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AKTIVITETSKALENDER

Redaktionens
spalte

August

Onsdag den 19.-søndag den 23.
Fredag den 21. kl. 17.00
Lørdag den 22. kl. 10.00
Søndag den 30. kl. 10.00

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.
Indleveringsfrist
er den 1. mandag i
ulige måneder.
Materiale indleveres til
Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk

September
Tirsdag den 22.

Tirsdagsklubben på udflugt. Se omtale s. 9

FASTE MØDER:
l
l
l

Redaktionen:
Elin Hjuler
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgaard

Landsbyfest
Landsbyfest
Landsbyfest
Riberhus march afg. fra Farup skole
Ribe Fodslaw arrangerer Riberhus March
fra Farup Skole søndag den 30. august
kl. 10.00 med ture på 5 til 20 km
og rastepladser på ruten.

Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.00-15.30.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

Layout og opsætning:
Grafisk Produktion ApS
Oplag: 400 stk.
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Program for
landsbyfesten 2015
Fredag den 21. august
Kl. 17.00
Bod og bar åbner.
Farup familieløb for børn og voksne.
Kl. 20.45
Lokalarkivet serverer kaffe og kage.
Paw kommer med detaljer om aftenunderholdning / gymnastik
Lørdag den 22. august
Kl. 9.30
Flaghejsning og morgensang v. Elin
rundstykker og kaffe ved Lokalarkivet.
Kl. 10.00
Bod og bar åbner.
Tombola samt familieloppemarked
– kom og sælg ud fra jeres gemmer.
Kl. 13.00
Farmercup.
Paw kommer med detaljer om eftermiddagsunderholdning
Kl. 18.00
Teltet åbner, hvor der kan betales entré til aftenens fest.
Kl. 18.30
Fest i teltet med menu fra Kogehuset og dansemusik ved de
internationalt kendte Fog Olesen Revival ca. fra kl. 21.00.
Tilmelding til Lisbeth Schmidt på 30529855 eller mail: bertie@mail.dk
Søndag den 23. august
Kl. 10.00-? Oprydning

Lokalarkivet søger
kagesponsorer

Et glimt fra en herlig
eftermiddag i Kirkehusets have

Lokalarkivet beder igen i år om hjælp til det
store kagebord til landsbyfesten fredag aften
den 21. august. Vi serverer the og kaffe i den
helt store stil.
På forhånd tak for jeres store hjælp, fantasi og
ihærdighed!

I selskab med De fire Jakker og giro 413 slagere
fra gamle dage m.m. En gennemført professionel musikalsk oplevelse og dertil herligt, lavmælt underholdende. »Dem kan vi godt holde
ud at høre igen«, som en tilhører sagde…

FARUP SOGNEBLAD
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Medlemskab
af F.S.B.G.

Gymnastik

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 at opkræve højere pris for ikke medlemmer til 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, 5154-8257 / 4731-2488. Ud
af de 100 kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad.
Du kan med fordel holde dig opdateret på www.
farupsogn.dk eller følg os på vores facebookside: FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening
Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G.

Forestil dig 72 timer
uden el, vand og afløb
samt it!
En opfordring til at uddanne sig selv og familien samt naboer for at forberede sig til at kunne
klare sig i hverdagen, og mindst 72 timer uden
hjælp fra samfundet, hvis Danmark rammes
af ulykker, naturkatastrofer, terror eller andet
som sætter samfundets normale funktioner ud
af spil.

