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FARUP SOGN

AKTIVITETSKALENDER
Marts
Torsdag den 26. kl. 20.00 Koordineringsmøde i Kirkehuset
Lørdag den 28. kl 10.00 Kirke, klip og påske
Tirsdag den 31. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen 

April
Torsdag den 9. kl. 19.00 Åbent hus i Lokalarkivet
Mandag den 13. kl. 19.30 Borgermøde omkring »Farup Fælled«
 Forsamlingshuset
Søndag den 19. kl. 9.30 Affaldsindsamling
Tirsdag den 28. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Torsdag den 30. kl. 75 års Jubilæum og åbent hus hos Logitrans

Maj
Torsdag den 21. kl. 19.00 Boldaften på »Farup Stadion«

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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Husk fælles koordineringsmøde torsdag den 26. marts kl. 20.00 i Kirkehuset!

Borgermøde i Farup 
omkring »Farup Landsbyfælled« mandag den 13. april

Som bekendt er det første projekt omkring ombygning af 
Farup Skole ikke blevet vedtaget I Esbjerg Byråd, men vi er 
blevet opfordret af Esbjerg Kommune til at arbejde videre.

Derfor indkaldes til »Borgermøde« mandag den 13. april, 
kl. 19.30 i Farup Forsamlingshus. Her vil »Styregruppen« 
præsentere tankerne om det nye projekt, med helt nye 
idéer til et »Kultur og Aktivitetshus«. Men vi har brug 
for DINE idéer og meninger om fremtidens samlingssted 
i Farup.

Dagsorden:
• Gennemgang af status på projektet ved styregruppen
• Tidsplan
• Idé – udvikling af projektet

Vi glæder os til at fremlægge vores hidtidige arbejde for jer 
alle – mvh. Styregruppen

Søndag den 19. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. 
På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdæk-
kende affaldsindsamling. Vi starter kl. 09.30 hvor F.S.B.G. er vært med 
rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi finder ud af, hvem der 
går på hvilke ruter. Efter indsamlingen (omkring kl. 11.30-
12.00) vil Farup Jagtforening være vært med lidt mad og 
drikke i form af grillpølser, øl og sodavand. Lignende ar-
rangementer blev også afholdt i 2010, 2011, 2012, 2013 
og 2014, hvorfor det med rette kan kaldes en tradition. 
Det er svært at finde grunde til ikke at møde op!!!

AffAldsindsAmling 2015

Mød op og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan blive opdateret 
på den seneste sladder. Mødested: Farup Skole i skolegården.

Søren Høy Bendixen, Formand FSBG

Dåbskjoler
 

Såfremt en familie ikke har egen dåbskjole, kan den lånes hos undertegnede. 
Kjolen udleveres nyvasket , og jeg vil gerne selv vaske den igen efter brug.

 
Henvendelse til Solveig Christiansen

mobil 20 25 84 49
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Logitrans indbyder til 
åbent hus og reception den 30. april 2015

Kl. 11.00-13.00 
vil der være mulighed for rundvisning på fabrikken og for at se det nye museum.

Kl. 13.00 
bydes officielt velkommen og der afholdes reception i Logitrans’ kantine. 
Receptionen slutter kl. 16.00.

Alle er hjerteligt velkomne!

Tilmelding til receptionen på info@logitrans.com 
senest den 20. april.

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: Mette 
Lind, formand, Ivan Jørgensen, kasserer, Su-
sanne Møll, Ragna Weidinger og Villy Lønne

Registrering af 
huse og gårde
Lokalarkivet har et ønske om at få alle huse og 
gårde i sognet registreret. Så det ville være dej-
ligt, hvis I ville sende en lille beskrivelse og et 
billede af huset/gården f.eks. størrelse, byggeår, 
hvem der bor der, og gerne hvem, der har boet 
før dig/jer, hvis I ved det.

