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AKTIVITETSKALENDER
Februar
Lørdag den 6. kl. 10.30-12.00 Fastelavnsfest på Farup gl. skole
Mandag den 22. kl. 19.00-20.00 Generalforsamling Ungdomsklubben
Mandag den 22. kl. 20.00 Generalforsamling Landsbyfælled
 I Lokalarkivets lokaler på Farup Skole
Tirsdag den 23. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Marts
Torsdag den 3.
kl. 19.00 til ca. 22.00 Podekursus på Farup gl. skole
Mandag den 7. kl. 18.30 Informationsmøde for erhvd. 
 I Forsamlingshuset
Fredag den 11. Gymnastikopvisning i Logitranshallen
Torsdag den 17. kl. 20.00 Koordineringsmøde i Kirkehuset
Tirsdag den 29. kl. 14.30-16.30  Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Onsdag den 30. kl. 19.30 Borgermøde for alle i Forsamlingshuset

April
Søndag den 17.  Affaldsindsamling i skolegården 
 på Farup Skole 
Tirsdag den 26. kl. 14.30-16.30  Tirsdagsklub i konfirmandstuen

FARUP SOGN

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
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Formandsberetning for 2015 
i Farup Forsamlingshus
Endnu et år er gået og vi kan se tilbage på nogle gode ar-
rangementer i Farup Forsamlingshus. Samarbejdet med 
Kogehuset, Hans kører rigtig godt, det skal han have stor 
tak for. Tak til alle de frivillige der år efter år yder et stort 
stykke arbejde, det er vi meget glade for, det hjælper meget 
på den daglige drift af Farup Forsamlingshus. Jeg kan også 
kun opfordre flere til at bruge huset og indbetale de 200 
kr. til medlemskabet.

Vi startede året med generalforsamling den 27. januar. 
Fælles med Borgerforeningen. Vi startede som traditionen 
tro og efter kaffe og kage var det så Borgerforeningens tur. 
Preben, Benny og Betina var på valg. Benny takkede nej 
og ind kom i stedet Morten Isaksen. 

Koordineringsmøde den 26. marts, Sussi og Lisbeth del-
tog. 

I foråret var det så endelig blevet vores tur til at få besøg 
af landsbypedellerne. 4 mand kom de og malede baggan-
gen og de 2 små toiletter ude ved køkkenet. Det pyntede 
gevaldigt og de fik stor ros for det. Vi havde også en dag 
i foråret, hvor vi fik pudset vinduer ude og inde, samt fik 
fjernet ukrudt, fejet osv. 

Inden sommerferien var Landsbypedellerne igen og fik 
ordnet soklen, den blev muret op og fik en gang tjære. 
Udhænget fik også en gang maling, samt vinduerne. Vi 
har også planer om at få skiftet gavlene, men det er pt. 
sat i bero.

Den 29. juni deltog Morten og Betina i et møde med 
Farup Landsbyfælled og udvalgte fra andre foreninger. 
Spændende møde med helt nye tegninger og arkitekten 
bag var og fortælle om mulighederne. 

Landsbyfesten den 21. og 22. august, en altid hyggelig 
weekend, med masser af glade Farup borgere. Meget ar-
bejde ligger forud for denne weekend og fra vores besty-
relse deltog Lisbeth og Morten i styregruppen. Vi havde 
som altid vores tombola, som Ribe og oplands butikker 
er meget søde til at sponsere gaver til. Ruth Hundebøll 
og Betina Vase er fast team, der kommer og hjælper os 
med at stille op tidligt lørdag morgen, så vi kan være klar, 
til det starter kl. 10.00. Igen i år mange fine præmier og 
en stor tak til alle jer, der har hjulpet med at få dem hen- 
tet, stillet op og købt. Overskuddet lød på 7820 kr. Rigtig 
flot.

EDC Ribe har været forbi og vurderet forsamlingshuset, 
det er sket på baggrund af Farup Landsbyfælled. Nu når 
det nye foreningshus kommer, så er der ikke længere brug 
for Farup Forsamlingshus.

Vi har holdt fællesspisning den 24. september og den 12. 

november, med henholdsvis 58 den første gang og 50 an-
den gang. Vi havde valgt at gøre det anderledes denne 
gang med start kl. 17, så den første time kunne man spille 
spil og så var spisning kl. 18.00. Vi synes idéen var god og 
der blev spillet på livet løs. Hans leverede maden og det 
var rigtig godt. Til den sidste fællesspisning var der lidt 
ekstra til børnene.