Gymnastikken har i mange år været en del af
hjertet i Farup. Efter brugsen og skolen lukkede, har gymnastikken været samlingspunkt for
voksne, unge og børn. Det er vi rigtig stolte af,
og vi har i mange år haft mange frivillige lokale
kræfter ind over som både trænere og hjælpetrænere, ligesom der har været rigtig mange
glade børn på tilmeldingslisterne.
Som afslutning på sæsonen har vi hvert år holdt
gymnastikopvisning, som altid har været et stort
tilløbsstykke. De sidste par år har det dog været
lidt mere sløjt med både trænere og gymnaster.
Vi har været på frierfødder mange steder og har
måttet hente hjælp og kræfter udefra. Vi har også
haft børn til hold, som vi ikke har kunnet oprette.
Har du lyst til at give en hånd med, så send en
mail til Mette, som trækker i trådene fra bestyrelsens side i år, og til at hjælpe sig har hun rutinerede hoveder som gymnastik-Jytte (Knudsen),
Ulla Nielsen og Helle Vesterby Hansen. Du kan
kontakte dem på fsbg-gymnastik@farupsogn.
dk eller sende Mette en SMS/ringe til hende på
2891-9619. Der vil komme en opdatering på
hjemmesiden og på vores facebookgruppe, når
der afholdes opstartsmøde for trænere og interesserede.
Vi håber på jeres opbakning, så vi fortsat kan
have en velfungerende gymnastikforening i Farup.
Husk, at der igen i år fredag aften til landsbyfesten tyvstartes på gymnastiksæsonen og husk, at
gymnastikken starter op i uge 38!
Vi glæder os til at se jer!
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Det er gratis at deltage i kurset på 2 x 3 timer
og målet er, at 1.000.000 danskere og mindst
een i hver familie uddannes. Se mere på www.
robustborger.dk
Venlig hilsen Gert Vejlgaard
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Status på Farup Landsbyfælled
Vi har nu haft arkitekten igang med at tegne på vores nye
aktivitetshus i Farup. Det er der kommet nogen rigtig
spændende skitser ud af, som kan ses her i bladet. Der-

udover har vi haft møde med alle de lokale foreninger i
sognet, for at vise dem skitserne og høre evt. input.
Projektet er derudover blevet fremlagt for
politikkerne i Lokalråd Nord og for de lokale
»Ribe« politikere på et møde på Farup Skole.
På begge møder var politikerne positive over
for vores projekt, uden at de dog har givet
noget tilsagn om at støtte det.
Næste step er at vi lige efter sommerferie går
igang med at søge fonde baseret på tegningerne fra arkitekten. Desuden holder vi et cykelsponsorløb til Landsbyfesten som vi håber
I alle vil støtte op omkring.
Til oktober får vi en tilbagemelding fra Esbjerg kommune om vores projekt er med i
budgettet for 2016.
Styregruppen Farup Landsbyfælled

FARUP SOGNEBLAD
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Farup Ungdoms Klub
en del politikere, der er blevet valgt på nogenlunde
samme budskab; »vi er lokalt forankrede«.
For FUK og vores børn og by betyder det, at klubben
tager del i VORES hverdag; det er f.eks. klubben, der
står for boden til gymnastikopvisningen og det er
klubben, der »hygger« i Kirkelunden til Alle Helgens
Aften. Det er også klubben, der er med til at putte liv i
de ellers så triste skole-lokaler – og give grundlag for
et evt. nybygget »Landsbyfælled«.
Det betyder derud over også, at alle medlemmer
kender hinanden; for i FUK er man jo sammen med
»sin nabo« – og fordi aldersgruppen er som den er
(5. klasse-18 år) kan man tit også være sammen med
sine søskende, om den samme aktivitet. Man følges
til klub – og man følges fra klub. Tit også sammen
med den ansatte, som altid »bor lige om hjørnet«!

Ska’ du ha’ soya i rullen???
Farup Ungdomsklub er en af de ganske få (5 stk.)
oplysningsklubber, der er i Esbjerg Kommune. Det er
der ganske særlige og meget gode grunde til at være
stolte over – og bakke op om!
At være en klub af denne type, betyder nemlig, at det
er VORES klub. Det er en generalforsamling og en
forældrebestyrelse, der sætter rammerne for klubben; og Farup Ungdomsklub er derfor virkelig FARUP’s klub; ikke Ribes, Gredstedbros eller for den
sags skyld Esbjergs klub. Der er vist nok for nyligt
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Det er alt sammen en stor styrke – og noget der betyder utroligt meget for det enkelte barn/ung i klubben, for Farup og for samfundet. Det er værdier som
samvær, nærhed, tryghed og udvikling – og det er
den soya, der skal i rullen, når du som forældre bakker op om FUK.
Du bakker op ved at deltage i generalforsamlingen.
Du bakker op ved at købe chips til gymnastikopvisningen og ved at gå »mørketur« i Kirkelunden i oktober. Du bakker op ved at give dit store barn lov til
– helt naturligt – at deltage i klub- og fritidsaktiviteter inde i Ribe; men samtidigt stædigt at fastholde,
at samvær med naboen er vigtigt for værdierne! Du
bakker op ved at melde dit barn til klubben!!
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Der er klubaften mandage og onsdage fra 19.0022.00 med sæsonstart den 2./9., hvor vores super
søde, smukke og seje klubmedarbejdere; Sara Schmidt, Mikkel Bertram Lassen og Emil Vesterby er klar
til dette års sæson. De første 14 dage er det gratis

at deltage. Dernæst er prisen kun 150,- for et ½ års
medlemskab.
Vi glæder os alle til den kommende sæson!
På FUK´s vegne/ Trine Brander

