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AKTIVITETSKALENDER
Oktober
Fredag den 2. kl. 17.00 Varde Legeborg
Lørdag den 24. kl. 10.00 -15.00 Loppemarked  i  Farup forsamlingshus
Tirsdag den 27. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

November
Fredag den 6. kl. 19.00 Vin og kaffeaften i Farup Forsamlingshus
Torsdag den 12. kl. 17.00-20.00 Fællesspisning i Farup Forsamlingshus
Tirsdag den 24. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

December
Onsdag den 2. kl. 19.30  Koncert i Farup kirke med The Gospellers 
Søndag den 6. kl. 14.00-16.00 Juletræsfest i Farup Forsamlingshus
Søndag den 13. kl. 19.00  Musik-kor-aften i kirken

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

FARUP SOGN
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Tak til sponsorer 
I forbindelse med landsbyfesten 2015 vil Farup 
Sogns Borger og Gymnastikforening og Farup 
Forsamlingshus gerne takke sponsorene:

•	 Gantech
•	Hans	Tobiasen
•	 JP	EL	Service
•	 Kogehuset	v/Hans	Rasmussen
•	 PVH-finér
•	 Rema	1000	på	Nørremarken
•	 Vejen-Askov	Telt	og	Serviceudlejning,	
 www.vats.dk
•	 Rensespecialisten

•	 Landsbyfestudvalget:	
	 Lisbet	Schmidt,	Morten	Isaksen,	
 Thomas Kierkgaard og Paw Simonsen.
•	 Rikke	 Vesterby	 Hansen	 og	 alle	 hendes	 hjæl- 
 pere for gymnastikopvisningen
•	 Lokalarkivet	for	kagebord	og	morgenmad
•	 Elin	for	morgensangen
•	 Jesper	Tellund	og	Bjarne	Schou	for	Farmercup
•	Menighedsrådet	for	borddækningen

Alle	 dem,	 der	 gav	 en	 hånd	 i	 baren	 og	 boden,	
dem der hjalp med at stille op og om søndagen 
at	hjælpe	til	med	oprydningen,	og	i	al	alminde-
lighed bare gav en hånd i forbindelse med af-
viklingen.

Også	 en	 tak	 til	 alle	 jer,	 der	 var	med	 til	 at	 gøre	
landsbyfesten	til	et	hyggeligt	arrangement,	hvor	
hele	sognet	samles,	ved	blot	at	være	til	stede.

Se billeder fra landsbyfesten 
og læg selv billeder på i vores 
facebookgruppe.	Søg	efter	os,	
gå på www.farupsogn.dk og 
find linket direkte til gruppen 
eller brug denne QR-kode 

