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AKTIVITETSKALENDER
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

Januar
Tirsdag den 26. kl. 14.30-16.30  Tirsdagsklub i konfirmandstuen 
Tirsdag den 26. kl. 19.00 Generalforsamling FSBG og 
 Forsamlingshuset i Forsamlingshuset

Februar
Lørdag den 6. kl. 10.30-12.00 Fastelavnsfest i Farup gl. skole

Marts
Torsdag den 3. kl. 
19.00 til ca. 22.00 Podekursus på Farup gl. skole
Fredag den 11. kl. Gymnastikopvisning i Logitrans hallen
Torsdag den 17. kl. 20.00 Koordineringsmøde i Kirkehuset

April
Søndag den 17. kl. Affaldsindsamling i skolegården 
 på Farup Skole

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. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

FARUP SOGN
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GENERALFORSAMLING 2016
tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.00

Så er det endnu engang tid til at afholde generalforsamling jf. vedtægterne. Farup Forsamlingshus og Farup Sogns Bor-
ger- og Gymnastikforening afholder det i forsamlingshuset. Det gør vi, som vi plejer  Forsamlingshuset starter med deres 
generalforsamling den 26. januar kl. 19.00, hvorefter der serveres kaffe og kage. Når vi har tygget af munden, starter bor-
gerforeningens generalforsamling. I år har vi til kaffen fået landsbyfælleden til at komme og fortælle om projektet samt en 
status og fremtidsplanerne.

Forsamlingshuset dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsberetning ved kassereren 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingentstørrelse for 
 medlemskab af Farup Forsamlingshus 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt

Jf. gældende vedtægters §10, skal vi bekendtgøre, at der vil blive fremsat forslag om vedtægtsændringer. Disse vil inden 
generalforsamlingen blive opslået på www.farupsogn.dk. Har du et bestyrelsesmedlem gemt i dig, eller vil du foreslå et 
medlem, så hører bestyrelserne naturligvis gerne fra dig.

Farup Forsamlingshus, Betina Doctor Jørgensen, 6155-8985, betinadoctor@hotmail.com
FSBG, Søren Høy Bendixen, 2026-1689, fsbg@farupsogn.dk

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til Koordineringsmøde i KIRKEHUSET

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 20.00

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.

Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede, 
der på bedst mulig måde vil forsøge at bringe disse.

Der udsendes referat efterfølgende.
HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarere kan rettes til Søren Høy Bendixen
Mail: fsbg@farupsogn.dk • Tlf.: 50 76 30 90

Borgerforeningens dagsorden: 
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7.  Valg af 2 revisorer
8.  Eventuelt

•	 På	mødet	vil	det	være	muligt	at	koordinere	aktiviteter,	således	at	uheldige	kollisioner	kan	undgås.
•	 Drøfte	nye	udviklingsmuligheder.
•	 Indgå	samarbejdsaftaler	foreningerne	imellem.
•	 Udveksling	oplysninger	i	mellem	foreningerne	mv.
•	 Få	nye	(gerne	vilde)	idéer	og	finde	ildsjæle	
	 (ikke	nødvendigvis	blandt	de	tilstedeværende),	der	vil	hjælpe	med	at	udføre	dem.
•	 Andet.



www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet

FARUP SOGNEBLAD4

Efterlysning
Efter at det er kommet os for øre, at man stadig her i sognet støder på praktisering af gammel overtro, har 
vi besluttet os for at forsøge at få registreret dette for eftertiden, som en vigtig del af vores folketros historie, 
der er værd at bevare. Det kan være, at man gemmer spidse jerngenstande på marken som værn mod hekse 
og troldtøj, eller at man har en kalv som er dræbt af lynet, til at ligge på sit loft som værn mod lynnedslag. 
Har du kendskab til lignende skikke som stadig foregår, er vi meget interesserede i, at du henvender dig 
til museet, så vi kan få registreret dette, før det går i glemmebogen. Hvis du har genstande du vil beholde, 
vil vi meget gerne blot registrere, at de findes. 

