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Farup Landsbyfælled
– status efter Borgermødet 13. april 2015
Det var med stor spænding, at Styregruppen havde indbudt til Borgermøde i forsamlingshuset, for at præsentere
de planer, der er for området omkring den nuværende Farup Skole. Ca. 70 personer deltog i et godt og konstruktivt
møde. Som inspiration til denne aften var Alex Sørensen
fra Roager indbudt til at deltage, da han har været meget
involveret i Roagers projekt med etablering af Medborgerhus, der står klar til indvielse her i maj måned.
»Huset« der blev præsenteret, er tænkt på 550m2, med
200m2 fællessal, køkkenfaciliteter, omklædningsrum til
udendørsaktiviteter, mødelokaler, etc. Idéen er, at de forskellige rum skal have mange funktioner og dermed kunne dække mange brugeres behov. F.eks. skal fællessalen
have foldedøre, så den kan deles op, når der ikke er brug
for det store rum.
Der var en rigtig god debat om projektet, bl.a. om størrelsen af huset. Konklusionen blev, at der bør bygges et
lidt større hus, ca 650-700m2, da det ellers kan blive for
småt.
Hvordan med økonomien – hvordan får vi det etableret?
Oplægget fra Esbjerg Kommune er, at huset skal være en
selvejende institution, hvor vi i Farup er ejere af huset. Det
giver mange fordele for os i Farup, da vi selv bestemmer
form og indhold for huset og hvordan det skal bruges og
drives, men vi skal selvfølgelig også selv stå for driften.
Der er lavet et driftsbudget, hvor der er et fornuftigt, sundt
grundlag for at gå i gang.

Som det ser ud nu, vil vi dermed stå med to huse i Farup
– Forsamlingshus og Kultur- og Aktivitetshus – som vi
selv skal stå for driften af. Det var der bred enighed ved
borgermødet om, at det er ikke realistisk med to huse. Ved
mødet var der ligeledes enighed om, at der skal kigges på,
hvordan Farup Forsamlingshus skal forholde sig til denne
situation og bestyrelsen for forsamlingshuset skal selvfølgelig ikke stå alene med denne opgave – det bliver en fælles opgave at finde en løsning for Farup Forsamlingshus,
hvis udlejningen flyttes til det nye hus, der opføres ved
Farup skole.
Men der skal penge og byggesved til. Vi er nu i gang med
en egentlig tegning af huset ved hjælp af arkitekt. Arkitekten har fået til opgave at tegne et hus, med multifunktionsrum og huset skal være et hus, der kan bygges af borgerne
her i Farup. Det skal ikke være med fancy materialer, der
gør det dyrt, men derimod et solidt og godt hus, som vi
kan få glæde af i mange år fremover.
Vi kommer alle i Farup til at hjælpe til med byggeriet og
ligeledes vil I blive bedt om at bidrage økonomisk til det,
via en husstandsindsamling. Der bliver masser af opgaver,
direkte omkring byggeriet som skal fordeles, men ligeledes
opgaver med forplejning af de folk, der kommer til at arbejde – så der bliver brug for alle hænder, både unge og
gamle!
På styregruppens vegne
Ole Rasmussen

Logitrans jubilæum
Hermed et stort tillykke med 75 års jubilæet og tak til
Logitrans – Nisap – Erling og Anne Kirstine, Dorte, Gitte
og familien – fra os alle i sognet gennem tiden.
Fabrikken til gavn og glæde med produkter og løsninger,
men familien bag er det helt centrale, når sognet og aktiviteterne har fået hjælp, det være sig husly, plads, materialer,
kloge råd og penge ikke at forglemme.
Støtten er kommer til udtryk ved mange forskellige lejligheder, fordi det er helt naturligt for familien at være
en del af vores lille samfund. Det er vi mange, som har
haft glæde af og er mere eller mindre bevidste om, som
forening, bestyrelse og beboer!
TAK og TILLYKKE
M&M red.
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Landsbyfest 2015
Husk landsbyfesten afholdes fra onsdag til søndag i uge 34.
Planlægningen af arrangementet er i øjeblikket
i gang, og programmet vil blive bragt i næste
nummer af Marsk og Muld samt på hjemmesiden www.farupsogn.dk.
Har du lyst til at tage en vagt i baren eller boden, så giv endelig besked på vagt@farupsogn.
dk, på sms eller telefon på 20 26 16 89. Du kan
naturligvis også gøre det på vores facebookgruppe, som hedder: FSBG - Farup Sogns Borger og Gymnastikforening.