Tak til sponsorer 
Tusind tak for sponsorgaver til tombolaen til Fa-
rup	Landsbyfest	lørdag	den	22.	august	2015,	og	
til alle jer der kom og støttede på selve dagen. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Den	 Danske	 Bank,	 Nordea,	 Profil	 Optik,	 Den	
Gamle	 Arrest,	 Ribes	 Broderi	 &	 Garn,	 Maria	
Plusgirl,	Video	Kiosken,	Maren	Splid,	Kogehu-
set,	 Sydbank,	 Kop	 &	 Kande,	 Lasbo	 Foto,	 Fri-
sørhuset,	 Postgaarden,	 Hårstudiet,	 Quedens	
Gaard,	 Ribe	 Flaskecentral	 A/S,	 Linda	 Hansen	
Havevej,	 Jyske	Bank,	Ribes	Blomsterhus,	 Inter-
sport,	Huset	nr.	38,	Louis	Nielsen,	Wagner,	Cut	
Line,	Columbine,	Bodil	og	Filip	Thychsen,	Inger	
S,	 Flüger,	Kvickly,	 Frøs	Rødding,	Murerfirmaet	
Bundgaard	 Simonsen,	 Knæk	 og	 bræk,	 Peking	
grill,	Raa	Hauge,	Isbutikken,	Den	lille	ravbutik,	
Frisørgalleriet,	Pizzaria	Pinocchio,	Idebutikken,	
Det	gule	Hus,	Young	Hair,	Kirsten	Rudiengård,	
Marianne	Østergaard,	Salon	Tigo,	Backhaus,	Sa-
lon	 4	You,	 Pedaleksperten,	 Pompei,	Mamamia,	
Ribe	Farvecenter,	 Salon	Chic,	 Sct.	Peders	Cafe,	
Den	 lille	 pølsevogn,	 Thiele,	 Spirevippen,	 Tip	
Top,	Zjoos,	Rema	1000,	Skousen,	Fitness	World,	
Burger	 King,	 Verner	 Bruun	 Biler,	 Frede	 Åsted	
VVS,	Brixgård	VVS,	Land	og	Fritid	DLG	Gred-
stedbro,	 Drinitrol,	 Vestjysk	 Malerservice	 Ege-
bæk-Hviding,	 Leif´s	 Autoruder,	 Ribe	 Maskin-
fabrik,	 Sigma	 Farver,	 Mølby	 Pejsecenter,	 Ribe	
Pava,	Lohse	Papir	&	Kontor	A/S,	Nørremarkens	
El-Service	 ApS,	 Jesper	 Madsens	 Autoservice	
ApS,	Toyota	Louis	Lund	Ribe	A/S,	Danske	Sten-
huggerier	 A/S	 -	 Forsberg-Ribe,	 Lyndahl	 Plast	
A/S,	 IDEmøbler	Ribe,	Gantech	A/S,	 Pvh	Finer	
A/S,	 Jernved	Mejeri,	Hans	Tobiasen	A/S,	Logi-
trans	A/S,	Tømrermester	H.	Bruun	&	Søn	A/S,	
Saab-Nissan	Ribe,	Villy	Veirup	A/S,	Garant	Ribe,	
Vognmand	Leth	A/S,	Ribe-egnens	Dyrlæger

Brug af Logitranshallen for Farupborgere
Så er det tid til en ny sæson i Logitranshallen. Bor du i Farup og gerne vil benytte badmintonbanerne i 
Logitranshallen,	er	du	velkommen	til	det.	Det	koster	200	kr	pr.	sæson,	som	starter	i	september.	

Hallen	kan	benyttes	på	hverdage	efter	kl.	16.	Der	kan	være	dage,	hvor	den	er	optaget,	fordi	den	skal	bruges	
til firmarelaterede aktiviteter. 

Tider samt betaling aftales med Dorte Pedersen tlf. 30 59 16 52.
 
Det	er	et	krav	for	at	benytte	hallen,	at	du	er	medlem	af	Farup	Borgerforening.	

Dorte Pedersen
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Gymnastiksæsonen er startet
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening har følgende hold 

på programmet i år med sæsonstart uge 38

* træner i Logitranshallen i Farup.
** i samarbejde med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG trænes i Ribe Fritidscenter.

Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.

Kontingent for børn kun 250 kr.
Kontingent for voksne kun 350 kr.

Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
Kom og prøv om der er noget for dig. Første og anden gang er gratis.

Der er først betaling ved 3. træning.

Læs mere og tilmeld dit barn, din mand / kone eller dig selv på www.farupsogn.dk

                    

Hjemmeside         Facebook Mail

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening ved formand Søren Høy Bendixen – fsbg@farupsogn.dk – 2026-1689

Hold
Forældre/barn 1-3 år
Dans 1.-3. klasse (beg. Let øvede) *
Dans 2. klasse (øvede) *
Puslinge 4-6 år
Leg og spring 0.-2. klasse
Rytme piger 1.-2. klasse
Spring 3. klasse og op efter
Ungdomsmix 16-25 år **
Crossfit 
Damer 

Dag
Lørdag 
Tirsdag 
Tirsdag 
Torsdag 
Torsdag 
Onsdag 
Mandag 
Søndag 
Onsdag 
Mandag 

Tid
09:30-10:15
16:30-17:15
17:20-18:05
17:00-18:00
16:00-17:00
16:30-17:30
18:00-19:00
18:45-21.00
17:45-18:45
19:00-20:00

Leder
Helene og Mette
Maria 
Maria 
Marie, Sofie, Christian og Peter
Pernille, Hanna, Freja, Tue og Frederik
Mie og Helle
Anders
Nikolaj, Mark, Kim, Gitte, Amalie, Camilla
Mike
Karen Marie
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* træner i Logitranshallen i Farup.
** i samarbejde med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG trænes i Ribe Fritidscenter.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.