Sendes på mail til:
Ivan Jørgensen: ivanfarup@gmail.com eller
Villy Lønne: vbl@bbsyd.dk

Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus har konstitueret sig
 
Formand:  Betina Jørgensen   betinadoctor@hotmail.com   tlf: 61 55 89 85
Næstformand og sekretær: Lisbeth Schmidt  bertie@mail.dk   tlf: 30 52 98 55
Kasserer:  Bjarne Schou  moselykken@hotmail.com  tlf: 24 98 16 04
Medlem:  Sussi Knudsen  sussidilaniknudsen@gmail.com  tlf: 28 71 54 24
Medlem:  Preben Sjælland   mpsj@outlook.dk   tlf: 21 99 96 30
Medlem:  Morten Isaksen   mv.isaksen@gmail.com  tlf: 40 20 12 45
Suppleant:  Anne Mette Schmidt
Revisor:  Hans Marten Smidt
Revisor suppleant:  Jeanette Andersen
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Den 1. maj 2015 er det 75 år siden, at Nis A. Pedersen, 
som var Erling Pedersens far, startede smedjen her i  
Farup, der senere blev kaldt Nisap Maskinfabrik og fra 
2002 Logitrans A/S. 

Det hele startede med skitser på gulvet og almindeligt 
smedearbejde, og i dag er kridtstregerne afløst af 3D- 
tegninger lavet i Inventor, og smedearbejdet afløst af sto-
re CNC-maskiner. Produkterne er gået fra at være heste-
sko og landbrugsmaskiner til intern transport- og hånd-
teringsudstyr. Kunderne var i starten primært landmænd 
– nu er kunderne primært store verdensomspændende 
virksomheder som f.eks. Nestlé, Volvo, Bosch, Novo Nor-
disk.

Bortset fra nogle hårde år under finanskrisen har Logi-
trans alle årene været i en rivende udvikling. Støt og roligt 
er andelen af eksport vokset, og i dag eksporteres mere  
end 90% af produktionen til mere end 55 lande i hele ver-
den. I dag er der 118 medarbejdere, fordelt på 70 i Dan-
mark, 40 i Kina, 5 i USA, 1 i Sverige, 1 i Tyskland og 1 i 
Frankrig.

»I anledning af jubilæet har vi lavet et museum på fabrik-
ken, der viser et bredt udsnit af produkterne gennem ti-
den. Vi har skaffet nogle af de allerførste produkter, som 
blev fremstillet i smedjen – og fundet billeder og presse-
meddelelser frem fra gamle gemmer. Det har været en sjov 
proces, og alt dette er blevet til en fin udstilling, som viser 
virksomhedens udvikling – fra kridtstregerne på gulvet 

til 3D-tegningerne på computeren. Museet kan ses den 
30. april 2015, når jubilæet fejres«, siger Erling Pedersen.

1. maj 2015 er også en anden mærkedag for Logitrans A/S. 
Erling Pedersen overlader fra denne dag også posten som 
administrerende direktør til sin datter, Gitte Kirkegaard 
Berg. Gennem 46 år har Erling Pedersen været ansat hos 
Logitrans og igennem langt de fleste af årene også været 
administrerende direktør. Erling Pedersen fortsætter dog 
aktivt hos Logitrans og skal fremover arbejde endnu mere 
med produktudvikling og kvalitet, samt salg af Logitrans-
produkter på det kinesiske marked.

Dorte Pedersen, som også er Erling Pedersens datter, er 
Produktionsdirektør i virksomheden og direktør for sel-
skabets fabrik i Kina. Dorte og Gitte vil tilsammen ud-
gøre direktionen i Logitrans. Både Dorte og Gitte har en 
ingeniøruddannelse som baggrund, og har været ansat i 
virksomheden i hhv. 16 og 14 år. Siden januar 2012 har de 
været hovedaktionærer i virksomheden. 

»Jeg glæder mig rigtig meget til at overtage jobbet som 
administrerende direktør. Jeg glæder mig til at føre mine 
bedsteforældres og mine forældres værdier videre og sikre 
en stadig udvikling af Logitrans. Det er en ære at få lov til 
at føre en så gammel virksomhed videre, og det vil jeg gøre 
på min egen måde og med respekt for den grundlæggende 
kultur, der gennemsyrer vores virksomhed og som gør os 
til noget unikt«, siger Gitte Kirkegaard Berg. 

75 år med innovation og tradition – 
Logitrans A/S fejrer 75 års jubilæum…
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Fredag den 6. marts blev der sunget, svunget og sprunget 
i Logitranshallen for borgerforeningen afholdt traditionen 
tro den årlige gymnastikopvisning. I år var der 9 gymna-
stikhold, 1 lokalt dansehold samt 1 opvisningsdansehold 
med. Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og 
trænet til denne opvisning og det kunne man se. 

Det var en flot opvisning, der blev startet med fælles ind-
march med fanen i spidsen, efterfulgt af forældre med 
børn. 