Kontakt os gerne, hvis du mener, at du kender til noget 
relevant overtro/folketro i Farup Sogn. 
 
Med venlig hilsen
 
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør v. Sydvestjyske Museer
Kontakt:  ansig@sydvestjyskemuseer.dk	•	7616	3966

Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør v. Sydvestjyske Museer
Kontakt:		mhs@sydvestjyskemuseer.dk	•	7616	3935

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

Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arran-
gerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også 
betale for det.

Kom ind på hjemmesiden og få styr på det. Der kan både 
betales for 2015, hvis du ikke har fået gjort det samt for 
2016. Vi er begyndt igen i år at opkræve højere pris for 
ikke medlemmer til nogle af vores arrangementer!  

I 2016 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 Dan-
kort 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.farup-
sogn.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.

Medlemskab af F.S.B.G. 
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Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening afholder 
på Farup gl. skole kursus i podning af træer – primært 
frugttræer torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00 til ca. 
22.00. Det er et kursus med både teori, øvelse og frem-
stilling ligesom der naturligvis er socialt samvær.

Underviser på kurset er Boi Jensen fra frugttræsplante-
skolen De Gamle Sorter, der er en specialplanteskole for 
fremstilling af gamle frugtsorter. 

Boi Jensen har siden 2003 lavet podede træer og andre 
planter i sin lille frilandsplanteskole på lejet jord, øst for 
Holstebro. Efter mere end 30 år med bankarbejde og 
vurdering af ejendomme til kreditforeningslån har han 
gjort sin hobby til hovederhverv. 

Podning af træer tog sin begyndelse i 1986 og siden er 
der lavet stadig flere træer. Næsten lige så længe har 
undervisning og foredrag om podning, gamle frugtsor-
ter, beskæring og stiklingeformering også været en del 
af arbejdet. 

De fleste færdigheder er tillært enten ved bare at forsøge 
sig frem eller ved snak med andre producenter og der 
er podet mere end 10.000 træer, der overvejende sælges 
til private. Derudover holdes omkring 10 kurser eller 
foredrag årligt. 

Der produceres mest gamle frugtsorter på vildstammer, 
samme type træer som i vore bedsteforældres tid kunne 
klare sig uden sprøjtning. Vi kan stadig se disse store 
skulpturelle træer i landbohaver, hvis de ikke er blevet 
væsentligt beskåret – og de sorter, der har kunnet klare 
sig i over 100 år uden væsentlige sygdomme, – vil også 
kunne det i dag.

Hvad får du så for pengene? 
Jo, du vil den torsdag aften få:
•	 teoretisk	viden	om	podning	og	frugttræer	
 i almindelighed
•	 praktisk	øvelse	i	podning	af	træer	på	»øvelsespinde«
•	 podning	af	2	frugttræer,	som	du	efterfølgende	får	
 med hjem fra kurset
•	 mulighed	for	at	flere	ekstra	podemateriale,	hvis	du	
 vil lave flere træer på kurset eller hjemme
•	 socialt	samvær	med	andre	pode	interesserede
•	 kaffe/te	ad	libitum

Der er en deltagerbegrænsning på 30 deltagere. Frem 
til årsskiftet, er det udelukkende medlemmer af borger-
foreningen, der kan tilmelde sig kurset, og ved at bruge 
rabatkoden ”FSBG2016” opnår du deltagerrabat, hvis 
du har betalt medlemskab til FSBG. 

Fra årsskiftet vil der blive annonceret uden for Farup. 
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.farup-
sogn.dk i øverst højre venstre. Det er også her, du alle-
rede nu kan betale kontingent for 2016 og derved opnå 
deltagerrabatten.

Vi håber, at det er noget, du finder interesse for, og at 
du gerne vil deltage i kurset. Vi ser frem til nogle hyg-
gelige timer.