Kontingent for børn kun 250 kr.
Kontingent for voksne kun 350 kr.
Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
Kom og prøv om der er noget for dig. Første og anden gang er gratis. Der er først betaling ved 3. træning.

Efterårsferie: uge 42
Juleferie: uge 52 og 53
Vinterferie: uge 7
Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 11. marts 2016
Forårsopvisning i område Esbjerg 4.-6. marts 2016 Bramming
Drengelejr 2. weekend i januar
Pigelejr 3. eller 4. weekend i januar

Evt. spørgsmål eller nye trænere kontakt:
Jytte Knudsen 28 45 14 95. Helle 20 49 52 64. Ulla 51 83 84 49 eller Mette 28 91 96 19

Læs mere og tilmeld dit barn, din mand / kone eller dig selv på www.farupsogn.dk
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Vin og kaffe
Farup Forsamlingshus 

Fredag den 6. november kl. 19.00
Farup forsamlingshus har fået fat i to 

eksperter inden for felterne: Vin og kaffe

I vinkategorien har vi fået fat i Jonatan Olsen Faber. 

Jonatan er sommelier, underviser på tjenerskolen i 
Silkeborg og blev senest nr. 3 ved DM for faglærte tjenere. 

Jonatan medbringer 4 rødvine og en dessertvin, 
vi skal smage. (Pris for vinene 75-250 kr.).

Udvælgelsen er foretaget i forhold til, at rødvinene 
skal passe til juleanden/flæskestegen. 

Så der vil blive tale om forholdsvis kraftige vine. 

Dessertvinen er udvalgt, så den passer til risalamanden.

Inden de enkelte vine nydes vil Jonatan 
give en beskrivelse af dem, og hvilke 

smagsnuancer man kan lægge mærke til.

Mellem vinene vil der blive serveret sorbet, 
så smagsløgene er klar til næste vin.

I kaffekategorien har vi fået fat i vores lokale kafferister 
Keld Soele Christensen fra Marsk Kaffe.

Keld medbringer 3 forskellige kaffer, vi skal smage. 

Keld vil give en beskrivelse af de forskellige kaffer, vi 
skal smage, samt det område hvor kafferne stammer fra. 

Vi skal bl.a. smage Blue Mountain-kaffe fra Jamaica, 
– en af verdens mest eksklusive kaffer. 

Til kaffen vil der blive serveret smagsprøver fra 
Temper Chokolade i Ribe.

Efter arrangementet vil der være mulighed for 
at bestille/købe de forskellige vine og kaffer, 

så man er klar til juleaften.

Prisen for denne hyggelige aften er 160 kr.
Tilmelding senest den 30. oktober til 

Bjarne Schou: 24 98 16 04

Varde legeborg
Fredag den 2. oktober arrangerer FSBG ”traditionen tro”, 
kan vi godt begynde at skrive, tur til Varde legeborg. Som 
tidligere år går turen endnu engang til Varde legeborg, hvor 
vi fra kl. 17.00 har adgang til hele borgen. Fra kl. 19.00 luk-
kes der for offentligheden, og frem til kl. 21.00 har vi det for 
Farup selv. 

Medbring: 
3	Madpakken, eller køb den i grillen hos dem.

3	 60 pr. næse (uanset om næsen er stor eller lille) 
 for betaling til indgang, FSBG vil tage entre deroppe.