Der var lagt op til en hyggelig vinaften fredag den 6. no-
vember i Farup Forsamlingshus, men pga for få tilmeldin-
ger blev dette arrangement aflyst. Bjarne var idémanden 
bag det hele. Måske var arrangementet for tæt på jul og 
folk havde travlt med andre ting. Ærgerligt var det når der 
nu var lagt en del arbejde i at få det op at stå. 

Årets loppemarked gik over alt forventning, skrev Ruth og 
Mogens i Marsk og Muld og det må man sige, 13.300 kr. 
blev der solgt for, rigtig flot. Det er bare en hyggelig dag 
og man møder og snakker med mange. Man kan sidde og 
nyde en kop kaffe og Ruths gode hjemmebag, ølkagen er 
bare en af dem.

STOR tak til Ruth og Mogens og alle hjælperne. Det er 
vi meget glade for i bestyrelsen. Håber at I vil fortsætte 
med det store stykke arbejde, det nu engang er. Tak til 
Lene og Lauge fordi de år efter år vil have de mange lop-
per stående.

Vi har holdt evaluering af landsbyfesten sammen med 
Borgerforeningen tirsdag den 17. november. Godt møde 
hvor vi fik skrevet ned, hvad der skal med i drejebogen 
til fremtidige landsbyfester. En Landsbyfest der for øvrigt  
gav et overskud på ca. 6.000 kr. Flot.

Juletræsfesten blev afholdt søndag den 6. december. Hyg-
gelig eftermiddag med besøg af julemanden, dans om 
juletræet, slikposer og æbleskiver. Tak til Hans som spon-
serede æbleskiver, dyppelse osv. 

Vi prøver at holde udgifterne nede, for vi har ikke meget 
at gøre godt med, derfor er det ekstra dejligt, når så mange 
frivillige yder et stort stykke arbejde og andre sponserer 
ting.

På dette års generalforsamling er Sussi og Lisbeth på valg, 
de har begge ønsket genvalg, stor tak til dem.

Preben er i efteråret trådt ind i styregruppen for Farup 
Landsbyfælled og deltager i deres møder.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det store stykke ar-
bejde de yder og håber på fortsat godt samarbejde i 2016. 

Formand for Farup Forsamlingshus
Betina Doctor Jørgensen
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Gymnastiksæsonen 2014/15 i Farup FSBG 

Hold Dag Tid Ledere
1-3 årige forældre-barn Mandag 16.30-17.15 Helene, Hanna & Pernille

4-6 årige puslinge Torsdag 16.30-17.30 Elvira, Sofie, Marie & Inge

0.-1. klasse rytmepiger Onsdag 16.30-17.30 Mie, Andrea & Helle

1.-4. klasse dansehold *NYT* Mandag 17.15-18.00 Maria

2.-5. klasse rytme og spring Tirsdag 16.15-17.15 Camilla, Jeppe & Nanna

Rytmehold 4.-8. klasse Torsdag 17.30-19.00 Julie, Katrine, Kathrine & Mia

Ungdomsmix 16-25 år *** Søndag 19.00-21.00 Line, Gitte, Thomas, Nikolaj m.fl.

Damer * Mandag 19.00-20.00 Karen-Marie

Cross fit Onsdag 17.45-18-45 Elinor & Mike

Sæsonstart uge 38

Bemærk * træner i Logitranshallen

Bemærk *** i samarb. Med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG. Træner i Ribe Fritidscenter.

Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.

Efterårsferie Uge 42

Juleferie Uge 52 og 1

Vinterferie Uge 7

Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 6. marts 2015

Kontingent for børn (inkl. T-shirt) 250 kr.

Kontingent for voksne 350 kr.

Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.

Vi gør opmærksom på, at al tilmelding og betaling igen i år foregår via 

hjemmesiden www.farupsogn.dk senest den 11/11-14!

KOM OG VÆR MED. GYMNASTIK ER SJOVT, SUNDT OG FOR ALLE

Vel mødt til en god sæson.

Laila tlf. 28813735, Helle tlf. 20495264, Ulla tlf. 51838449 og Jytte tlf. 28451495

FSBG formandsberetning for 2015
Endnu et borgerforeningsår er gået. Det har været et år, 
hvor der er sket meget, hvor ting har flasket sig, og hvor 
vi har fået gode tilsagn.

Logitranshallen lagde igen i år i marts måned gulv til 
en flot gymnastikopvisning, hvor vores mange hold viste 
hvad de havde øvet sig på vinteren igennem. Lederstaben 
anført af Jytte Knuden & co. gjorde at alle de fremmødte 
fik valuta for alle penge. Stor tak til dem alle, der gav en 
hånd med.

