror
svarer, at det kan han da virkelig heller ikke. »Men det er
ligesom du kunne tænke dig, at der var en meget, meget stor
ting og en lille, bitte pose. Og du skulle have den store ting
ned i den lille pose, og den ikke kunne være der. Og du så
ville sige: Den store ting eksisterer ikke. …. Din forstand er
den lille, bitte pose, og Gud er den meget, meget store ting.
Fordi Han ikke kan være i din lille pose – betyder det ikke,
at han ikke eksisterer…«.
Det er naturligvis en lille naiv fortælling og alligevel!? Derfor
kan man nok diskutere opstandelsens under, skikkelse,
hvordan og hvorledes, det gør allerede Ny Testamente. Men

opstandelsen selv forbliver et mysterium, som Gud selv er
uudgrundelig. Vil vi forstå alting, gør vi Gud for lille og
ender nemt der, hvor vi gør Gud til en gud omkommet i vort
eget hoved. Det er der også dem, der mener, og det er fint
nok. Det er bare ikke kristen tro.
Som kristen bekender jeg mig til den Gud, der har sat sit
aftryk i verden gennem alt det, der lever og ånder og er til.
Den Gud, som har givet sig til kende i Jesus fra Nazaret,
hans virkelige liv, virkelige død og virkelige opstandelse. Den
Gud, som stadig er i verden, virkelig og sand og nær ethvert
menneske ved sin ånd og kærlighed. Og sender mig afsted
for at tage livet alvorligt under alle forhold. Ikke at jeg kan
forstå det, og ikke at jeg ikke kender til tvivl, men så jeg kan
leve af det. »Tro er retten til ikke at forstå«, lyder i øvrigt en
definition på tro.
EH

Ferie

Sognepræsten holder ferie d. 16.-22. febr. Henvendelse til
sognepræst Ruth H. Svendsen i Ribe, 75 43 11 56.

Farup Pigekreds
Gudrun Albertsen var vinterlærer ved Kærbøl
Skole fra 1946 og lærer ved Kærbøl Skole fra 1949
til 1957, hvor hun flyttede til en centralskole på
Fyn. Hun og præstefruen fru Lundsgaard startede
en pigekreds med det formål at sy og strikke håndarbejder, som kunne sælges på en basar til fordel
for en indisk pige på Det danske Missionsselskabs
kostskole i Siloam. Skolen derude blev ledet af den
danske missionær Janne Garder. Pigerne samledes en gang om ugen. Forældrene bakkede godt
op om det. Senere kom Mary Lønne til, og da fru
Lundsgaard rejste, kom jeg med. Da Marie Wesenberg blev pensioneret og flyttede tilbage til Farup,
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kom også hun til. Pigen i Indien fik vi billede af og
breve fra, og vi sendte breve og gaver ned til hende. Hvert år fik pigekredsen tilbud fra DMS (Det
danske Missionsselskab, nu Danmission), om at
komme på sommerlejr på Blåvandgård. Mange
drenge og piger fra Farup kan mindes en god uge
der med badning, leg og bibeltimer, traveture til
fyret og »sørgelig« afsked, når forældrene kom
den sidste aften for at hente dem. Hvornår vi holdt
med børnekredsen, husker jeg ikke, men det må
have været omkring 1980.
Esther Jørgensen
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Gymnastikopvisning
fredag den 6. marts 2015
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 22. marts kl. 10.30 til 12.00
Alle er velkomne denne søndag formiddag,
hvor vi slår katten af tønden.
Igen 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 udklædte 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.