3	 Tag gerne hele familien og dens legekammerater med.

Loppedeluxe,	 Antikduellen	 og	 Guld	 i	 Køb-
stæderne	er	bare	nogle	af	de	serier,	fjernsynet	
sender. Aldrig har det været mere moderne at 
bruge genbrugsting i indretningen af hjemmet 
som nu. Derfor vær med på bølgen og kom til 
loppemarked i Farup Forsamlingshus 

LØRDAg DEN 24. OKTObER 
FRA KL 10.00 TIL 15.00

Som altid er der masser af billige og finurlige 
lopper,	kaffe	på	kanden	og	hjemmebag	til	små	
priser.	Vi	kan	dog	bruge	endnu	flere	lopper,	så	
kig efter i gemmerne og aflever »lopper« hos 
Lene	og	Lauge,	Farup	Kirkevej	 18,	 eller	 kom	
direkte i Forsamlingshuset med sagerne fredag 
den 23. oktober fra kl 17.00.

Har du lyst til at hjælpe med at bringe »lopper-
ne« til forsamlingshuset eller pakke væk efter 
endt	marked,	så	sig	endelig	til.	Vi	har	mange	
faste	hjælpere,	men	kan	godt	bruge	flere.	

Overskuddet fra salget går til Farup Forsam-
lingshus.

Mvh Mogens og Ruth 
75	42	41	45	eller	mobil	21	37	17	98

loppemarked 
i Farup 
Forsamlingshus
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Fællesspisning i 
Farup Forsamlingshus 
torsdag den 12. november 
kl. 17.00-20.00
Som noget nyt starter vi op med brætspil eller 
lignende. Tag selv de spil med I vil spille eller 
som I synes at andre skal lære. 

• Nogle hjælper til med at dække borde.
• Kl. 18.00 er der spisning. 
• Til sidst rydes der op.

Menu fra Kogehuset 
Svinekam stegt som vildt med Waldorffsalat, tyt-
tebær, vildtsauce og brune- og hvide kartofler.

Priser
Pris 70 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn.
Kaffe/te og kage 10 kr. pr. person.
Øl/vand 5 kr. pr. stk.

Tilmelding 
til Betina pr. sms: 61 55 89 85 
eller mail: betinadoctor@hotmail.com

Håber at se mange til en hyggelig aften.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus.

Juletræsfest 
i Farup Forsamlingshus søndag den 6. december kl. 14-16
Julemanden kommer og danser om juletræet. 
Slikposer	af	25	kr.	kan	bestilles	hos	Sussi	pr.	sms	tlf.	28	71	54	24	eller	
mail: sussidilaniknudsen@gmail.com
Skriv også hvor mange voksne I kommer senest den 30. november. 
Der kan købes kaffe og lidt lækkert til ganen. 

Kom og vær med til et par hyggelige timer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Følgende blev der argumenteret for: 

Villy har altid et åbent 
hjem for både børn 
og	voksne,	og	han	har	
haft det i rigtig mange 
år. Han gør meget for 
andre,	 og	 så	 er	 han	
hjælpsom og vedhol-
dende med hensyn til 
sognets	 borgere,	 og	
når der skal ske noget 
i sognet. 

Hans indsats i og for lokalarkivet med at skrive 
om Farups historie. 

Gør	et	stort	arbejde	for	Marsk	og	Muld,	og	i	øje-
blikket	er	han	ved,	sammen	med	andre,	at	ind-
samle facts om ejendomme i sognet. 

Villy	støtter	op	om	alt,	og	tilflyttere	inviteres	over	
til	Villys	 fester,	 så	 de	 hurtigere	 kan	 lære	 andre	
beboere at kende. 

Han	er	 i	besiddelse	af	 sort,	men	rigtig	god	hu-
mor,	på	trods	af	megen	modgang	i	sit	liv. 

VILLY	 ER	 BARE	 ET	 FANTASTISK	 MENNE-
SKE,	OG	HAN	ER	VÆRD	AT	HYLDE	FOR	SIN	
MÅDE	AT	VÆRE	PÅ.

Årets borger – 
Villy biltoft Lønne
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Sponsorcykelløb ved 
landsbyfesten 2015
Det er ganske enkelt Fantastisk!!! 