I de seneste sæsoner har klubbens
medlemmer – udover almindelig
hygge i klubben – oplevet:

9 gode grunde til at gå i FUK fra
sidste års nystartede drenge: Peter,
Niels, Christian, Frederik og Tue!!!

•
•
•
•
•
•

• Lederne er gode til at finde på sjove ting

•
•
•
•
•

Sushiproduktion
Kanotur
Svømmehal
Domkirke »bag kulissen«
Skaterbane
Slender-gys
(spørg dit barn hvad det er!!)
Forskellige kreative værksteder
(stenmaling, bolcheproduktion, mm)
Madlavning med Kogehuset
Besøg på Esbjerg Politistation
Filmnætter
Gorillapark (træklatring)

• Sjovere at være sammen med andre end
bare at sidde derhjemme
• Man må næsten det hele
• Der er billig slik
• Aktivitetskalenderen er god
• Man er sammen med vennerne
• Fedt at lederne gerne selv vil være
med til tingene
• Vi har fede ture
• Vi har det sjovt

Afslutningsturen Farup Ungdomsklub
Vi mødtes kl. 11.00 ved klubben og fik alle vores ting
sat af. Derefter kørte vi hen til Gorillaparken i Vejle,
og vi startede med at spise vores madpakker. Efter det skulle vi have instruktioner om hvad vi skulle
gøre, og derefter skulle vi igennem en lille prøvebane
inden vi måtte komme ud på de store klatrebaner.
Der var 6 baner i alt, hvor bane 1 var den nemmeste
og så var bane 6 den sværeste. Det var rigtig sjovt
og meget udfordrende, man hyggede sig med hinanden og man kunne holde pause efter hver bane og
gå hen og få noget at drikke og lækre hjemmebagte
kager og så op i en ny bane, det var en super god
oplevelse.
Efter vi havde været der i 5 timer skulle vi hjem på
skolen. Da vi var kommet hjem fik vi noget at spise
og så hyggede vi os bare, vi legede levende stratego, så nogle film og spiste noget slik. Det var bare
rigtig hyggeligt og så sov vi selvfølgelig.
Om morgenen spiste vi noget morgenmad, og så var
det bare tid til at komme hjem. Det var som sædvanlig en rigtig succes og vi har det bare så hyggeligt
sammen. Farup Ungdomsklub er et super sted at
være.
Skrevet af
Marie Bertram Lassen

FARUP SOGNEBLAD
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FERIE

Sognepræsten holder ferie d. 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 (hverdage
9.00-12.30).

MORGENSANG
GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

august

Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Lørdag d. 22.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

ingen
10.s.e.trin. kl. 19.00 Simon T. Stubkjær
11.s.e.trin. kl. 10.00 Ruth H. Svendsen
kl. 9.30 morgensang v. landsbyfesten
12.s.e.trin. kl. 10.00
13.s.e.trin. kl. 11.00 NBNB

september

Søndag d. 6.
14.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 13.
ingen
Søndag d. 20.
16.s.e.trin. kl. 14.00
		have-høst-gudstjeneste
indsamling/kaffe. Husorkesteret spiller.
Lørdag d. 26.
kl. 10.00 Kirke, klip og klister for børn
Søndag d. 27.
17.s.e.trin. kl.10.00

oktober

Søndag d. 4.

18.s.e.trin. kl. 10.00

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

PRÆSTEN PÅ BESØG

Ved landsbyfesten lørdag d. 22. august kl. 9.30 er der traditionen tro flaghejsning og morgensang, hvorefter Lokalarkivet sørger for kaffe og rundstykker.
Igen søger vi sangglade folk i alle aldre til at forberede et
par sange til morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen
fredag før, d. 21. kl. 17.00. Tilmelding ikke nødvendig. Bare
mød op!