En aften sidst i marts samlede vi igen alle foreninger i 
kirkehuset, hvor alle medbragte kalender og egne arran-
gementer, så vi kunne få den lagt i den fælles kalender, 
som findes på vores hjemmeside www.farupsogn.dk. Det 
var et godt møde, hvor vi sørgede for, ikke at få planlagt 
arrangementer på samme dag.

For syvende år i træk havde Danmarks Naturfrednings-
forenings opfordret til den årlige affaldsindsamling i april 
måned – i år med ca. 40 mand fra Farup og omegn, der 
havde fundet et par ledige timer denne dejlige søndags 
forårsdag, hvor der blev samlet en masse affald, som ikke 
hører hjemme i marsken i »Nationalpark Danmark«. Igen 
i år var FSBG vært med morgenmad og efter indsamlin-
gen diskede Farup Jagtforening op med pølser, øl og vand. 
Et koncept som bare holder, og som vi gentager i 2016. Det 
bliver den 17. april.

Boldaften kunne igen i år samle folk til en omgang 
rundbold på sportspladsen en maj-aften. 

Når et arrangement forløber ud over alle forventninger, 
så tør vi godt gentage det året efter, og det gjorde vi med 
Sct. Hans på marken bag Kirkelunden. Vi havde tændt op 
i grillene, I kom og tilberedte jeres kød, og nød det efter-
følgende ved de opstillede borde eller på græstæppet. Efter 
sulten var blevet stillet, var der båltale ved Erling Peder-
sen, Nisap, og efterfølgende bålsange og tænding af bålet.

Landsbyfesten fandt som sædvanlig sted i slutningen 
af august, og igen i år var vi tilsmilet af noget helt fan-
tastisk vejr. Fredag aften stod på gymnastiktræning med 

Rikke Vesterby Hansen som tovholder. Efter træningen 
var der opvisning af ca. 30 børn og unge, der viste, hvad 
de netop havde lært. Lokalarkivet var igen vært ved det 
kæmpe kagebord og med efterfølgende god musik. Lørdag 
stod den på hoppeborg og igen i år det helt store samtale-
emne – Farmer Cup. Jesper Tellund og hans »lille hjælper« 
Bjarne Schou havde i år stablet et helt fantastisk arrange-
ment på benene. Det var bare nogle rigtig fede discipliner 
der skulle dystes i – intet mindre end genialt. Til festen om 
aftenen leverede Kogehuset ved Hans Rasmussen maden, 
som bare var rigtig lækker, og blev nydt af ca. 180 sultne 
borgere fra nær og fjern. Musikken blev leveret af vores lo-
kale mand, Klaus Fog og makker, som spillede baggrunds 
musik til maden og gav den max gas efterfølgende, hvor 
dansegulvet blev hårdt belastet af de mange folk derude. 
Hvor var det fedt at se. 180 mand mødte op til festen og 
havde en rigtig fed lørdag aften.

I oktober gik turen for syvende år i træk til Legeborg 
Varde. Ca. 50 mand havde en rigtig fed eftermiddag/aften, 
hvor der blev brændt en masse energi af, hos både unge 
som ældre.

Vi har til gymnastik haft ca. 100 børn og voksne, som 
i år var fordelt på 8 hold samt 2 dansehold. Jeg synes, det 
er flot, at vi kan samle så mange.

På fodbold siden har vi igen i år haft træning for sog-
nets mindste borgere, fordelt på 3-5 årige. Seniorerne har 
heller ikke ligget på den lade side, hvilket medførte at et 
7-mandshold spillede turneringsfodbold. I efterårsturne-
ringen sluttede de af på en 7. plads. (af 7 hold….)

Alle disse arrangementer og tiltag har ikke kunnet bære 
sig selv, hvis det ikke havde været for alle de frivillige kræf-
ter, der er blevet lagt i. Alle medlemmer af bestyrelsen 
har igen i år gjort en stor indsats for, at borgerne i Farup 
sogn har kunnet nyde godt af arrangementerne. Ud over 
bestyrelsen, så har andre også hjulpet til – ingen nævnt, 
ingen glemt.