De lokale dansepiger startede showet skarpt efterfulgt 
af minijuniorholdet. Puslingene viste hvad de kunne af 
rytme og spring. Efter tøjskifte for nogle deltagerne, skulle 
holdet 0.-1. klasse rytme på gulvet, hvorefter 6.-7. klas-
serne også viste, hvad de kunne af rytmeøvelser. 2.-5. klas-
serne kunne også springe højt. Det viste de i fin stil. Igen 
var dansepigerne på gulvet med endnu et show. De lokale 
juniortræningspiger viste efterfølgende, hvad de havde 

arbejdet med. Herefter var der lagt op til højdespring og 
mere rytme, som minimix og efterfølgende ungdomsmix 
sluttede aftenens gymnastik af. Studiet ved Sabine Skjød 
Nielsen afsluttede hele aftenens program med et stort dan-
seshow. 

Traditionen tro var der budt op til medbragt kaffe og kage 
i kantinen, hvor der blev sludret om aftenens præstationer.

Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gym-
naster, dansere, forældre og tilskuere. Tak til samtlige træ-
nere og ledere, der uge efter uge har trænet med de unge 
mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke kunne 
finde sted. Der skal også sendes en tak til ungdomsklub-
ben, som stod for boden i de tilstødende lokaler, hvor der 
kunne købes lidt godt til ganen og halsen.

Søren Høy Bendixen
Formand FSBG

Gymnastikopvisning
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE 

MARTS 
Lørdag d. 28.  kl. 10.00 kirke, klip og påske – for børn
Søndag d. 29.  palmesøndag kl. 10.00.
 Indledning til påsken/konfirmander 

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.  St. Bededag – ingen
Søndag d. 3. 4.s.e.påske kl. 10.00
Søndag d. 10. 5.s.e.påske  kl. 10.00 konfirmation
Kr. himmelfarts-
dag d. 14.  kl. 11.00 (NB) indsamling 
 Folkekirkens Mission 
Søndag d. 17.  6.s.e.påske – ingen  
Pinsedag d. 24.  morgenkaffe/pinsegudstjeneste kl. 10.00
2. pinsedag ingen / Klosterhaven, Ribe 
 – for Ribe og omegn – kl. 14.00 
Søndag d. 31. Trinitatis  kl. 10.00

JUNI
Søndag d. 7. 1.s.e.trin. kl. 19.00 menighedsmøde

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. 20258449
Kirkeværge Christina Johansson  
Farup Kirkevej 26, tlf. 29431883   

KIRKENS HJEMMESIDE 
farupkirke.dk

KONFIRMANDER 
OG SOGNEINDSAMLING
Efter lands- / sogneindsamlingen søndag d. 8. marts til 
fordel for Folkekirkens Nødhjælp blev der fra Farup sogn 
indsendt 2254 kr. Et flot resultat, som de tre konfirmander 
(og præsten) kan være godt tilfredse med. Her ses de tre 
(Tina , Hannah og Pernille ) inden de i sol drog ud i sog-
nets gader. Og at det havde været en god oplevelse, fremgår 
vist af næste billede. Der var dømt hygge et par timer i 
konfirmandstuen. Stor tak til piger og givere! 

KONFIRMATION
Så nærmer vi os igen maj måned og dermed festen for årets 
konfirmander. 
Søndag d. 10. maj kl. 10,00 konfirmeres 8 unge mennesker 
i Farup kirke. 
Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til kon-
firmanderne søndag formiddag i Kirkehuset. Der vil være 
åbent fra kl. 9.15-11.00.
Evt. roser bedes afleveret personligt. 

Konfirmanderne er følgende : 
Hannah Soele Christensen
Tina Andersen Debel
Sofie Vogt Feddersen
Elvira Nørby-Lassen 
Lasse Starup Paulsen 
Pernille Theilmann Pedersen 
Lars Behrndtz Thomsen 
Christian Surlykke Tobiasen 

BABYSALMESANG 
Forårets salmesang slutter onsdag d. 15. april. Ny sæson be-
gynder i september måned i Sct. Catharinæ kirke. Nøjagtigt 
tidspunkt bringes senere. 
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Torsdag d. 16. april kl. 16.30-19.30 
Torsdag d. 21. maj kl. 16.30-19.30 
Møderne afholdes i konfirmandstuen og er offentlige.