SALMEMARATON

Der resterer nu godt 200 salmer i salmebogen,
som endnu ikke er sunget i forbindelse med
provstiets salmemaraton. Vi fortsætter her i
efteråret, og mødes som hidtil rundt i provstiets
kirker for at synge 10 salmer, hvorefter der er
en kop kaffe. Det hele tager en times tid. Der er
altid plads til flere – også dem, der måske ikke
tidligere har været med. Man kan til enhver tid hænge på/
møde op, når man har tid og mulighed. Som det fremgår
af oversigten, når salmestafetten ikke til Farup i denne
omgang, men så er der andre steder i nabolaget.
Uge 32 - onsdag d. 5.8. Ribe domkirke DDS 561-570
Uge 34 - onsdag d. 19.8. Obbekær kirke DDS 571-580
Uge 36 - torsdag d. 3. 9. Darum kirke DDS 581-590
Uge 38 - torsdag d. 17.9. Jernved kirke DDS 591-600
Uge 40 - tirsdag d. 29.9. Skt. Knuds, Bramg. DDS 601-610
Uge 42 - tirsdag d. 13.10. V. Vedsted kirke DDS 611-620
Uge 44 - torsdag d. 29.10. Roager kirke DDS 621-630
Uge 46 - onsdag d. 11.11. V. Nykirke DDS 631-640
Uge 48 - onsdag d. 25.11. Seem kirke DDS 641-650
Uge 50 - torsdag d. 10.12. Vilslev kirke DDS 651-660

BABYSALMESANG

Det turde være unødvendigt at sige, at man altid er velkommen til at kontakte mig for et besøg og en samtale. Som
præst har jeg som bekendt tavshedspligt.
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer også,
hvis nogen ønsker at holde nadver.
Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil
være en god idé at kontakte mig på forhånd.
Elin Hjuler

Farup, Ribe og omegn
Et nyt forløb begynder onsdag d. 2. september kl. 10.00 i
Sct. Catharinæ kirke, Ribe. Der inviteres til en lille time
med salmer og rytmer for de mindste (2-12 mdr.) Derefter
er der mulighed for en kop kaffe/te. Medbring gerne tæppe
til barnet at ligge på.
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin Hjuler,
ehs@km.dk/22 99 39 33 (ferie 31.7.-20.8.). Se også kirkens
hjemmeside.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.farupkirke.dk
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KIRKE, KLIP OG KLISTER

Så inviteres børn igen til en times tid i kirken og Kirkehuset
for at høre og gøre bibelhistorie. Der vil blive sendt invitationer ud til 3-6 årige, men alle er naturligvis velkomne.
Det sker den sidste lørdag i september, d. 26. kl. 10.00 med
start i Kirkehuset.

HAVE- HØST-GUDSTJENESTE

Vi håber igen på dejligt vejr, så sensommerens have-høstgudstjeneste kan foregå i Kirkehusets have, søndag d. 20.
september kl. 14.00. Husorkesteret ved Maja og Benjamin
spiller. Menighedsrådet sørger for en kop kaffe m. kage efter
gudstjenesten. Medbring evt. selv en klapstol/et tæppe.
Der er gående nadver og traditionen tro indsamling til
fordel for bl.a. Folkekirkens Nødhjælp/Kirkens Korshær
Og skulle sol og vind ikke ville, som vi vil, går vi indenfor
i kirken.