Søren Høy Bendixen, Formand

Mandag den 22. februar for: 
Farup Ungdomsklub kl. 19.00-20.00

og i forlængelse heraf afholdes generalforsamling for

Farup Landsbyfælled kl. 20.00 
i lokalerne for lokalhistorisk arkiv på Farup Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Ungdomsklub og Bestyrelsen for Farup Landsbyfælled

Indkaldelse tIl ordInær generalforsamlIng
for Ungdomsklubben og farup landsbyfælled



FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

5

Den 24. september holdt vi fællesspisning i forsamlingshus- 
et, denne gang havde vi valgt at prøve noget nyt. Vi startede kl. 
17.00, hvor der var mulighed for at spille spil, drikke en øl eller 
sodavand, og få snakket med venner, naboer og måske nogle af 
dem, som man i en travl hverdag ikke får snakket så meget med. 

Kl. 18.00 serverede Hans fra Kogehuset super lækker mad for 
i alt 58 sultne børn og voksne. Menuen stod på BBC koteletter i 
fad med coleslaw, bagte kartofler og chili mayo. Som noget nyt 
var der også mulighed for at købe kaffe/te og kage efter hoved-
retten. Denne aften bød Hans på lækker æblekage med creme 
fraiche.

Den 12. november fandt i alt 50 børn og voksne vejen til 
fællesspisning i forsamlingshuset. Der var igen mulighed for at 

spille spil og hygge inden spisning. Denne aften stod menuen på 
svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, vildtsauce 
samt brune og hvide kartofler. Til dessert var der kaffe og choko-
ladekage. Hele herligheden blev igen serveret af Hans.

En sidste del af vores nye tiltag er, at der er fælles oprydning, 
og dejligt at se, at så mange gav en hånd med.
Vi vil på bestyrelsens vegne gerne sige tak til alle der deltog. Vi 
håber at se lige så mange, og gerne flere, her i 2016. Også tak til 
Hans for det store arbejde.

Datoer for dette års fællesspisninger kommer senere på året.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Hyggelig fællesspisning i forsamlingshuset

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 med-
lemmer 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 Dankort 
eller kontakt til vores kasserer, Ragna Weidinger, Præste-

gårdstoften 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 – Fa-
rup Sogns Borger og Gymnastikforening, hvor du er vel-
kommen 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.

PRIS: 
130 kr. for medlemmer af FSBG
160 kr. for ikke medlemmer

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	få	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

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 udklædte 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 
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Under det tema afholder Folkekirkens Nødhjælp landet 
over indsamling søndag den 13. marts. Vi er nogle, der 
synes, Farup også skal have mulighed for at være med. 
Så hermed en opfordring til at melde sig om indsamler.  

FN har endnu engang sat fokus på verdens fattigste 
kvinder. Som tidligere ærkebiskop i Sydafrika har ud-
talt: »Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal 
vi investere i kvinderne«.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret: 
•	Hvis	 kvinder	 får	 egen	 indtægt,	 stiger	 hele	 familiens	 
 uddannelses- og sundhedsniveau
•	Hvis	 kvinder	 får	 ret	 til	 at	 eje	 jord	 og	 optage	 lån	 på	 
 lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande 
  kunne producere 20-30 procent mere
•	Hvis	kvinder	får	en	uddannelse,	har	deres	børn	dobbelt 
  så gode chancer for at overleve
•	Hvis	 flere	 børn	 overlever,	 vælger	 mange	 kvinder	 og	 
 familier at få færre børn

Sidste år var tre konfirmandpiger blandt de aktive ind-
samlere. Vi håber, andre vil bruge et par timer i år, unge 
og ældre, så Farup kan være med til at gøre den lille 
forskel, der sammen med andre bringer udviklingen 
blandt verdens fattigste fremad.

Interesserede kan melde sig hos Elin Hjuler
ehs@km.dk/22993933

Folkekirkens Nødhjælp i Farup sogn!
Del DIN SØNDAG med verdens fattigste kvinder

Så er der et par datoer, som skal i kalenderen. Der er to 
informationsmøder for hhv. erhvervsdrivende med til-
knytning til Hillerup og Farup og borgermøde for alle 
interesserede. Ved de to møder bliver der informeret 
om projektet. 

Begge møder foregår i Farup Forsamlingshus.

For erhvervsdrivende: Mandag den 7. marts kl. 18.30 
med spisning og herefter orientering og debat.

Borgermøde for alle: Onsdag den 30. marts kl. 19.30 
med kaffe og kage, øl og vand.

Ved møderne gennemgås tegninger, byggeplaner og 
økonomi i projektet. Ligeledes fremlægges planer for, 

hvordan vi forventer at foretage byggeriet, både med 
hensyn til håndværkere og frivillig arbejdskraft. Lige-
ledes fremlægges hvordan vi organiserer husstands-
indsamling af penge og »arbejdstimer«, for begge dele 
kommer vi ikke udenom. 