MENIGHEDSMØDE 
Søndag d. 7. juni efter aftengudstjenesten inviteres til det 
årlige menighedsmøde. Der fortælles om menighedsrådets 
arbejde i det forløbne år og fremlægges visioner for frem-
tiden. Der vil være lejlighed til at drøfte og diskutere og 
komme med såvel kritik som forslag til hvordan kirken kan 
blive bedre til at være kirke på vort sted. 

TIRSDAGSKLUB
Sidste eftermiddag i Tirsdagsklubben bliver tirsdag d. 28. 
april. Vi får besøg af Ragna Weidinger, som vil fortælle 
om »Ikonen, der valgte at bo hos mig«. Der er tale om en 
russisk ikon fra begyndelsen 1800 tallet, en Vita-ikon, som 
fortæller om jomfru Maria og Jesu liv, herunder hans lignel-
ser. Vi får lejlighed til at se den fysiske ikon, ligesom Ragna 
vil fortælle ud fra fotografier af ikonen. 
Som altid er Tirsdagsklubben åben for alle interesserede. Vi 
mødes i konfirmandstuen kl. 14.30 og slutter to timer efter. 
Kaffepris 10 kr. 

KIRKE FOR BØRN
Lørdag før palmesøndag, d. 28. marts, inviteres børn til 
Kirke, klip og påske.
Vi begynder i Kirkehuset kl. 10.00 og går senere i kirken. 
Vi slutter med at følge påskeharen på jagt efter påskeæg i 
Kirkehusets have. Formiddagen er lagt til rette for mindre 
børn, men ældre søskende er velkomne – og bedsteforældre 
m.fl. 

PÅSKEN I FARUP KIRKE
Palmesøndag er vi »på vej til påske«. Konfirmanderne 
medvirker denne dag. 
Skærtorsdag inviterer menighedsrådet til en let kirkefrokost 
efter gudstjenesten. Frokosten er tænkt som en lejlighed til 
at nyde hinandens selskab midt i højtiden. Tilmelding ikke 
nødvendig. 
Langfredag er der liturgisk gudstjeneste. Gennem læsninger, 
salmer og musik følger vi Jesus Via Dolorosa, som det hed-
der nede i Jerusalems gader  ad smertens vej, fra domfæl-
delse til Golgata.
Påskedag fejrer vi budskabet fra opstandelsens morgen. 
Børnekoret medvirker denne dag under ledelse af korleder 
og »huspianist« Maja.

EGNSKORET 
MED VARME HVEDER 
St. Bededags aften, torsdag d. 30. april, kommer Gredsted-
bro Egnskor og synger for og med os. Det har for år tilbage 
været en fast tradition, at koret sang i Farup kirke. Nu er 
det flere år siden, så vi glæder os meget til korets besøg 
her. Efter en times tid i kirken, inviterer menighedsrådet 
på kaffe og varme hveder i Kirkehuset. Alle er naturligvis 
velkomne.  
En lille omtale af koret følger her: 
Gredstedbro Egnskor er et blandet glad amatørkor med 
godt 40 medlemmer. Vi har eksisteret siden 1978, og har al-

tid haft base i Gredstedbro. Vi øver hver mandag aften gen-
nem hele aftenskolesæsonen under kyndig ledelse af vores 

dygtige dirigent Jytte Hintz. Mange af vore medlemmer har 
været med gennem mange år, og vi nyder alle samværet om 
vores fælles interesse – nemlig at synge. Farup har gennem 
alle årene været godt repræsenteret med kormedlemmer, og 
det er altid en fornøjelse at synge i Farup Kirke.

PINSEN I FARUP KIRKE  
– OG RIBE 
Pinsedag inviterer menighedsrådet på morgenkaffe før 
gudstjenesten. Det er kl. 9.00 i Kirkehuset. Og skulle pinse-
solen dejligt danse, er der rig lejlighed til at opleve den i de 
smukke omgivelser. Tilmelding ikke nødvendig.
 
2. pinsedag holdes der gudstjeneste i Ribe, i Klosterhaven 
kl. 14.00. Det er præsterne ved Sct. Catharinæ kirke, der 
denne gang står for tilrettelæggelsen. Gudstjenesten er et 
samarbejde mellem begge Ribes sogne, Kalvslund, Obbe-
kær, Seem og Farup. 

Det vil være en god idé at tage en klapstol/tæppe med sig 
og en kaffekurv til lidt hygge efterfølgende. Og skulle vejret 
ikke blive pinseagtigt, går vi inden for i Sct. Catharinæ 
kirke.  