Salg af inventar fra
Farup Skole – fine tilbud…

Sponsorcykelløb ved
Landsbyfesten
Sommer og sol betyder også cykeltur og nu skal
cyklerne frem. Ved Landsbyfesten i august arrangeres lørdag Sponsorcykelløb, som støtte til
»Kultur og Aktivitetshuset«. Her kombineres
dyst på jernhesten med indsamling til det nye
hus og alle kan deltage – både børn og voksne.
Ruten kommer til at gå rundt i Farup.
Idéen er, at alle der kan få liv i deres cykel, skal
finde sponsorer til deres deltagelse i cykelløbet. Det vigtigste er, at der findes rigtig mange
sponsorer, så vi kan få rigtig mange penge samlet ind. Spørg kolleger, familie og forretningsforbindelser, om de ikke vil støtte op om arrangementet. Der kan enten gives et beløb pr.
kørt omgang eller et fast beløb. Det er ligeledes
utrolig vigtigt, at forældre hjælper deres børn
med at finde sponsorer.
Hvis I er i tvivl om, hvordan det foregår og hvordan
I bedst finder sponsorer, så
kontakt Mogens Sørensen 30177911 eller Ole
Rasmussen 21279342.

Der er flere gode ting fra Farup Skole, der kan
sælges ud. Mogens Sørensen står for at sælge ud
af gl. inventar mm. på Farup skole. Pengene ved
salg går til Farup landsbyfælled. Først til mølle
princippet. Kontaktes helst på sms 30 17 79 11
eller 75 42 41 45
Blandt andet:
• Hvid lampe fra 60’erne ø42 cm.
Pris 300 kr. pr. stk.
• Sorte trendy værkstedslamper ø35cm.
Pris 350 kr. pr. stk.
• Små gl. køkkenborde med aftagelige ben,
flot stand str. 70x110cm,
72,5 høj, pris 300 kr.
• Lettere defekt Europakort pris 500 kr.

På hjemmesiden Farupsogn.dk vil der ligeledes
kunne udskrives skemaer,
hvor de forskellige sponsorer kan skrives på.
Find cyklerne frem og
få samlet en herlig bunke
sponsorer!!!
Med venlig hilsen
Styregruppen

Mange kontorstole, egetræsfiner-reoler og 2
store hæve-/sænkeborde, alt sammen i god
stand, prisen taler du med Mogens om. Kig evt.
på hjemmesiden, Farupsogn.dk, hvor der er billeder af de ting der er sat til salg.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Farup Landsbyfælled.
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Sommer-musikcafé i Kirkehusets have
den 21. juni kl. 14.30-16.30

Hvem husker ikke sangene »Oh, Marie«, »Op til
Alaska«, »Tom Dooley« og alle de andre, som gruppen »Four Jacks« gjorde så populære, dengang tilbage i tresserne? Q-gruppen er i det nostalgiske
hjørne i år!
»Four Jacks« eksisterer ikke mere – det gør »De fire
Jakker« til gengæld! Hans Ole, Jens Ole, Lars og Peter, der tilsammen udgør »De fire Jakker«, har lovet
at komme til Farup denne søndag eftermiddag i juni
og genopfriske disse gode, gamle travere for os. Alle
fire herrer har en fortid i »Studie 73« fra Vejen. De
har i tidens løb stået på scenen – både sammen og
hver for sig – i mange af de teater- og musicalopsætninger, Studiescenen har præsenteret gennem årene.

Inspireret af Tivoliforestillingerne »Four Jacks« og
»More Jacks« fik de imidlertid lyst til at danne denne
»udbryder«-gruppe, som vi nu får fornøjelsen af at
opleve.
Rammerne om forestillingen bliver de samme som
tidligere år: vi starter med kaffe-og-kagebord, samt
et par fællessange. Herefter underholdning og til slut
igen et par fællessange. Den eneste forandring er en
lille forhøjelse af prisen: Kaffe/sodavand og kage koster i år 80,- kr for voksne og 40,- kr for børn.
Vel mødt til en munter og fornøjelig sangeftermiddag!
Q-gruppen

FARUP SOGNEBLAD
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Affaldsindsamling 2015