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen

Podekursus 
3. marts 2016 kl. 19 - ca. 22

Søndag den 17. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På 
denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende 
affaldsindsamling. Lignende arrangementer blevet afholdt siden 2010 
hvorfor det med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde 
grunde til ikke at møde op!!!
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

AFFAldsindsAmling 2016
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Her først i december indsendes der ansøgning om 
byggetilladelse	for	»Farup	Kultur-	og	Aktivitetshus«.	
Planen er, at huset opføres i sensommer og efterår 
2016	og	at	huset	kan»lukkes	af«	i	oktober	2016.	Der-
efter kan resten af det indvendige arbejde foretages i 
vinteren 2016/2017, så huset kan indvies forår 2017. 

Forud for byggetilladelsen er der foretaget jord-
bundsundersøgelser	(geotekniske	undersøgelser),	så	
ingeniør Knud Verner Thomsen kan få lavet bereg-
ninger på, hvor kraftigt fundamentet skal være, for at 
det kan bære bygningskonstruktionen. Knud Verner 
Thomsen og bygningskonstruktør Karsten Legaard 
har været i gang med arkitekt Jørgens Knippels teg-
ninger. Håndværkere er allerede involveret, så vi kan 
få fundet ud af hvilket arbejde, vi selv kan udføre 
og hvad vi skal have mere professionel hjælp til at 

udføre. Der arbejdes med lokale håndværkere, hvor 
der er mange, der har givet gode tilbud på arbejde og 
materialer. Det sætter vi selvfølgelig rigtig stor pris 
på.

Mht. styregruppen, så har vi fået et medlem mere. 
Preben Sjælland fra Forsamlingshusets bestyrelse 
er blevet tilknyttet, for at sikre den gode kontakt til 
Forsamlingshuset. Vi glæder os til det fremtidige ar-
bejde i gruppen. Ligeledes er det vigtigt for os og hele 
projektet, at så mange som muligt i Farup kommer til 
at føle ejerskab for projektet og arbejdet med opfø-
relsen af det fremtidige Kultur- og Aktivitetshus. Det 
bliver en stor opgave, men det bliver fedt…

Mange julehilsner fra Styregruppen
Ole Rasmussen

Status på Kultur- og Aktivitetshuset 
på Farup Landsbyfælled

Som formand for Farup Sogns Borger- og Gymnastikfor-
ening, Søren Høy Bendixen, fortalte om til landsbyfesten, 
så er KlubLiv Danmark og KlubLiv Mobil nu kommet 
rigtig godt i gang.

Konceptet er mikrosponsorater. En lille smule giver meget 
i sidste ende. Det foregår ved, at du tilmelder familiens og 
evt. din virksomheds dankort på www.klublivdanmark.dk 
og der vælger, hvem du ønsker at pengene skal gå til. Når 
du handler i en butik, der er tilmeldt KlubLiv-ordningen, 
overføres en procentdel eller et fast beløb af dit køb til den 
forening, du har besluttet. Det er butikken der bestemmer 
størrelsen. Der bliver ikke hævet ekstra fra din konto, da 
det er butikken, der giver pengene, du bestemmer, hvem, 
der skal have dem.

Fx handler du hos tøjbutikken Raauhauge på gågaden i 
Ribe for 1000 kr., så overfører Raauhauge 20 kr. til KlubLiv 
Danmark. Da du har valgt, at dine køb skal gå til borger-
foreningen, så overføres de 20 kr. ved udgangen af måne-
den fra KlubLiv Danmark til borgerforeningen.

Du har ingen udgifter ved det og ingen bøvl med at huske 
et medlemskort mv. Det er et sikkert og troværdigt kon-
cept, som styres af DGI i samarbejde med NETS.

Du kan også vælge at udskifte din mobiltelefonudbyder til 
KlubLivMobil. Du kan overføre dit nuværende nummer 
eller få et nyt. Du kan læse mere om abonnementerne på 
www.klublivmobil.dk, med de har fx et abonnement på 12 
timers tale, 12 GB data, fri SMS, fri MMS og fri Facebook 

til 99 kr. pr. måned. KlubLivMobil giver 10% af dit måned-
lige abonnement videre til konceptet. De bruger Telenor’s 
netværk, som har god dækning i Farup.