Vi glæder os helt vildt til at fortælle jer om projektet 
– vel mødt!

Mvh Styregruppen

farup landsbyfælled – forår 2016

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 inviterer vi hermed forældre, søskende, 
bedsteforældre, onkler, tanter, venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på. 

Program for opvisningen vil kunne ses på hjemmesiden www.farupsogn.dk, når det er klar.

Gymnastikopvisning
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JANUAR 
Søndag d. 31.  seksagesima kl. 11.00 NB tidspkt.

FEBRUAR
Søndag d. 7.  fastelavn kl. 10.00 
Onsdag d. 10.  kl. 17.00 salmemaraton/kaffe
Søndag d. 14.  1.s.i fasten kl. 10.00
Søndag d. 21.  ingen 
Søndag d. 28.  3.s.i fasten kl. 19.00 

MARTS 
Søndag d. 6 ingen 
Søndag d. 13.  Mariæ bebudelse kl. 10.00 
 Sogneindsamling 
 Folkekirkens Nødhjælp
Lørdag d. 19.  kl. 10.00 påske 
 for børn med familier 
Søndag d. 20.  palmesøndag kl. 10.00 
Skærtorsdag d. 24. kl. 11.00 NB tidspkt. frokost 
Langfredag d. 25.  kl. 10.00
Påskedag d. 27.  kl. 10.00 pigekor/indsamling   
 KFUM & K 
2. påskedag ingen

INDSAMLINGER
Ved indsamlingen i julen til Folkekirkens Nødhjælp og 
verdens flygtninge indkom 896,50 kr. 
Nytårsdag indkom 300 kr. til Bibelselskabet/bibler på 
danske hospitaler.

KIRKEBIL
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester 
eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg 
Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sam-
men 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. Præstegården er ligeledes altid åben 
for en samtale. Det vil være en god idé at kontakte 
mig på forhånd. Elin Hjuler 

SALMEMARATON
Forårets sæson med salmebogsmaraton er som nævnt 
den sidste. Denne gang kommer turen til Farup, onsdag 
den 10. februar, men ellers er det rundt endnu engang 
i provstiet, som det fremgår af 
programoversigten:
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. For mere info se kirkens 
hjemmeside eller kontakt Elin Hjuler. Tilmelding nød-
vendig, ehs@km.dk

TIRSDAGSKLUB
Forårets program ligger nu klart. Ligesom dage og ti-
der: Den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30  med 
sang og hygge, kaffe og snak. Der er altid plads til flere, 
i konfirmandstuen Farup Kirkevej 6. Kaffe 10 kr.

Tirsdag den 23. februar skal vi se film! om Ribe! Film-
minder fra 1904 til i dag. Filmklippene blev samlet i 
forbindelse med Ribes 1300 års jubilæum og viser glimt 
fra digebyggeriet i begyndelsen af sidste århundrede, 
besættelsen, befrielsen, klosterdamerne inde bag Sct. 
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E Catharinæ klosterets mure, industri og erhverv og me-
get, meget mere. Vi vil sortere i mere end tre timers 
fortælling fra Ribe og omegn, baseret på historiske 
filmoptagelser fra de sidste 100 år. Det bliver en efter-
middag med lejlighed til at udveksle historier om Ribe 
og omegn. På storskærm! 

Tirsdag den 29. marts er der endnu engang lagt op til 
en dejlig eftermiddag i selskab med Elise Balslev, sog-
nepræst i Bramming, som denne gang vil fortælle Carl 
Nielsens: Min fynske barndom. I 2015 blev 150 året 
for Carl Nielsens fødsel på Fyn markeret. Derfor skal 
vi nu høre hans erindring genfortalt, så man næsten 
selv oplever den fynske natur, den store søskendeflok 
og spillemændene i de små landsbyer. 
De, der har oplevet Elises fortælleevner, vil vide, at vi 
har en fin eftermiddag i vente.

Tirsdag den 26. april – den sidste mødeeftermiddag i 
denne sæson, kommer Egil Hvid-Olsen, sognepræst i 
Grindsted, med titlen: Skurke, helte og Gud. Egil Hvid-
Olsen har skrevet en bibelgenfortælling af samme navn. 
Det er den vi skal høre om og fra i en kombination med 
foredrag om Bibelen. Egil Hvid-Olsen er i øvrigt han-
delsmand (hvis jeg husker rigtigt!) når konfirmanderne 
er på rollespil i reformationstidens landskab v. Tarp/
Bramming. 