I år mødte ca. 50 voksne og børn op i skolegården en herlig søndag, hvor solen skinnede dejligt til os. Pompei havde igen i år sponsoreret rundstykker til os, så da maverne
var blevet fyldt med vådt og tørt, så kunne man begive
sig ud på gader og stræder i og omkring Farup. Her blev
der samlet mange forskellige ting ind fra dåser til en død
sæl. Da sækkene var blevet fyldt og smidt op på traileren,
så var det endnu engang tid til at få bekæmpet sulten, og
her sørgede Nørre Farup Jagtforening for, at vi ikke blev
skuffet. Der var pølser, brød, øl og sodavand til alle, og der
var ingen, der gik sultne derfra. Det skulle da lige være de
to herrer, som gik og hyggede sig med indsamlingen ad
Kammerslusevej og ca. kl. 13.00 opdagede, at det var ved

at være tid til at komme tilbage. De måtte ringe efter en bil,
men alt var pakket sammen, da de endelig nåede skolen
igen. De må siges at være dedikerede indsamlere Da den
endelige status blev opgjort, så havde der samlet været ca.
150-200 kg affald, der tidligere år havde været dobbelt så
meget og nogle gange endnu mere. Det går den rigtige vej
for at holde naturen ren.
Vi takker sponsorer for velvilligt tilskud, samt alle deltagere for at tage en tørn for sognet – endnu en gang!
Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Farup match
Så har de entusiastiske golfspillere fra Farup været til
match. Lørdag den 9. maj nød 12 spillere udfordringerne
på Ribe Golfbane. Den hårde vind var en udfordring, men
der blev fundet værdige vindere.
Damer 1. plads Eva Nissen Nielsen
Damer 2. plads Laila Tobiasen
Herrer 1. plads Jens Vejrup
Herrer 2. Plads Frederik Matzen
Nærmest flaget på par 3 huller:
Fredrik Matzen
Karen Andersen
Søren Vejrup.
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Jeppes VM-beretning
»Hajime!« råber dommeren og kampen er igang. Jeg har
set »russerens« (min modstanders) kvartfinale og ved, at
det her, det er min kamp. Jeg kommer godt fra start og får
hurtigt scoret point i karate (slag og spark), russeren angriber med et slag, jeg undviger, dukker mig, griber rundt
om hans ben, løfter ham fra gulvet og kaster ham. Kampen
fortsætter i gulvet, jeg arbejder på en »udstrækker«, men
det lykkedes ikke, er tæt på en »armlås«, men ligger forkert til at den har den rigtige effekt. »Mate«, dommeren
afbryder kampen og vi starter tilbage i udgangsposition.
Jeg scorer igen i »karatedelen«, kampen er nu over halvvejs, jeg er foran med 8-10 point. Jeg forsøger at bruge
tiden og får et par strafpoint for at være passiv. Kampen
ender i gulvet, dommeren råber igen »Mate«, og kampen
er slut, der står 10-4 på scoretavlen. FU.. hvor er det vildt,
jeg er VERDENSMESTER.
Jeg startede til Ju-jutsu for 6 år siden, mest fordi jeg havde
hørt om det fra Jakob og Jacob (Vase og Hundebøl), de var
vist ret seje til det.
Jeg blev hurtig bidt af sporten og det gode fællesskab der
er, ikke bare i Ribe Ju-jutsu, men også mellem de forskellige klubber i Danmark og kæmpere fra andre lande, som
man møder ved stævner i udlandet.
Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg nok var god til Ju-jutsu
og i 2013 blev jeg, som første års aspirant (unge mellem
14-17 år), udtaget til VM. Jeg fik en 5. plads, efter at have
vundet mine 2 første kampe, men efterfølgende tabt til
ham der senere blev verdensmester. (Ved samme VM blev
Jacob Vase verdensmester, sejt!).