Hvem er så sponsorer? Det kan du læse inde på www.
klublivdanmark.dk og herefter klikke på Butiksguide. Og 
der kommer hele tiden flere til. Der er bl.a. dannet en 
sammenslutning af nogle af foreningerne i og omkring 
Ribe, som vil skaffe flere butikker til konceptet. Den er vi 
naturligvis en del af.

Hvordan tilmelder jeg mig? Gå ind på www.klublivdan-
mark.dk og vælg KLUBLIV MEDLEM. Her kan du tilmel-
de dig samt se en lille video om KlubLiv-medlemskabet.

Vi har vedlagt en informationsflyer fra KlubLiv Danmark, 
som familien kan læse lidt i. Vi vil rigtig gerne have, at du 
tilmelder jeres Dankort, så vi kan få nogle mikrosponso-
rater til din borgerforening.

Har du spørgsmål til det, så kig ind forbi www.klubliv-
danmark.dk eller spørg borgerforeningen ved Søren Høy 
Bendixen på foreningens telefonnummer 50 76 30 90 eller 
mail fsbg@farupsogn.dk

                                                 

Hej beboer i Farup sogn
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Jeg er født i Ribe i langhuset ved jernbanen på Plantagevej 
og opvokset på Jernkærvej 35. Her besøger jeg ofte min 
87 årige mor, som stadig efter 62 år bor i vores barndoms-
hjem.

På min fars – Søren Christiansen – side stammer familien 
fra Hillerup, og det er jo nok ikke tilfældigt, at alle Chri-
stiansen brødrene på nær en, bosatte sig i den driftige del 
nord for Ribe, nemlig Farup på følgende steder

•	 Bedstefar	Gårdmand	Christian	Christiansen,	Farupvej
•	 Gårdmand	Holden	Christiansen,	Farupvej
•	 Vognmand	Broder	Christiansen,	Kærbølvej
•	 Gårdmand	Marius	Christiansen,	Tanderupvej
•	 Vognmand	Jens	»mannepenge«	Christiansen,	Hviding

Min far Søren var i en periode chauffør hos Broder Chri-
stiansen. Naturligt nok gik mange af weekendturene for 
mig, som det første barnebarn, til Farup hos bedstemor 

Anne og bedstefar Christian. Her hjalp min far til på 
husmandsstedet, mens jeg hyggede mig med bedstemor 
i køkkenet.

Når så skoleferien kom som 6-årig for mig, gik turen også 
mange gange til Farup hos bedstemor og bedstefar med 
datidens transport.

Jeg gik op til Plantagevej/Obbekærvej, og der blev jeg  
samlet op af mælkekusken fra Farup, Christian Rasmus-
sen. Så gik turen ad Kærbølvej til Centralhuset i Farup, 
hvor jeg blev sat af. Jeg spadserede mod gården, hvor bed-
stemor stod ude på vejen, og holdt øje med mig på min 
tur hen til gården. Det var så hyggeligt om sommeren som 
6-7 årig.

Kom i lære hos J.Brand A/S i Kalvslund, hvor jeg traf  
Solveig på kontoret der. Blev som 20 årig indkaldt til 
militærtjeneste og var 3 år på Sjælland ved Artilleriet i 
Holbæk. Efterfølgende overtog Solveig og jeg hendes fars  
Flaskehandel i Arnum, som vi videreførte og drev fra 1971 
til vi pensionerede os efter mere end 30 år i flaskebran-
chen.

Efter 30 års fravær fra Ribe, ville vi gerne tilbringe pen-
sionisttilværelsen i Ribe. Da det ikke blev i selve Ribe, var 
vi heldige at købe en ledig grund på Købmandsvej i Farup. 
Her byggede vi et nyt hus og flyttede ind oktober 2001.