Til støtte for det kommende Kultur- og Aktivitetshus 
blev der lørdag arrangeret sponsorcykelløb, hvor alle 
deltagerne havde fundet sponsorer. Enten med et fast 
beløb eller afregning pr. omgang. 

Der blev kørt over 100.000,- ind ved løbet! 

Det er et fantastisk vigtigt tilskud til projektet og vi 
vil gerne sige tusind tak til alle ryttere i cykelløbet og 
tusind, tusind tak til alle sponsorer, både erhverv og 
private. Jeres hjælp er helt uvurderlig, da der er brug 
for rigtig mange penge til projektet. Der var ryttere på 
racercykler, hjemmebyggede cykler, ladcykler, børne-
cykler og »havelåger« – helt igennem fantastisk. 

Godt gået Farup

Computer / I-pad hjælp
Er	 computeren	 ikke	 din	 bedste	 ven,	 eller	 har	
du	nogle	 små	problemer	med	den,	 ja	 så	 er	der	
mulighed for gode råd eller en hjælpende hånd 
ganske gratis.

Hver onsdag eftermiddag frem til december 
fra 13.30 til 15.30 kommer der en IT-kyndig 
betalt	 af	Esbjerg	kommune,	han	kan	 træffes	på	
skolen i Lokal Arkivets lokale.

Har	du	en	stationær	computer,	er	der	også	mu-
lighed	 for,	 at	 han	 kan	 komme	 hjem	 til	 dig,	 så	
mød bare op.

Kære Kagebagefolk!
Tusind tak for endnu en ihærdig kagebagedag 
til Landsbyfestens kaffebord fredag aften! Det 
var	 som	 sædvanlig	 et	 imponerende	 skue,	 og	
der blev næsten spist op – også af den i farten 
glemte kage!

Efterlysning: 
Esther Jørgensen savner sin lagekagekniv – den 
forsvandt i kampens hede – den er udstyret 
med	 et	 bånd	 ved	 skaftet,	 så	 den	 skulle	 gerne	
være let genkendelig – og vi vil selvfølgelig 
savne	den	til	næste	år,	om	ikke	før!	Kniven	kan	
afleveres enten i Lokalarkivet på torsdage i ulige 
uger mellem 15 og 17 eller til et af Lokalarkivets 
medlemmer. På forhånd tak!

Ivan	Jørgensen,	Villy	Lønne,	Ragna	Weidinger
Susanne	Møll,	Mette	Lind

Kære Kent!
Tillykke med en ny etape af dit fantastiske puslespil. Det er sket i bagende sol og 
andet	vejr,	men	du	har	gjort	det,	og	det	er	imponerende,	så	jeg	var	simpelthen	
nødt til at få dig foreviget! Jeg glæder mig til at se fortsættelsen.
Mette Lind

Stensætning ved Kirkehuset
Kents store fantastisk flotte puslespil
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gUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

SEPTEMbER
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	gående	nadver	
Søndag d. 11. 19.s.e.trin. kl. 14.00 kaffe
Søndag	d.	18.	 ingen
Søndag d. 25. 21.s.e.trin. kl. 10.00 (sommertid slutter)

NOVEMbER
Søndag d. 1. alle helgen dag kl. 10.00 
	 gående	nadver/kaffe		
Søndag	d.	8.	 23.s.e.trin.	kl.	10.00	
Søndag	d.	15.	 24.s.e.trin.	kl.	11.00	NB	tidspkt.
Søndag d. 22. ingen
Søndag d. 29. 1.s.i advent kl. 10.00 pigekoret medvirker

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,	mail:	ehs@km.dk	
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 
www.farupkirke.dk

bESØg AF PRÆSTEN 
Man er altid velkommen til at kontakte mig for et besøg 
og en samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og 
kommer	også,	hvis	nogen	ønsker	at	holde	nadver.	Præste-
gården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være 
en	god	idé	at	kontakte	mig	på	forhånd.	Elin	Hjuler	

FERIE
Sognepræsten	holder	fri	d.	18.-22.10.	samt	16.-22.11.	Der	
kan	rettes	henvendelse	til	sognepræsterne	i	Ribe,	Simon	

T.	Stubkjær	og	Ruth	H.	Svendsen	tlf.	75420232/75431156	
eller evt. kordegnekontoret i Gravsgade 75420350 (hverdage 
9.00-12.30).