TIRSDAGSKLUBBEN

En ny sæson i Tirsdagsklubben begynder til september. Normalt ligger Tirsdagsklubben den sidste tirsdag i
måneden, men denne første gang i efterårssæsonen er en
undtagelse.
Tirsdag d. 22. september skal vi på en eftermiddagsudflugt
til Bennetgaard v. Københoved. Bennetgaard er rekreationshjem/hvilehjem for ældre fra det danske mindretal i
Sydslesvig. Bennetgaard ligger i landsbyen Københoved
umiddelbart syd for Kongeåen. Gården har tidligere været
i familien Skrumsagers eje, men blev i 1936 overdraget til
hvilehjem for danske sydslesvigere. Efter en lukning en kort
periode inden for de seneste år, er stedet tilført nye økonomiske resurser, så man i første omgang har kunnet åbne i
sommersæsonen. Vi er derfor heldige at få lov at komme
indenfor den sidste tirsdag i denne sæson.
Vi har bestilt kaffe til stedets uforlignelige lagkage og får
dertil en rundvisning og beretning om stedets historie og
brug. Tidspunkt kl. 14.30-16.30.
Man kan naturligvis transportere sig selv til Bennetgaard,
hvis man ønsker det. Ellers vil samkørsel være en god idé.
Af hensyn til kaffen er det nødvendigt med tilmelding.
Altså:
Tirsdagsklub på Bennetgaard tirsdag d. 22. september
Vi mødes på skolens P-plads kl. 13.45 og fylder bilerne
op. Tilmelding senest søndag d. 20. september til Elin
Hjuler, tlf. 22 99 39 33 / ehs@km.dk
Er der tvivl om noget, så ring !
Og tag gerne evt. interesserede bekendte med. Det er som
sagt sidste chance i denne sæson.
Sogneudflugten torsdag d. 21. juni foregik i det smukkeste
vejr. Første stop var Renbæk Statsfængsels nye kirke, indviet
sidste sommer i 38 graders varme i nærværelse af dronningen, biskop over Ribe stift samt indsatte og ansatte og
mange andre.
Vi fik en levende og fin beskrivelse både af fængslet og
hverdagen i fængslet – samt af kirkens tilblivelse og anvendelsesmuligheder. At der overhovedet ligger dette mødested
i dag ved fængslet, skyldes ihærdigt arbejde af beskæftigel-

sesleder Per Bengson, som også var vores vært, samt fængslets daværende præst Claus Helsbøl, samt og ikke mindst en
donation på en del millioner fra Mærsks fond.
Her sidder vi et udsnit af de deltagende i den til kirken
hørende forsamlingssal, med kik til naturen og himlen over
os, for det er vigtigt, at stedet signalerer åbenhed og rummelighed som kontrast til det lukkede fængselsmiljø. Inden
for i kirken skimtes altertavlen, malet af kunstneren Arne
Haugen Sørensen.
Fra Renbæk kørte bussen os til Løgumkloster, hvor vi ved
selvsyn så, hvad lyse, lave bænke og enkle, lette lysekroner
m.m. – samt igen en del fondsmidler – har gjort ved det
tidligere mørke kirkerum. Vi deltog i aftensangen og hilste
på ripensere på kursus på Refugiet. Så ventede Agerskov
kro med et helt igennem rigeligt og lækkert måltid. Og vi
sluttede med danske sange, mens bussen kørte hjemover
og aftenen gik på hæld. Det kunne vanskeligt blive finere,
synes undertegnede EH.