FERIE
Jeg holder ferie i skolernes vinterferie, 15.-21. februar.
Der kan rettes henvendelse til sognepræst Ruth H. 
Svendsen, Ribe, tlf. 75431156/rhs@km.dk

PÅSKE FOR BØRN 
Lørdag før palmesøndag kl. 10.00 inviteres (mindre) 
børn og familier til fortælling om påske og påsketra-
ditioner. 

SKÆRTORSDAG  
MED KIRKEFROKOST 
Efter gudstjenesten skærtorsdag kl. 11.00, inviterer 
menighedsrådet på en let kirkefrokost i Kirkehu-
set. Frokosten er tænkt som en lejlighed til at nyde 
hinandens selskab midt i højtiden. Tilmelding ikke 
nødvendig. 

LANGFREDAG LITURGISK 
Liturgisk betyder, at gudstjenesten veksler mellem læs-
ninger og salmer, der alle kredser om langfredags kors-
fæstelse og dens betydning for os. 

PÅSKEDAG
Påskedags højtid fejres med de store påskesalmer og 
pigekorets medvirken under ledelse af korleder og mu-
siker Simon Voigt. 

JEG FORVENTER DE  
DØDES OPSTANDELSE
V. biskop i Ribe stift Elof Westergaard 
(Artikel bragt i Ribe Stift årbog 2015) 

»Jeg sad i slutningen af maj ved min fars dødsleje. Vi 
holdt altergang den sidste aften, han levede, og vi blev 
trøstet og opbygget af at synge fra salmebogen: ’Lad mig 
nu kun drage ad natmørkt hav/lad mig ikkun stævne 
imod min grav: livets Gud mig skærmer, jeg er hans 
barn,/ud hans hånd mig river af dødenes garn’ (DDS 
754) ’O, vidundertro! Du slår over dybet din gyngende 
bro’ (DDS 321). 

Sidstnævnte verslinje er fra Grundtvigs salme: ’O kri-
stelighed’. Det var ikke tilfældigt, at netop de ord faldt 
os ind den sidste aften på sygehuset. Min far var sten- 
og billedhugger, og han havde hugget de ord ind i flere 
gravsten og valgt ordene som inskription i et par større 
fællesmonumenter til kirkegårde, bl.a. det store fælles-
monument Opstandelse på Ringkøbing kirkegård. 

O, vidunder-tro!
Du slår over dybet din gyngende bro. 
Min far var indlejret i en grundtvigsk præget kristen-
domsforståelse, og verselinjen fra ’O kistelighed’ var 
med til at tyde verden for ham. Ordene trøstede og 
opbyggede ham. De gav ham livskraft og styrke, et vist 
uforfærdet vovemod til at svinge hammer og mejsel. 
Det er godt og håbefuldt at leve i tillid til, at Gud har 
slået bro over dybet. Det samme gåpåmod finder jeg 
i ordene i den nikænske trosbekendelse (se bagerst i 
salmebogen), hvor vi bekender, at vi tror på, at Jesus 
Kristus opstod på tredjedagen ifølge skrifterne, og at 
vi forventer de dødes opstandelse og den kommende 
verdens liv. Det har tydeligvis været påskemorgen, så vi 
kan trygt kaste os ud i livet og med bekendelsens ord 
ligefrem forvente de dødes opstandelse. ’Forvente’ er et 
godt or, forstået ikke som et krav, men som et livsnært 
og stærkt håb. 

Opstandelse på trods 
Vokset op i et stenhuggeri, med gravsten og kirkegårde, 
så ved jeg godt, at døden har magt. At forvente de dø-
des opstandelse kan på den baggrund synes sagt noget 
på trods. Døden er jo ikke til at komme udenom. Alt 
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E levende hælder mod jorden og bliver til støv. Men op-
standelsestroen bygger imidlertid ikke på os selv. Op-
standelsen beror på Guds indgriben, hans kærlighed 
og kraft, og opstandelsestro er Guds hjælp til at leve i 
tillid til ham. 

Det er derfor også et helt forkert fokus, når man i de 
sidste års debatter om opstandelsen er mere optaget af, 
hvordan andre tror på opstandelsen, fremfor at glæde 
sig over, at Gud har ladet sin søn opstå påskemorgen og 
har givet os løfte om opstandelse fra de døde. 