Det har vi aldrig fortrudt med det gode sammenhold og 
nærvær, der er her i Farup.

Med hilsen fra 
Kurt Christiansen

En Ribe-drengs relation til Farup

Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger og Gymnastikforening 
til gymnastikopvisning i Logitranshallen

fredag den 11. marts 2016

hvor den står på flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag. 

Der vil være små og store gymnaster på gulvet, og på tilskuerrækkerne, 
invitere vi hermed forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, 

venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på. 

Program for opvisningen vil kunne ses 
i næste nummer af Marsk og Muld samt 

på hjemmesiden www.farupsogn.dk, når det er klar.

Gymnastikopvisning
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

NOVEMBER
søndag d. 29. 1. søndag i advent kl. 10.00 
 Vi synger julen ind m. pigekor og 
	 minikonfirmander	–	(gående	nadver)	

DEcEMBER 
Onsdag d. 2. Dagplejejul kl. 10.00 
Onsdag d. 2. The Gospellers – koncert kl. 19.30 
Søndag d. 6. 2. søndag i advent kl. 10.00 
Lørdag d. 12. Jul for børn kl. 10.00  
Søndag d. 13. Kl. 19.00 kor og musikaften / kaffe Kirke-
huset
Onsdag d. 16. Kl. 17.00 adventsaftensang 
Søndag d. 20. Ingen
Juleaften d. 24. Kl. 15.30
Juledag d. 25. Kl. 10.00
2. juledag d. 26. Ingen
julesøndag d. 27. Kl. 14.00 julesalmer/kaffe  

JANUAR
Nytårsdag d. 1. Kl. 16.00 godt nytår
Søndag d. 3. Ingen
Tirsdag d. 5. Kl. 19.00 H3K gudstjeneste  
Søndag d. 10. Kl. 10.00
Søndag d. 17. Kl. 10.00
Søndag d. 24. Ingen
Søndag d. 31. Kl. 11.00 NB tidspkt.  

FEBRUAR
søndag d. 7. Kl. 10.00 
onsdag d. 10. Kl. 17.00 salmemaraton /kaffe
søndag d. 14. Kl. 10.00
søndag d. 21. Ingen 

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 

DAGPLEJEJUL
Onsdag den 2. december mødes dagplejere og børn i kirken 
for at synge og høre om jul. Andre er meget velkomne, også 
voksne som har lyst til at synge med!

JUL FOR BØRN
Lørdag den 12. december kl. 10.00. Der sendes brev ud til 
børn i sognet 3-6 år, men alle er naturligvis velkomne. 

ADVENTSAFTENSANG
Onsdag den 16. december kl. 17.00 er der en halv time med 
læsninger, adventssalmer og musik i kirken. Adventsaften-
sangen er tænkt som en lejlighed til at falde ned og finde ro 
midt i julemånedens traditionelt hastige tempo. 

ADVENTSKOR
Når sognebladet kommer på gaden, er vi i fuld gang med 
at synge op til julemånedens kor-musikaften med lokale 
kræfter. Maja Haue sidder ved pianoet, når vi øver gamle og 
nye julesange. De to sidste øveaftener er som nedenstående. 
Man kan stadig hænge på. 
Vi mødes i konfirmandstuen kl. 19-21 med en kaffepause 
undervejs	(medbring	selv	kaffe	og	brød	)	
Mandag den 30. november
Torsdag den 10. december
Søndag den 13. december kl. 19.00 er der kor-musik-aften i 
kirken. Vi mødes allerede kl. 17.00, i kirken, for at synge op.

KOR-MUSIK-AFTEN
Søndag den 13. december kl. 19.00 er der lagt op til en kor 
og musikaften i kirken – med læsning og fællessang under-
vejs. Adventskoret medvirker sammen med Maja. Desuden 
får vi også besøg af Benjamin på bas / fra Husorkesteret. 
Efter en times adventsstemning i kirken byder menigheds-
rådet på kaffe i Kirkehuset. 