MENS LANDET LIGGER STILLE...
Her i den såkaldte »agurketid«, hvor landet ligger stille hen
og medierne skal finde på noget – hvis ellers det er muligt
at bortse fra flygtninge i Middelhavet og den græske gyser
– faldt jeg over et stilfærdigt interview med en klog mand.
Det var Kristeligt Dagblad, der havde samtale med Jakob
Kvist, kreativ direktør i ArtPeople (som jeg ikke kender
noget til, men Jakob Kvists far, som var en kendt præst i et
næsten nabosogn til der, hvor jeg voksede op. (Bortset fra
»det der med Gud« var han en fin fyr, mente folk mest om
præsten…).
Jakob Kvist gjorde sig tanker om kristendom og tro m.m.,
alt sammen stof til eftertanke, tænker jeg for min del, hvorfor brudstykker hermed gives videre.
Kierkegaard havde dette enfoldige svar til, hvorfor han troede
på Gud: »Fordi min far gjorde det«. Og det svar har jeg taget
til mig. Med det svar strækker jeg våbnene og siger, at tro
ikke er nogen stor præstation. Jeg har ikke mødt Jesus eller
læst en bog, som har gjort mig i stand til at gennemskue det
hele, men jeg har fået en dåbsgave, som handler om at blive
placeret i en passende rangorden.
Jeg ser tro som en gave, jeg forvalter, og jeg går ikke rundt i
en religiøs bimmelim, men jeg kan på den anden side sige til
mig selv: der er ikke noget at være bange for. Man skal kaste
sig ud i livet. Der er en dybere sammenhæng, som jeg ikke
har fantasi til at forestille mig ikke er der.
…..Jeg er opdraget til at sige, at jeg er kristen, fordi jeg er
døbt. I dåben ligger der en fritagelse for, at det er noget, jeg
skal præstere eller gøre mig fortjent til, men jeg har et sted,
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hvor jeg kan gå hen med de store spørgsmål, og jeg er en del
af en åndelig tradition og kan træde ind i en sfære, hvor jeg
sidder på de samme kirkebænke som mine forældre, morforældre, oldeforældre og synger de samme salmer. På den måde
indgår jeg i en historisk, lineær fortælling om udforskningen
af, hvem vi er, og hvad vi er. ….. Vores børn er døbt. De må
selv finde ud af, hvad de vil med deres liv, men det er vigtigt
for os, at de er døbt og har lært, hvor indgangen til kirken er.
Børn skal have den første redskabspakke, så de ved, hvordan
de skal gebærde sig og derfor skal man også give dem den
kristne børnelærdom.
….Det bekymrer mig, at vi har travlt med at smide alt
åndsliv ud til fordel for en sindssyg materialistisk tilgang til
tingene. Vi opdrager vores børn til produktions-myrer for
konkurrencestaten og pisker dem gennem skolesystemet og ud
på arbejdsmarkedet. Det er, som om de kun fødes for at skabe
velfærd. Vi dyrker en produktivitetsgud, hvor vi drøner af
sted og skal opfylde en hel masse ting i vores liv, tjene mange
penge, løbe et maraton, tage en mba og på anden vis dyrke
vores cv…
… Jeg kender en ung mand som sympatiserer med Islamisk
Stat. Jeg kan ikke forstå ham, men jeg må anerkende, at han
i IS finder et åndeligt svar, som vores samfund ikke tilbyder.
Han ser kun tomheden og hykleriet. Og åndeligt tilhører vi en
lille enklave højt mod nord med et sekulært credo (trosbekendelse), hvor vi har udskiftet Gud med velfærdsmammon, og
det må så ikke anfægtes. Vi står med en myres positur og ser
arrogant ud på verden og mener, at alle de andre skal lære at
forstå, at religion er for tosser.

Jeg oplever kristendommen som en evig kilde til selvkritik.
Den holder os i et fast greb ved at sige, at vi er syndere ..
Samtidig har du syndernes forladelse og tilgivelsen som noget,
der kommer til os ganske ufortjent og står i et dialektisk
forhold til synden, som vi er bundet af..
…
Jeg kan have en følelse af, at jeg spurter mod min grav (Jakob
Kvist er 51 år). Med alderen kommer man til at tro rigtig
meget på, at man skal dø. Når jeg fortvivles over, at tiden
bare går, så er der alligevel en grundtone af, at der er en
mening med det hele. Der er ikke noget at være bange for, og
man skal heller ikke være bange for at tro. Jeg kan godt lide
ordene »Frygt ikke« (juleevangeliet/påskeevangeliet). De giver
ro. Ikke ro som afklaring, men ro som en tillid til, at vi ikke
bare blafrer rundt i en eller anden biologisk tilfældighed, som
er totalt meningsløs.
Vi bor lige op ad to kirkegårde.. ….Den sammenhæng kan
jeg godt lide, selv om det er en bizar tanke, at man skal ned
i jorden. Det er jo helt vildt ærgerligt, for man synes ikke
rigtig, man har tid. Eller lyst til at skilles. Men når det gælder
døden, er jeg from som et lam og overlader det alt sammen
i Guds hånd. Jeg gør mig ikke de store forestillinger, men jeg
håber da, at jeg skal se mine forældre og elskede igen. Jeg ved
ikke, hvad der ligger i posen, men jeg satser hele butikken på,
at Kristus er gået i forvejen og har sagt, at han er med mig
alle dage. I så fald er der jo ikke noget at være bange for, så
det fæster jeg min lid til.
(KD/ Liv&Sjæl 26. juni 2015)

Landsbypedelordningen udvides nu med
IT-kyndig seniorjobber
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I forbindelse med udarbejdelse af Landdistriktspolitikken
og evaluering af nuværende landsbypedelordning har der
flere gange været nævnt, at der er et ønske om en person,
der også kan hjælpe med at løse diverse IT relaterede opgaver. Den person er vi nu så heldig at kunne tilknytte
landsbypedelteamet.
Der er tale om Finn Thomsen, der de seneste ca. 5 år har
arbejdet med IT relaterede opgaver henholdsvis i Esbjerg
Kommunes IT-afdeling, UC Syd, Kultur og Fritidshuset
i Esbjerg og senest som IT underviser ved AOF og LOF,
hvor Finn har undervist begyndere og let øvede i IT og
brug af I-pad.
Finn Thomsen tilbyder nu sin hjælp, og derfor vil jeg bede
til, at I nu byder ind med arbejdsopgaver Finn kan gå i
gang med. Landsbypedelteamet kan gøre brug af Finn fra
nu og frem til 1. januar 2016.