SALMEMARATON
Vi 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. 

uge 14 Sct. Catharinæ kirke – onsdag d. 1.4.
uge 16 Gredstedbro kirke – onsdag d. 15.4.
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. 

SOGNEUDFLUGT
Igen vil menighedsrådet gerne invitere på en dejlig tur ud 
i det blå. Hvorhen er d.d. ikke endelig planlagt. Men det 
bliver torsdag d. 25. juni.
Mere i næste nummer af M&M

FERIE 
Sognepræsten holder fri d. 20.-26. april. 
Henvendelse til præsterne i Sct. Catharinæ: 
Simon T. Stubkjær, 75420232 / Ruth H. Svendsen 75431156.
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Mattæus 28,1-8 
Efter sabbatten, da det gryede ad den først dag i ugen, 
kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til 
graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens 
engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen 
fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og 
hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede 
af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til 
kvinderne: »Frygt ikke, Jeg ved, at I søger efter Jesus, den 
korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har 
sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og 
sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, 
han går i forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham. Nu 
har jeg sagt jer det.«

Englens ord er ikke ligefrem small-talk. Der er vægt bag 
ordene. De er valgt med omhu. Ingen overflødige, fornem-
mer man. Alligevel vil jeg hæfte mig ved to sætninger. Den 
ene: Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa… Den 
anden, som er den sidste, og der, jeg vil begynde – englens 
slutreplik: »Nu har jeg sagt jer det.« 
 
»Nu har jeg sagt jer det!« Som om der ikke er mere at 
spekulere over … Når man nu sidder tilbage med alverdens 
spørgsmål. Nogle af dem har som bekendt været oppe at 
vende her i foråret. Om hvordan det dog kunne gå til. Om 
det sådan er rigtig sandt, som at du og jeg kan se og mærke 
hinanden, eller det hele »bare« skal forstås symbolsk, po-
etisk eller hvordan. 
 
Kvinderne, der kom den morgen, havde selv set, hvordan 
Jesus var blevet taget ned af korset og lagt i gravhulen. Han 
var død – og nu påstod englen, han var blevet levende.
Graven var tom, men en tom grav kan betyde så meget. En 
tom grav overbeviser ingen. Kvinderne oplever et jordskælv 
og en engel lande så at sige og stenen blive væltet fra. Hvor-
for får de så ikke det vigtigste med? Hvorfor foregår opstan-
delsen så upåagtet, mens vi i stedet skal høre om bulder og 
lynild? Opstandelsen i sig selv er og bliver så sært u-set. 
»Det er så sandt, at ingen så, vor Herre ud af graven gå«, 
som det hedder i en af påskens salmer (DDS 238). Det 
ubegribelige kan ikke ses. Det må tros. Det største i livet 
kan ikke fanges ind – er det det? Lidt ligesom hvis vi ville 
sætte kameraet for øjet for at indfange kærligheden til vores 
elskede. Det går ikke! Vi må »nøjes med« at tro ham eller 
hende – tro på, at kærligheden kan bære. 
I hvert fald er det der, vi er og altid ender – henvist til troen 
på, at det budskab, der lyder til fra den første påskemorgen, 
det er sandt. Henvist til at satse livet på, det er virkeligt og 
for alvor – at Gud er, og Gud er mægtigere end alt, hvad 
vores forstand og fantasi kan forestille sig af ondt. Mægti-
gere end den død, der kan lægge sin grimme hånd om os 
og fratage os ethvert livsmod – fratage os vore kære – og 
vort eget liv med sikkerhed en dag. Gud er mægtigere. 
Guds kærlighed rækker længere end døden. Den slags kan 
kun gribes i tro. 

Men forkynde påske, det kan vi og skal vi. Synge påskens 
jublende, triumferende salmer, hvori digtere har kæmpet 
før os med troen og tvivlen. Synge kan vi og skal vi – synge 
tvivlen bort – og troen ind i sind og hjerte … Jeg husker en 

gammel kollega for år tilbage, der kom i kirken i forbin-
delse med en begravelse. Da vi kom til sidste vers i sidste 
salme:  »Se, nu stiger solen af havets skød«, hvor det lyder: 
»Se, da stiger solen af hav på ny. Alle dødens skygger for 
evig fly. O for sejersjubel, for salig lyst. Lyset stander stille på 
livets kyst.« Da vi sang de ord, husker jeg det var, som hans 
stemme gav genlyd i hele kirken – som var det ham livet 
om at gøre at synge budskabet sandt. Og sådan er det – det 
er os livet om at gøre: Vi synger tvivlen i knæ og troen ind 
– til den vished og viden, der gør at man kan rejse sig igen 
møjsommeligt – og leve.