Fredag i uge 6 kom listen med navnene, på dem der skulle
repræsentere Danmark ved Ungdoms VM 2015 i Athen.
Kæmpe skuffelse, mit navn var ikke på listen. Jeg mente
selv jeg kunne nå at blive klar. Min far foreslog, at jeg
skulle køre ud og snakke med min træner om det, og få
en forklaring på, hvorfor jeg ikke var udtaget. Jeg gik hele
dagen og forberedte mig på hvad jeg skulle sige, og jeg må
have argumenteret godt for mig selv, for senere samme aften kom der mail fra landstræneren: »Udtaget til ungdoms
VM i aspirant klassen, herre -60 kg, Jeppe Tellund«.
12. marts tager jeg til VM i Athen, uden at have kæmpet en kamp af betydning i over ét år. De første 3 kampe,
vinder jeg knebent, pyha, så er jeg igang. I semifinalen
skal jeg møde en dygtig hollænder. Jeg vinder også denne
kamp, faktisk mere overbevisende, end de 3 første, så venter finalen.
Jeg står og venter, sammen med min træner, i det man
på fodboldsprog kalder en »spillertunnel«. Der er mørkt
inde i hallen, så starter musikken, »go go go«, siger en af
de mange hjælpere ved stævnet. Kommer ind i hallen, høj
musik og spotlamper der snurrer rundt, mit navn bliver
råbt op i højtalleren, jeg skal kæmpe på måtte nr. 4, så er
jeg klar...
»Hajime!« råber dommeren og kampen er igang…

I Ju-jutsu er der VM hvert andet år og EM hvert andet år,
forskudt. Mit store mål i 2014 var EM, Jakob Hundebøl
havde gjort det, han var blevet nummer 5 til VM (lige
som mig) og havde året efter vundet EM. Det ville jeg
også. Sådan blev det desværre ikke, i januar 2014, fik jeg
revet min skulder af led, til judotræning i Kolding. Det
var værre end først antaget og i april blev jeg opereret,
3-6 måneders ro, ØV! der røg EM. Det var hårdt at skulle
undvære sin træning, når man er vant til at bruge 4-5 dage
om ugen på sin sport.
I august begynder jeg at tage til træning igen, mest for at
være sammen med de andre, det er begrænset hvad jeg
kan deltage i. Jeg syntes det går langsomt fremad. Først i
december kan jeg begynde at være med til det meste og
kan begynde at se fremad. Første mål er DM 2015, det
skal afholdes i Ribe den første weekend i februar. Hvis
jeg kan vinde DM, bliver jeg måske udtaget til VM, som
ligger i marts.
I uge 3, 2015, kort før DM, tager jeg på skiferie med skolen, sidste dag, fredag kort før vi skal med bussen hjem,
UPS, den klippe så jeg desværre ikke, så jeg kom hjem på
krykker, med 4 sting i knæet. Der røg DM.
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Før – og nu
Da jeg i december 2004 flyttede ind i mit dejlige hus på
Farup Kirkevej 38, stod der en kæmpe antennemast. Den
var så høj, så da min datter kom på besøg, spurgte hun:
»Mor, er det en fællesantenne, der står her hos dig«?

Det var imponerende at se, hvordan den ca. 20 meter høje
antennemast svævede over Kirkelundens træer og nok så
elegant, stille og roligt blev lagt til hvile på lastbilen for at
blive kørt hen til Lauge.

Jeg har igennem årene set mig mere og mere gal på det
grimme stavær, som bestemt ikke har pyntet på vores
smukke område. Jeg har, som tiden er gået, forhørt mig
adskillige steder for at få den fjernet – uden resultat! Så fik
min mand den geniale idé at kontakte Vognmand Leth på
Industrivej 65. Og jeg må sige: »Leth kom, så og sejrede«.

Der er kun vindere i denne lille historie – bortset fra fuglene, som måske savner deres »jerntræ«. Men som Leth
sagde: »De finder hurtigt et andet sted at sidde«.

Der gik ikke mange dage fra den første kontakt til ham, før
han i dag, den 6. maj 2015 havde fjernet antennemasten.
Lastbil med kran var så stor, at han måtte tage kontakt
med Lauge for at få lov til at køre igennem hans marker.
Det fik han naturligvis! Tak Lauge! Og ikke nok med det
– solstrålehistorien er ikke slut endnu! For da Leth så alt
det jern, der er opmagasineret hos Lauge, donerede han på
stedet antennemasten til Farup Landsbysfælled.
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Tak til Lauge, som altid er behjælpelig i både stort og
småt – og tak til Vognmand Leth for et perfekt stykke
arbejde og ikke mindst for donationen til os her i sognet.
Måske har andre her i nærheden af Farup Kirkevej 38 efterhånden vænnet sig til den grimme mast, men jeg vil
fremover – hver dag – nyde synet af det ikke længere eksisterende stavær.
Karin Axelsen
Farup Kirkevej 38
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årlige menighedsmøde. Der fortælles om menighedsrådets arbejde i det forløbne år og fremlægges visioner for
fremtiden. 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 vores sted.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

maj

Søndag d. 31.