Debatterne i tiden har desuden været og er præget af 
kunstige og forsimplede skel, som skellet mellem dem, 
der tror på opstandelsen i kød og blod, og så dem, der 
tror på opstandelsen i en mere poetisk og metaforisk 
form. Modsætningen er falsk. Apostlen Paulus og de 
første århundreders kirkefædre brugte alle billeder til at 
beskrive opstandelsen. Uensartede billeder, som kunne 
understrege forskellige aspekter ved opstandelsen, så-
som f.eks livets kontinuitet og/eller fornyelse af livet. 

På samme måde gælder det skellet mellem det, nogle 
kalder en gammeldags, konkret materiel tro på opstan-
delsen, overfor en såkaldt nyere from for mere poetisk 
og åndelig forståelse af opstandelsen. Det er en grov 
forsimpling af de mange drøftelser og skildringer, vi 
finder i forskellige epokers livtag med den kristne tale 
om opstandelse. 

Ved at konstruere disse modsætninger og entydigt 
fæstne sig ved dem forekommer man mig groft sagt 
mindre optaget af Guds kraft og opstandelseshåbet end 
af at dømme andre inde eller ude. Man glemmer op-
standelseshåbet i sin kamp med det moderne liv. 

Opstandelsen er dybets set så enkel, som vi kan møde 
den hos den oldkirkelige teolog Klemens. Han skrev: 
’Dag og nat viser os en opstandelse: Natten sover, dagen 
står op’. Opstandelsen er enkel og livsnær, for den er 
et håb knyttet til vores egen krop og fællesskab med 
hinanden. Et håb, som bygger på Guds kraft og nåde«.

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 viderebringe disse.

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

Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til 
Søren Høy Bendixen 

på fsbg@farupsogn.dk eller 50 76 30 90

• På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, 
 således at uheldige kollisioner kan undgås.

• Drøfte nye udviklingsmuligheder.

• Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.

• Udveksling af oplysninger mellem foreningerne mv.

• Få nye (gerne vilde) idéer og finde ildsjæle 
 (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende), 
 der vil hjælpe med at udføre dem.

• Andet.
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Hermed et ønske om rigtig godt nytår fra styregruppen 
bag »Farup Landsbyfælled«. Vi ønsker hermed kort at 
orientere om status på projektet omkring etablering af 
»Farup Kultur- og Aktivitetshus«. Vi fik efter sidste bud-
getseminar, den glædelige nyhed fra Esbjerg Kommune, 
at vi kan forvente støtte til dette projekt. 

Arkitekt Jørgen Knippel har udarbejdet tegninger, som 
arbejdsgruppen, ingeniør Knud Verner Thomsen og byg-
ningskonstruktør Karsten Legaard har gennemarbejdet. 
Jordbundsforholdene er blevet undersøgt af GEC/Kjeld 
Soele Christensen ved boringer og disse viser, at under-
grunden er egnet til at bygge på. På baggrund af disse 
fagfolk indsendes ansøgning om byggetilladelse til Esbjerg 
Kommune inden nytår. Selve byggeriet forventes opstar-
tet primo august 2016, så huset »kan lukkes af« medio 
oktober og alt indendørs arbejdet kan udføres hen over 
efterår/vinter 2016/2017. Ibrugtagning af huset forventes 
forår 2017.

Det er indhentet tilbud fra håndværkere og den forven-
tede pris på 5,5 mio. kr. forventes at holde. Ingen tvivl om, 
at vi borgere i Farup skal smøge ærmerne godt op, da der 
er inkluderet en stor del af frivilligt arbejde. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med fonds-
ansøgninger. De har bl.a. være på besøg ved »Lokale- og 
Anlægsfonden«, og der arbejdes videre med dem. Derud-
over søges en bred vifte af fonde, både mht. selve byggeriet 
og ligeledes til inventar. Lokalt arrangeres indsamling af 
»midler og arbejdstimer« i februar/marts.

Informationsmæssigt er der oprettet en facebookgruppe, 
der undervejs i processen orienterer om, hvad der sker. 
Ligeledes bruges det lokale sogneblad »Marsk & Muld« 
til orientering af lokalbefolkningen. Af hensyn til Esbjerg 
Kommune er det besluttet, at der udsendes et nyhedsbrev 
til alle kommunalpolitikere hvert kvartal – det første ud-
sendes december 2015 og næste gang bliver i marts 2016.

Alt i alt føler vi os i arbejdsgruppen godt rustet til pro-
jektet. Det kører, som vi har forventet og foråret 2016 
kommer til at gå med fondsansøgninger og finpusning af 
tilbud fra håndværkere.