informationssøgning, hjælp til brug af mobiltelefon, I-pad
eller andet.
Der kan også være foreninger, der ønsker at gøre brug af
muligheden for hjælp til hjemmesider, Facebook o.a.
Men ellers er det dig/jer, der bedst ved, hvad der kunne
være behov for.
Selvfølgelig kan der være opgaver Finn ikke kan hjælpe
med, men det vil komme an på en konkret vurdering.

Mulige arbejdsopgaver
Der kan være borgere, der ønsker en generel introduktion
og samtidigt få opgraderet sine IT kompetencer.
Der kan være borgere, der ønsker at få styr på den digitale
post og hjælp til andre offentlige selvbetjeningsløsninger.
Der kan være behov for en ugentlig IT café, hvor borgere
kan aftale tid og få hjælp til at bruge internettet, hjælp til

Det er muligt at gøre brug af en landsbypedel overalt i
Esbjerg Kommune.

Hvad gør du/I?
Formulér dit/jeres ønsker og send til mig snarest muligt.
Derefter vil du/I blive kontaktet for en nærmere aftale.
For landsbypedelordningen gælder, at opgaverne ikke må
være i konkurrence med private udbydere. De opgaver der
kan løses er derfor opgaver, der i dag løses udelukkende
på frivillig basis eller som slet ikke løses.

Jesper H. Larsen
Landdistriktskonsulent
Tlf.: 51 16 67 12
Mail: jhla@esbjergkommune.dk
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Sct. Hans arrangement med bål og tale

Vi gentog i år sidste års succes med afholdelse af Sct. Hans arrangement på marken bag Kirkelunden, og igen i år var der stor
tilslutning til både »forfesten« med mulighed for tilberedning
af egen mad over grill, ligesom der kom mange efterfølgende til
båltalen og afbrændingen af heksen.

Kl. 19.15 afholdt Erling Pedersen, nogle kender ham bed-re som
Nisap-Erling, båltale, hvor han huskede tilbage på sine erindringer til Sct. Hans, samt det år, hvor Danmarks Radio transmitterede direkte tv til hele Danmark fra Sct. Hans bålet i Farup. Du
kan læse båltalen andet steds i bladet.

Tovholderen på arrangementet var igen i år, selv om hun ikke
længere er i bestyrelsen, Birthe Marie Christensen. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at der er frivillige, der træder til og
giver en hånd med bl.a. sådan nogle ting. Det skal du have tak
for Birthe.

Efter Erling havde holdt sin flotte tale, blev der sat gang i bålet,
og fra de uddelte sanghæfter, blev der sunget »Vi elsker vort
land«, »Der er et yndigt land« med flere, mens heksen, som ungdomsklubben havde lavet, fik startet op under sin kost, indstillet
GPS’en mod Bloksbjerg og derefter fløj af sted syd over.

Konceptet var det samme igen, grillerne var startet op til kl.
18.00, hvor man kunne komme med sin medbragte mad, varme
den og efterfølgende nyde den ved de opstillede borde og stole,
hvis man ellers kom i tide til at få en plads… Vi havde stole og
borde til ca. 60 mand, men på trods af det, måtte nogle sidde på
medbragte tæpper i græsset, men det blev taget med godt humør,
og vi er bare glade for, at der kom så mange.