juni

Søndag d. 7.
Søndag d. 14.
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

juli

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

august

Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

trinitatis søndag kl. 10.00

SALMEMARATON

1.s.e.trin. kl. 19.00 menighedsmøde
2.s.e.trin. kl. 10.00
ingen
4.s.e.trin. kl. 10.00

Sidste salmetime i provstiet i denne sæson
foregår i Hjortlund kirke tirsdag d. 9.
juni kl. 17.00. Efterårssæsonen begynder
onsdag d. 5. august i domkirken.
Der kommer nye foldere i løbet af sommeren.

SOGNEUDFLUGT

ingen
6.s.e.trin. kl. 9.30 NBNB
7.s.e.trin. kl. 11.00 NBNB
8.s.e.trin. kl. 19.00 kaffe

ingen
10.s.e.trin. kl. 19.00 Simon T. Stubkjær
11.s.e.trin. kl. 10.00 Ruth H. Svendsen
12.s.e.trin. kl. 10.00
13.s.e.trin. kl. 11.00 NBNB

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

Torsdag d. 25. juni inviterer Farup menighedsråd til den
årlige sogneudflugt.
Vi skal på kirkebesøg dette år. Først til den nye kirke i
Rendbæk statsfængsel. Kirken blev indviet d. 29. juli 2014
af dronning Margrethe. Måske nogle så udsendelsen fra
TV syd i den forbindelse. Nu har vi alle muligheden for
ved selvsyn at få et indblik i den nye bygning og dens funktioner, som nu er tilføjet fængslet i Renbæk.
Efter rundvisning og kaffe i Rendbæk går turen videre til
Løgumkloster, hvor vi sidste år efter besøg på refugiet så
ind i kirken, der dengang lå i et sandt byggerod. Nu er kirken færdig renoveret, dvs. pt. mangler endnu en udbygning
af orglet, men slut juni skulle også den være på plads, så vi
kan se os om og få en fortælling om kirken, dens historie
og renovering.
Efter aftensangen i kirken kl. 17.30 slutter vi dagen med
middag på Agerskov kro.
Start fra P-pladsen v. skolen kl. 14.00
Forventet hjemkomst mellem kl. 20.00 og 20.30
Pris pr. person 175 kr.
Tilmelding senest d. 21. juni til:
Solveig Christiansen, 20 25 84 49, solveigribe@gmail.com
Anne Kortegaard, 75 42 24 06, annekortegaard@gmail.com

BØRNEKOR I FARUP

KIRKENS HJEMMESIDE
www.farupkirke.dk

INDSAMLINGER

Påskedag blev der samlet 694 kr. ind til fordel for
KFUM&K
Kr. Himmelfartsdag 537 kr. til Folkekirkens mission.

MENIGHEDSMØDE

Tirsdag d. 16. juni kl. 16.30-19.30
Onsdag d. 26. august kl. 17.30-20.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen og er offentlige. Dagsorden og referat fremlægges i mappen »menighedsrådet«
i kirken 4 dage før/efter et møde. Kirken er som bekendt
åben 8.00-17.00.

Sådan lød overskriften sidste år ved denne tid, med et ?
efter. Siden har 9 sangglade piger været samlet i konfirmandstuen hver uge omtrent og sunget og »rytmed« under
Maja Haues ledelse. Vi har haft fornøjelsen af at møde dem
og høre dem i julemåneden og sidst ved påskegudstjenesten. Her sang de nogle af deres helt egne (og Majas) sange.
Det var meget fint og utroligt, hvad pigerne har lært på den
korte tid. Koret holdt tidligt sommerferie, da Maja gik på
orlov. (Maja har fået en lille velskabt Johanna d. 27. april)
Vi håber på at finde en god afløser for Maja, indtil hun
vender tilbage.