JULESØNDAG MED JULESALMER
Julesøndag, søndagen mellem jul og nytår, vil vi bruge på 
at synge nogle af de mange julesalmer, vi ikke har nået. Så 
mød bare op og lad os hjælpe hinanden med at synge os 
gennem nogle af de mange salmer, der handler om jul.
Der vil være kaffe efter sangtimen, som ligger søndag den 
27. december kl. 14.00.

TIRSDAGSKLUB
Tirsdag den 24. november kommer Elly Okholm, tidli-
gere Farup, nu Gredstedbro. Elly Okholm har i Tirsdags-
klubbens	»barndom«	underholdt	med	småhistorier	,	som	
hun og hendes generation kender fra de gamle læsebøger i 
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E skolen. Dem vil vi få lejlighed til at høre igen, denne efter-
middag, 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. Kaf-
fen 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! 
Og i januar, tirsdag den 26., fortsætter vi med en af vore 
lokale ildsjæle, Ragna Weidinger. Ragna har tidligere 
fortalt om og vist ikoner i Tirsdagsklubben. Denne gang 
handler det om en rejse til Rumænien i 2010, hvor der blev 
lejlighed til at se 15 klostre på 8 dage. En stor del af klo-
strene var bemalede både på ydersiden og på indersiden. På 
turen oplevede de også  klosterliv og et specielt kloster, som 
var ved at blive bygget, udelukkende udført af nonner.
Ragna vil især fortælle om én speciel bemaling på vestvæg-
gen af klosteret Voronetz: Den Yderste Dom, eller som den 
også kaldes: Dommedag.

Det var en velbesøgt og fin Tirsdagsklub i konfirmandstuen, 
da Elsebeth Smidt, Tanderup, i oktober fortalte om sine 
forældre, tidligere forstander, forfatter og historiker Hans 
Lund, Rødding og Ellen Margrethe Lund. Om den enorme 
betydning, de fik for egnen gennem årene fra 1926-52. 
Hans	Lunds	»succes«	som	forstander	kan	vel	tilskrives	hans	
personlighed, kolossale viden og ægte engagement i de unge 
mennesker og højskolesagen. Og dertil det, som Elsebeth 
fremhævede, at hendes far var forstander i netop den tid og 
på det sted. Da parret flyttede til Tanderupgård, nød Farup 
sogn meget godt af deres engagement og talrige forbindel-
ser. Hans Lund døde i 1969. Ellen Margrethe Lund i 1982
Begge ligger begravet på Farup kirkegård. 

SALMEMARATON – sidste sæson
Så nærmer vi os afslutningen på salmebogens salmer, gen-
nemsunget på skift i provstiets kirker siden januar 2013. I 
foråret 16 bliver der en ekstra omgang, så vi runder salme 
nr. 791 og får lejlighed til at slutte i domkirken, hvor det 
hele begyndte. Foråret bringer os også til Farup endnu 
engang, som det fremgår af nedenstående oversigt. 
Uge 2 – tirsdag d. 12.1. Ribe domkirke 
Uge 4 – torsdag d. 28.1. Vejrup kirke
Uge 6 – onsdag d. 10.2. Farup kirke 
Uge 8 – torsdag d. 25.2. Gredstedbro kirke 
Uge 10 – tirsdag d. 8.3. Kalvslund kirke  
Uge 12 – tirsdag d. 22.3. Hviding kirke 
Uge 14 – torsdag d. 7.4. Bramming, Skt. Ansgar kirke 
Uge 16 – tirsdag d. 19.4. Sct. Catharinæ kirke, Ribe 
Uge 18  - tirsdag d. 3.5. Hunderup kirke 
Uge 20 – onsdag d. 18.5. Gørding kirke 
Uge 22 – torsdag d. 2.6. Spandet kirke 
Uge 23 – tirsdag d. 7.6. Darum kirke 
Uge 24 – tirsdag d. 14.6. Domkirken  

BABYSALMESANG
Forårssæsonen med babysalmesang begynder onsdag den 3. 
februar. Igen i Sct. Catharinæ kirke kl. 10.00. Vi mødes over 
8 onsdage og synger, danser og laver rytmer en tre kvarters 
tid. Derefter er der tilbud om kaffe/te i kirken. 
Medbring tæppe til barnet. For mere information se kirkens 
hjemmeside eller kontakt Elin Hjuler: ehs@km.dk
Tilmelding nødvendig. 