Vi vil gerne takke alle, der har givet en hånd til arrangementet,
om det har været udlån af mark, klipning af stier, så man lettere
kunne komme frem, eller om du har brugt rå muskelkraft, så
sætter vi pris på det.
Søren Høy Bendixen, Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
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til Esbjerg og derfra videre til København. Dengang var
der jo intet internet og ingen satellitter.
Baggrunden for den første og vel stadig eneste udsendelse
i DR1 fra Farup var, at der på Tanderupgård boede en
stor kulturpersonlighed Hans Lund. Han var i mange år
forstander for Rødding højskole og skrev flere bøger om
forskellige emner. Det havde Danmarks radio fået øje på
og derfor inviteret ham til at holde båltale i TV – Elsebeth, (Hans Lunds datter som jo stadig bor på Tanderupgård), fortæller at lige før udsendelsen skulle starte kom
et voldsomt tordenvejr med så meget regn at bålet sejlede
ud i branddammen. Det måtte så reddes i land inden det
kunne tændes. Alle der havde fjernsyn i Farup dengang
sad garanteret klistret til skærmen. vi andre var rundt og
se det store opbud fra København.
Talen Hans Lund holdt har jeg ikke kunnet finde, men Elsebeth fortæller at der var nogen der kritiserede, at han tog
brillerne af og på for ofte. Selv for en garvet foredragsholder og kulturpersonlighed har det nok været en prøvelse
at komme på landsdækkende TV.
Jeg tror de fælles Sankt Hans aftener efterhånden døde ud
og man lavede flere mindre rundt omkring.

Båltale

Farup den 23. juni 2015
For mig er Sankt Hans og bål lig med fællesskab og samvær. De første Sankt Hans aftener jeg husker blev holdt
oppe på Granvang. I hele min barndom inviterede man
der, hvert år alle interesserede til bål og hyggelig samvær.
Som jeg husker det startede vi med forskellige lege i haven.
Det kunne være »2 mand frem for en enke« og andre af
den slags.
Der blev sunget sange og bålet blev tændt. Medens de
voksne fik kaffe indenfor legede vi børn videre ude i haven. Som jeg ser det for mig, var den store have fuld af
mennesker, så der må have været mange deltagere.
Selv da vi blev konfirmeret blev vi ved med at komme. Det
var jo altid spændende om der var nogen af det modsatte
køn. Det er vel ikke en bedre mulighed for en sommerflirt, end når mørket falder på til Sankt Hans. Mærkelig
nok husker jeg kun, at der var perfekt vejr og lune aftener.
En enkelt gang afveg man dog fra at tage til Granvang. Det
var da DR i 1966 havde annonceret, at man ville optage
bålet og båltalen på Tanderupgård. Her skal I huske at
fjernsyn på det tidspunkt ikke var så almindeligt og det
var i hvert fald første gang jeg så en sendervogn.
Den og flere andre DR biler var parkeret midt på vejen ved
Tanderupgård, så trafik var effektivt forhindret. Der var
hejst en stor mast i gården, så man kunne sende signalerne

Efter at vi flyttede tilbage til Farup havde vi i mange år
bål med naboer og venner. Det gjorde mange andre også.
Medens jeg var i bestyrelsen i Borgerforeningen forsøgte
vi at starte op igen med fælles bål, men der var ikke særlig stor tilslutning. Nok fordi mange allerede havde andet
planlagt. Jeg byder derfor meget velkommen, at det er
taget op igen og det nu ser ud til at lykkedes. Jeg håber
denne form for fællesskab må vare mange år fremover, så
de børn der er med i dag kan se tilbage på det med glæde
og huske det også om 50 eller 60 år.
Fællesskab mener jeg generelt vi skal huske at dyrke. For
år tilbage havde vi en stor fælles aktivitet med åben sogn.
Her satte vi fokus på de 3 F’er. Fælleskab, Fantasi, og Fremsyn.
Det har vi stadig brug for, hvis vi vil være med til at præge
landsbyens fremtid. I vores nye store projekt Kultur og
Aktivitetscentret, som skal afløse skolen bliver der behov
for både fantasi, fællesskab og fremsyn. Jeg håber projektet vil få stor opbakning. Når det er færdigt vil det kunne
danne grundlag for masser af fællesskab og samvær.
Tilbage til Sankt Hans vil jeg opfordre alle til at nyde aftenen og de dejlige sange. Må det blive en god tradition,
hvor vi tænder bål og sender heksen afsted. Det plejer jo
at lykkedes at finde en, selv i Farup.
Inden jeg slutter, vil jeg gerne bruge lejligheden til at takke
for opbakningen til vores 75 år jubilæum hos Logitrans. Vi
havde en dejlig dag, tak for hjælpen til det. Vores museum
kan stadig besøges, alle er velkommen til at kigge ind.
Tak.

(Erling Pedersen, Logitrans)