Søndag d. 7. juni efter aftengudstjenesten inviteres til det
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tak for alt hvad du har gjort og tak fordi du passer på os,
når vi er på jorden og når vi kommer i himlen
tak fordi du altid er der, når vi har brug for dig
tak for at vi altid kan bede til dig og bede dig om hjælp
tak for at du har givet mig troen.
tak for fred og frihed
vi ber dig at du vil velsigne vores familier i al evighed og
tilgive dem – og tilgive os, når vi gør eller siger noget dumt...
vi ber for dem, der er savnet og dem, der savner nogen
hjælp dem, der har fået meget at se til – dem, der har det
ondt og svært...

Her er koret samlet ved en tidligere lejlighed.

vi ber for dem, der er i krig eller sulter – og for dem, der er
forfulgt
vi ber om en god fremtid uden krig og terror – og håber, at
der en dag vil komme fred på jorden, så alle mennesker kan
føle sig trygge.
vi ber om fred på jorden.
hjælp os så vi kan hjælpe andre mennesker
tak for alt - for både det gode og det onde.

Afsked med Maja efter påskegudstjenesten.

KONFIRMATION

Søndag d. 10. maj stod disse 8 dejlige unge mennesker
konfirmander i Farup kirke. Det er f.v. i pigesiden: Pernille,
Elvira, Hannah, Tina og Sofie. I drengesiden står Lars, Lasse
og Christian.

tak for tro, håb og kærlighed.
troen på, at det bliver en god dag
håbet om at vi tager de rigtige valg
og den kærlighed du giver os ved at elske os, støtte os og sige
farvel til det barn, der nu bliver voksen
giv os den tro, håb og kærlighed, vi fik, da vi var børn, elsk os
som dem vi er og tilgiv os for de fejl vi gør..
tak for denne dag. Vi ber om at den må blive god – en dag,
som ikke vil glemmes.
Gud vær med os
tak for alt – amen

TIRSDAGSKLUBBEN

holder sommerferie. Program for efteråret i næste nummer
af M&M.

FERIE OG FRAVÆR

Sognepræsten holder fri 19.-21. juni samt 31. juli - 20.
august. Der kan rettes henvendelse til sognepræsterne i
Ribe, Simon T. Stubkjær og Ruth H. Svendsen,
tlf. 75 42 02 32 / 75 43 11 56, eller evt. kordegnekontoret
i Gravsgade, 75 42 03 50.
De unge havde selv skrevet bøn til dagen – fine, tænksomme bønner, som var den fælles kirkebøn den dag efter
prædiken:
Kære Gud
tak for livet og verden
tak for at du har givet os lyset
tak for glæden
tak for min fantastiske familie – og mine venner og veninder
tak for den tid, jeg har fået og alle dem, der har hjulpet mig
både i godt og ondt

Hvis det er faldet nogen ind, at kirkediget ser lidt rigelig
»naturligt« ud med mælkebøtter m.m., er forklaringen
den, at menighedsrådet sammen med graveren har
aftalt, at diget skal føres tilbage til naturlig flora. Derfor
bliver græs m.m. ikke bare slået en gang om ugen.
Tanken er, at mælkebøtterne på sigt vil blive fortrængt af
digets egen flora. Det vil naturligvis tage sin tid – år! –
men det er altså den proces, som nu er sat i gang.
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Sct. Hans aften i Farup
23. juni kl. 18.00

Vi gentager succesen fra sidste år og afholder
Sct. Hans aften igen i år på Lauges mark kl. 18.
Indgang ved Kirkelunden. Vi håber på ligeså
stor tilslutning som sidste år, og fremadrettet
skal det jo helst blive en tradition herude.
Aftenen forløber som følger:
Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden
medbragt grillmad. En gasgrill (forhåbentlig to)
står på pladsen og er klar til brug.
Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig
med en heks i toppen. Flinke personer havde
sidste år fabrikeret en flot en af slagsen.

NB: Båltaler efterlyses! Ung som gammel
kan bruges. Har du et budskab eller noget, du
brænder for og gerne vil indvi vi andre i, er du
mere end velkommen til at melde dig.
NB-NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage
med til bålet, må du gerne aflevere det hjemme
hos Lauge. Brænde uden søm modtages gerne!
Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct.
Hans aften tirsdag d. 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!
Mvh. Farup Borger- og Gymnastikforening

Vi synger »Midsommervisen«, kombineret med
andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.
Øl og vand kan købes!

Henv. ang. Båltalen til:
Birthe M. Christensen
Mail: bimchr@gmail.com
Tlf.: 75 42 30 08 eller 42 70 30 08