PIGEKORET
Pigekoret tæller nu 8 vakse piger, som sammen med deres 
nye korleder, folkemusiker og sanger, Simon Voigt  synger 
op til gudstjenesten den 29. november. Det er som bekendt 
også 1. søndag i advent. Den dag byder vi det nye kirkeår 
(og	julen)	ind	med	sang.	

Pigerne er f.v. siddende: Emma, Runa , Mette, Sofie og 
stående f.v.: Isabella, Simon, Thea, Anna Laura, Anne. 

THE GOSPELLERS
Onsdag den 2. december kl. 19.30 får vi besøg af gospel-
koret The Gospellers fra Esbjerg. Koret har eksisteret i 20 
år og har netop fejret sit jubilæum med en flot koncert på 
Tobakken i Esbjerg, hvor Trine Gadeberg var gæstesolist. 
Koret, som har base i Treenighedskirken i Esbjerg, har i øje-
blikket lukket for tilgang af korsangere, så stor er interessen. 
Blandt korets medlemmer er flere fra Farup. Vi får fornøjel-
sen af at høre koret i begyndelsen af adventstiden. Glæd jer 
til en aften med sprudlende, livsbekræftende musik. 
Der er fri entré. 

MINIKONFIRMANDER
En håndfuld minikonfirmander er gået i gang med at un-
dersøge kirken og dens omgivelser. De har mange spørgs-
mål og kommentarer og det er ren fornøjelse.
De slutter af 1. søndag i advent ved gudstjenesten kl. 10.00. 

Her sidder de omkring graver Kents frokostbord: 
F.v. Elias, Rasmus, Pernille, Ida og Frederik.
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E LAD OS PRØVE ET 
TANKEEKSPERIMENT
Forestil dig, at Jesus vender tilbage til jorden og vandrer  
rundt juleaften, mens han kikker ind ad vinduerne for at 
se familierne fejre jul. Vi har ikke svært ved at gætte på, 
hvad han ser, for der sker mere eller mindre det samme i de 
forskellige hjem. Men hvilke tanker gør han sig mon i den 
anledning? Måske tænker han noget i retning af følgende:
Det er ganske besynderligt at overvære de forskellige optrin 
rundt omkring i hjemmene. Så forskellige, og dog så ens. Næ-
sten alle steder står der midt i stuen et grantræ pyntet med 
hjerter og levende lys. I toppen af træet er der en stjerne. Folk 
går syngende rundt om træet med hinanden i hænderne. De 
virker glade og forventningsfulde, især børnene, der næsten 
ikke kan få øjnene fra pakkerne under træet.
Hvad jeg slet ikke kan forstå er, at de indimellem synger om 
en, der hedder Jesus: »Kom Jesus, vær vor hyttegæst«.  Et 
øjeblik troede jeg, det var mig, de tænkte på, Men det må 
være en anden. For hvad skal de bruge mig til? De har det jo 
så hyggeligt og fordrageligt sammen.
Men hvad nu, hvis det alligevel var mig, de havde i tankerne 
og gerne ville have besøg af? Ville de så virkelig tage imod 
mig som en gæst? Eller ville de se mig som en fredsforstyr-
rer – en party crasher, som folk vist siger nu om dage? Noget 
kunne tyde på, at de allerhelst vil hygge sig i deres små hytter. 
Mon det er det, de mener, når de taler om julefreden? 