SALMEMARATON
…fortsætter ifølge nedenstående tider og steder. 
Og konceptet er det samme som hidtil: 10 stk. 
salmer og en kop kaffe. Det hele tager en times 
tid.	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 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

ALLE HELgEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 1. november kl. 10.00 er der Alle Helgen 
gudstjeneste. Den dag er det skik mange steder landet 
over,	også	i	Farup,	at	nævne	navnene	på	de	mennesker	
med	tilknytning	til	sognet,	der	er	døde	i	året,	der	er	
gået. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten. 

TIRSDAgSKLUbbEN
Her i efteråret får vi besøg af lokale folk i konfirmandstuen. 
Tirsdag	d.	27.	oktober	er	det	Elsebeth	Smidt,	Tanderup,	der	
fortæller	om	sine	forældre,	herunder	tiden	på	Rødding	Høj-
skole.	»Øst	og	vest	–	by	og	land	mødes/fortælling	om	mine	
forældre«,	lyder	overskriften	over	denne	eftermiddag.	

Tirsdag	d.	24.	november	kommer	Elly	Okholm,	tidligere	
Farup,	nu	Gredstedbro.	Elly	Okholm	har	i	Tirsdagsklub-
bens	»barndom«	underholdt	med	småhistorier,	som	hun	og	
hendes generation kender fra de gamle læsebøger i skolen. 
Dem	vil	vi	få	lejlighed	til	at	høre	igen,	denne	eftermid-
dag,	hvor	der	er	nøjagtig	en	måned	til	jul,	og	vi	derfor	skal	
hygge med sang og mundgodt og altså rim og remser fra 
engang… 

Igen	foregår	det	i	konfirmandstuen,	kl.	14.30-16.30.	Kaffen	
koster 10 kr. Snakken og hyggen ingenting. Alle er som 
altid	velkomne,	uanset	om	man	nu	anser	sig	for	at	være	i	
Tirsdagsklub-alderen eller ej! 

ADVENTSKOR
I skrivende stund føles det stadig som sensommer. Alligevel 
annonceres der i aviser og blade med tilbud på julefrokost-
menuer,	så	langsomt	nærmer	vi	os	årets	store	kirke-	og	
familiebegivenhed. Det er derfor også tid at melde datoer 
ud	for	det	lokale	adventskor.	Maja	er	med	igen,	midt	i	sin	
barselsorlov,	så	vi	har	bare	at	stille	talstærkt	op,	når	hun	
sætter sig til pianoet. Både »gamle« og nye sangere er vel-
komne,	unge	som	voksne.	Det	er	entusiasmen	og	sangglæ-
den,	der	tæller.	Så	klarer	Maja	resten!	

Vi gentager formen og mødes 4 aftener i konfirmandstuen. 
Kan	man	ikke	være	med	hver	aften,	går	det	også.	
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Tirsdag d. 24. november
Mandag d. 30. november
Torsdag d. 10. december

Hver aften fra 19.00-21.00 med indlagt kaffepause. Man 
bedes	selv	medbringe	kaffe/brød.	Og	det	hele	kulminerer	
søndag d. 13. december kl. 19.00 med kor- og musikaften i 
kirken. Vi mødes dog allerede kl. 17.00 for at pudse korsan-
gen	af.	Der	er	ingen	tilmelding,	man	møder	blot	op.	Er	der	
spørgsmål,	så	ring	eller	mail	til	Elin	Hjuler.