Den anden sætning , det er englens ord: »Se, han går i 
forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham.« 

Opstandelsen  har vi både bag os og foran os. Vi lever i 
lyset af den første påskemorgen. Det er derfor vi er kristne 
mennesker. Vi lever i lyset af det budskab, der skabte genlyd 
og menighed og kirke. Det er vigtigt at huske.

Og dernæst, at opstandelsen ligger foran os. Den opstandne 
selv kommer os i møde ude fra livet. »Han er gået forud for 
jer til Galilæa!« Det var jo det sted, kvinderne og disciplene 
kom fra , hvor de havde hjem og hverdagsliv med alt hvad 
det indebærer. Der ville han møde dem. Som han vil møde 
os – her midt i vort liv. Dele vilkår med os – gennem det 
gode, vi får lov at være en del af – såvel som det onde, vi 
skal igennem. Skænke os sin kærlighed og tilgivelse, så vi 
kan leve med det, som var og blev  som det blev – og med 
det, som er og kommer. Og i evighedens perspektiv: at han 
er gået forud for os  ind i opstandelsen. At det må være 
sandt, det løfte Gud gav os i dåben, at vi er »genfødt til et 
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.« Gen-
født til liv med ham – vore døde, som gik forud for os – og 
vi selv engang – i en påskemorgenrøde. 

Genfødt til et levende håb. De ord følger os – fra dåben til 
døden – og ud over den. 

Det er på de ord, vi kan ønske hinanden en glædelig påske ! 

EH
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BoldAften 2015
Torsdag den 21. maj kl. 19.00 afholder vi boldaften på »Farup Stadion«, hvor vi dyster 
mod hinanden i rundbold. Efterfølgende kan der købes kaffe/kage, øl og vand, ligesom 
der også fyrres op i bålet til en omgang snobrød. 

Kom og vær med til en hyggelig og social aften. 

Kage-bage-konkurrence
I lighed med sidste år, arrangere vi igen i år kage-bage-konkurrence. Bag/lav den lækreste kage i sognet, og bliver 
den solgt som den første, så vinder du en præmie. Der skal minimum kunne sælges 12 stykker af kagen, ellers er 
der ingen regler. 

Kage-tilmelding: 
Foregår på vores facebookgruppe FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening. 
Vi laver et opslag når boldaftenen nærmer sig.

Søren Høy Bendixen
Formand FSBG

Medlemskab af F.S.B.G. 
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også 
betale for det.

Der er ikke mange, der har betalt… Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det.
Vi er begyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke medlemmer til nogle af vores arrangementer!  

I 2015 er beløbet 100 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. 

Beløbet kan indbetales på hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til vores kasserer, 
Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 4731-2488. Ud af de 100 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad.

Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: FSBG – Farup 
Sogns Borger og Gymnastikforening, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi 
har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine 
Farup-Facebook-Venner.

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



Søndag den 22. februar 2015 kl. 10.30-12.00 afholdt borgerforeningen 
den årlige fastelavn og tøndeslagningsfest i forsamlingshuset. 

Der mødte ca. 60 mennesker op, hvoraf halvdelen var børn og udklædte. 

Efter inddeling i 4 aldersklasser, så alle havde en mulighed for at slå 
tønderne ned, gik børnene i gang med at slå løs (stakkels tønder). 

Der blev slået godt og grundigt i gennem, og til sidst gav tønderne da 
også efter, så vi kunne kåre nogle kattedronninger og kattekonger. 

Igen i år fik vi også uddelt et diplom til den 
bedst udklædte voksne og det bedst udklædte barn.

Herefter havde alle, børn som voksne, fortjent sig en fastelavnsbolle og 
en kop kaffe, the eller saftevand. Der blev hyggesnakket rundt ved bordene. 

Borgerforeningen vil gerne sige tak til Hans fra Kogehuset for at 
sponsorere fastelavnsbollerne. De smagte dejligt.

Søren Høy Bendixen
Formand FSBG

Fastelavnsfest 