Sådan indleder højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup,  
sin	»Glædens	fest.	En	julekalender	for	voksne«,	som	kom	
på gaden her i efteråret og nok kunne være en og anden en 
julegaveidé… 

Som	han	selv	skriver:	»Hele	tanken	bag	denne	Julekalender	
for voksne er at levere et bidrag til eftertanke, når vi oplyste 
moderne mennesker bliver spurgt om, hvorfor vi fejrer jul. 
Det er klart, at svaret har en hel del med kristendommen 
at gøre, det kommer næppe bag på nogen. Alligevel er det 
måske meget godt at blive mindet om det. Det kan jo være, 
at du midt i al juletravlheden kommer til at glemme, at 
du godt vidste det. Og det ville da være ærgerligt, hvis du 
ikke var bevidst om, hvor glad du egentlig har grund til at 
være«.	Bogen	koster	små	100	kr.	

BØN TIL JULEAFTEN
af biskop Elof Westergaard, Ribe stift
Lille barn, 
Gud af Gud
lys af lys,
du kommer til verden i denne nat,
svøbt og lagt i verdens krybbe.
Dit ansigt vækker glæden hos det folk
der vandrer i disse mørke og korte dage.
Vi beder dig:
lad englens ord til hyrderne på marken
klinge ud over hele verden,
og læg dit julebudskab ind i vores hjerter
så den kolde frygt
der vokser i os,
smelter og forsvinder.
Spred din glæde
så vi i taknemmelighed 
glemmer os selv
og synger med på dine engles sang.
Ære være Gud i det højeste og på jorden,
du som er fra evighed til evighed. 

Igen i år fik vi fejret Allehelgens aften på 
ægte Farup-vis: masser af uhygge både 
udenfor og indeni Kirkehuset – tilsat 
ikke så lidt hygge! 

Tak til ungdomsklubben for den gys-
elige ghostwalk og tak til Mikkel for 
hårrejsende
historier. 

Specielt den sidste af dem er jeg glad for, 
vi fik efter turen Kirkelunden rundt...

Allehelgens aften
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ÅRETS LOPPEMARKED gik over al forventning 
Årets loppemarked gik super godt. Som altid stod der rig-
tig mange kræmmere i kø foran Forsamlingshuset fra start 
(omkring	60-70	stykker),	og	der	blev	gjort	mange	store	og	
små handeler. Det var også rigtig dejligt, at mange lokale 
lagde vejen forbi loppemarkedet. Det er hyggeligt, når folk 
har tid til en kop kaffe, og der er altid noget at snakke om, 
når man sidder der blandt gamle møbler, nips og tingel-
tangel. Vi fik solgt for over 13.300 kr., og alle penge går 

til Forsamlingshuset. Vi har fået tømt godt ud/ryddet op 
i lopperne hos Lauge, så nu har vi mere end nogensinde 
brug for nye lopper… Husk man kan aflevere lopper hele 
året hos Lauge, Farup Kirkevej 18. 

Endnu engang tak til alle  vores trofaste hjælpere. 

Ruth og Mogens

Jerncontainer i Farup
Husk at vi har en container stående i Farup til indsamling af jern. Det er alt muligt jern og metal – intet er 
for småt. I stedet for at køre det på genbrugspladsen, så smid det i containeren hos Lauge Nielsen, Farup 
Kirkevej 18. Containeren er venligst stillet til rådighed af Dan fra Ribe Flaskecentral. 
Frem med jernet – det går til et godt formål!!!



Alle er velkomne denne lørdag formiddag på skolen, 
hvor vi slår katten af tønden. 

Igen i år vil vi opfordre de voksne til også at komme udklædt. 

Kom gerne som bamse, kylling, forlæns og baglæns eller hvad du nu finder på. 

Bedst udklædte voksen og bedst udklædt barn vil blive kåret efterfølgende. 

Efter tøndeslagning og kåring af kattekonge og kattedronning, 
vil der blive serveret kaffe/te til de voksne 

og saftevand og lidt guf til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller. 

I år afholder vi det på Farup gl. skole.

Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne.

Fastelavnsfest i Farup
Lørdag den 6. februar

kl. 10.30 til 12.00 