»..og når min sjæl blev af sin grublen træt,
den hviled’ sig ved Fadervor at bede«. 
Grundtvig	1839	/	»Et	jævnt	og	muntert,	virksomt	liv	på	
jord...« 

KONFIRMANDLEJR

Biskop i Ribe stift, Elof Westergaard er for-
mand for Foreningen for kirkegårdskultur. Her-
under bringes et uddrag af hans beretning på 
sidste årsmøde, med bud på tendenser i kirke-
gårdskulturens udvikling:

»Vi lever i en kultur med acceleration og hast, og 
her kan kirkegården forekomme at være et temme-
lig ubekvemt sted, hvor vi bliver mindet om noget, 
vi helst ikke vil mindes om. Havet og skoven spej-
ler som begravelsessted måske bedre tidsepokens 
idealer.

Men det hegnede område, som kirkegården er, 
og dette steds særpræg af en blanding af natur 
og kultur, er det vigtigt fortsat at arbejde for og 
arbejde med. Kirkegården er et vigtigt pauserum, 
mere end et sort hul i byrummet, det er nemlig et 
levende sted, hvor vi fortsat kan blive mindet om 
såvel store vilkår som mennesker og om, hvordan 
vi bliver til, ved at dele livet med hinanden. Det 
finder jeg forsat at Foreningen for Kirkegårdskul-
tur arbejder for og skal arbejde for.

’Kirkegården skal også altid være ren og ordentlig. 
Der skal hverken være hyldebuske eller nælder, 
græsset må kun gå op til anklen’, skrev Palladius i 
1540’erne. Af mange grunde er der i dag brug for 
flere og mere ekstensivt drevne kirkegårde. Større 
mobilitet, ændret natursyn og øget bevågenhed på 
økonomien i kirkegårdsdriften spiller her en rolle. 
Mere natur, og Palladius kan godt gå hen og have 
en fremtid her i landet, i hans vurdering af, hvad 
det vil sige, at kirkegården er ren og ordentlig, 
nemlig at græsset kun må gå op til anklen, og at 
den græsklædte kirkegård således blot skal slås et 
par gange om sommeren.

Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at vi vil se flere 
kirkegårde, som vil få mere præg af græstæppe, 
eller der, hvor jeg er biskop , som et klitlandskab 
eller med hedepræg. Ikke mindst hvis valget står 
mellem at lukke en kirkegård eller at gøre den 
økonomisk mindre dyr, så vil jeg altid gå efter det 
sidste, en større grad af naturtilpasning«.

De tre konfirmander Sofie, Marie og Malthe på konfirmand-
lejr med 60 andre på Kongeådalens efterskole.
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I skrivende stund er vi meget spændte i Styregrup-
pen. Projektet omkring etablering af Farup Kultur- 
og Aktivitetshus er nu blevet godkendt til støtte i 
Esbjerg Kommune af både afdelingen for »Børn og 
Kultur« og »Økonomiudvalget«. Det er rigtig godt 
nyt,	men	det	skal	selvfølgelig	først	godkendes	i	Byrå-
det. Vi krydser fingre... Svar forventes først i oktober.

Arkitekt,	Jørgen	Knippel,	har	nu	været	i	gang	og	ud-
arbejdet	 tegninger.	 Næste	 skridt	 er,	 at	 en	 ingeniør	
gennemgår projektet og foretager de beregninger der 
skal	til,	for	at	håndværkere	kan	give	prisoverslag	på	
materialer og arbejde. Der er fundet en ingeniør og 
han er nu i gang med selve projekteringen. 

Ang.	 Fondsansøgninger,	 så	 arbejdes	 der	 ligeledes	
videre med disse. Fondsansøgninger og frivilligt 
arbejde bliver en af grundpillerne i projektet og vi 
er	 derfor	 i	 gang	med	 at	 prioritere,	 hvordan	 vi	 skal	
søge	fonde.	Der	er	fonde,	der	gerne	vil	give	penge	til	
»mursten«,	mens	der	er	andre	fonde,	der	hellere	vil	
give støtte til inventar og lignende. Det er et tidskræ-
vende	arbejde,	men	der	er	folk	på	sagen…

Hvis	 I	har	 spørgsmål	eller	gode	 idéer,	 så	 send	dem	
endelig til Styregruppen på mail: or@ribedyreklinik.
dk.	Vi	tager	imod	alle	gode	idéer	og	tager	dem	med	
i den samlede vurdering af husets udformning.

På Styregruppens vegne
Ole Rasmussen

status på Farup landsbyfælled
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Esbjerg Kommunes Landsbyportal
Esbjerg	Kommune	har	netop	publiceret	en	ny	landsbyportal,	hvor	på	der	gerne	skulle	forefindes	nyttige	
oplysninger	om	det	at	være	borger	i	et	lokalsamfund.	Tovholderen	på	projektet	er	Jesper	Holstener	Larsen,	
som	er	landdistriktskoordinator	og	fondraiser,	og	har	været	og	stadig	er	sparringspartner	for	vores	kontakt	
til	Kommunen,	særligt	i	forbindelse	med	etableringen	af	landsbyfælleden.

Vil	du	vide	mere,	så	kig	ind	forbi	www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk

Søren	Høy	Bendixen

Formand
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening



Kære Farup-ven!!
Vi er fortalere for at der ikke kommer mere gadelys end højst nødvendigt her i Farup. Ikke for at starte en diskussion om det – 
men vi synes at en del af vores landsbys charme er, at alt ikke er badet i gadelys. Det fremhæver folks individuelle »indkørsel«- og 
facadebelysning og det giver os alle en enestående mulighed for at nyde aften- og stjernehimlen.

Til gengæld stiller det store krav om lys på cykler og reflekser på alt hvad der bevæger sig rundt i sognet. 
Det være sig barnevogne, hunde, borgere og trækvogne!

Der er ofte reflekser til ungerne i skolerne; men os ”gamle” kan IKKE komme udenom. 
Vi må til lommerne og investere i lidt billig livsforsikring. 

Personligt ville jeg være rigtig træt at at blive ramt af en bil; men mindst lige så træt af at være fører af en bil og så ramme en 
ellers rar og venlig Farupper, som bare ikke lige gad sætte en refleks i jakken.

Pas på dig selv - og pas på mig! Med håbet om en oplyst mørketid!

Fodgænger, hundelufter, cyklist, bilist OG Farup-borger!!

Mikkel B

ALLEHELgENSARRANgEMENT

Fredag d. 30. oktober fejrer vi igen Allehelgen i og omkring kirkehuset og kirken. Arrangementet – som efterhånden er blevet 
en fast del af årets cyklus af aktiviteter i Farup –  er for hele familien. Skulle der findes en enkelt ond ånd i fredelige Farup, 
skal den også være velkommen - den vil blive mødt af lys og lygter, samt glade børn og voksne i hyggeligt samvær!

Programmet er som det plejer:
Kl.	19.00:	 Aktiviteter	på	parkeringspladsen	ved	kirken,	
 hvor græskar udhules og forvandles til lygter.
Kl.	19.30:		 Ghost-walk	i	Kirkelunden,	arrangeret	af	Ungdomsklubben.
Kl.	20.00:		 Kaffe,	kakao	og	kage	i	Kirkehuset,	tilsat	et	par	gode	gys	i	form	
 af uhyggelige fortællinger...
Kl. 20.45- 
ca. 21.15:  Lys og aftensang i kirken.

Pris	for	kage	og	kaffe/kakao:	20,-	for	voksne	og	10,-	for	børn.
Medbring	gerne	selv	udhulningsgrej,	samt	evt.	græskar.	
Græskar kan også købes på stedet.

Til slut en lille efterlysning: 
Kager	modtages	gerne!	Skulle	der	være	nogen,	som	har	tid	og	lyst	til	at	bage,	kan	
de	ringe	eller	sende	en	sms	på	tlf.	26351758.	Det	vil	være	en	stor	hjælp!

Urene	–	og	havemøblerne	–	er	stillet	tilbage,	hvor	de	hører	hjemme,	men	vi	har	stadig	lyst	og
overskud	til	at	mødes,	inden	vi	for	alvor	går	i	»vinterhi«.

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