På vegne af »Styregruppen for Farup Landsbyfælled«
Formand, Ole Rasmussen

Farup Kultur- og Aktivitetshus



I slutningen af september 2015 drog jeg på min, indtil 
videre, største rejse. Jeg tog nemlig hele vejen til Tanzania 
for at opleve en anden kultur, for at arbejde frivilligt og 
for at udfordre mig selv. 

Men inden jeg forsætter med at fortælle om min rejse 
så vil jeg lige præsentere mig selv. Mit navn er Emma 
Plougmann Vejlgaard, jeg er 20 år gammel og jeg bor i 
Nørre Farup. I sommeren 2015 blev jeg student fra Ribe 
Katedralskole og efter mange overvejelser om, hvorvidt 
jeg skulle tage et sabbatår eller ej, så endte jeg med at be-
slutte, at jeg skulle ud og opleve noget i den store verden.  

Rejsen gik til Tanzania og her skulle jeg være i to må-
neder. I Tanzania skulle jeg besøge to byer, Dar Es Salaam 
og Arusha. I begge byer blev jeg indkvarteret hos private 
værtsfamilier og begge steder blev jeg taget godt i mod. At 
bo hos en værtsfamilie i Tanzania giver mange oplevelser. 
Såsom at skulle vaske sit tøj i hænderne, at tage bad med 
en spand med vand, at vente på, at der kommer strøm så 
man kan oplade sin mobil, eller lave danske boller til fa-
milien. Men der var skam også meget luksus. Maden blev 
serveret tre gange om dagen og opvasken blev taget, alt 
rengøring blev foretaget af dada’en, som er den der hjælper 
til i huset. Og som mange andre steder, så er familierne 
søde og kærlige og de ønsker bare at vi får en god ople-
velse. De ved hvorfor vi er her og de kan bare håbe og 
ønske, at der kommer flere som vil hjælpe. 

Mit frivillige arbejde i Tanzania bestod først af at ar-
bejde i en børnehave og derefter et børnehjem. Jeg skulle 
undervise børnene og jeg skulle selv finde ud af, hvad de 
skulle undervises i. Så det blev både til lidt geografi, mate-
matik og engelsk. Det bedste ved mit arbejde var helt klart 
børnene, som for altid vil stå som et evigt minde om min 
rejse. De var altid smilende og glade for at se os frivillige. 
Børnene på børnehjemmet havde ikke meget at gøre godt 
med, men de var altid glade. Dette oplevede jeg især på 
Mamas børnehjem. Mama gik lige i hjertet på mig og i et 
lille bitte hus, i et af de mest kriminelle kvarter i Dar Es 
Salaam, boede og arbejdede Mama, med hendes gamle 
bror og hendes døtre. Der var omkring 30 børn og der var 
fyldt med kærlighed. Alle børnene hjalp hinanden og man 
kunne tydeligt se, hvordan Mamas dejlige personlighed 
smittede af på dem. De boede ikke hos deres forældre og 
nogen havde ikke nogen forældre, men de var sammen og 
de passede på hinanden som en familie.

Tanzania byder også på et helt fantastisk dyreliv og en 
vild natur som jeg selvfølgelig også skulle opleve imens jeg 
var der. Jeg var på to safarier og de var begge helt fanta-
stiske. Vi så en masse dyr og kom helt tæt på både løver, 
elefanter og zebraer. Derudover var jeg også på smukke 
Zanzibar, som bød på kæmpe skildpadder, gamle byer, 
historier om slaverne og så de helt fantastiske strande og 
det nærmest turkise vand.  

Noget af det, som fylder mest inden man skal afsted til 
et fremmed land, er sikkerheden. For det er klart, at som 
lyshåret og hvid dansker så bliver man lagt mærke til, i 
et land, hvor alle er mørke. Men på dette område blev 
jeg også positivt overrasket. Alle smilede og hilste og jeg 
følte mig stort set aldrig usikker eller bange. Projektets 
ansatte angav tidspunkter for, hvornår vi måtte være ude 
om aftenen og værtsfamilierne sørgede for at vi kom sik-
kert hjem, ved blandt andet at give os numre til de taxier 
som de selv brugte. Selv fremmede motorcyklister, som 
kørte med os, var opmærksomme på at vi ikke blev røvet 
imens vi kørte. Så i kontrast til al den terror og vold, som 
finder sted i øjeblikket, så har jeg oplevet at overalt, hvor 
jeg kom, så er det menneskers ønske, at man skal være sik-
ker og tryg. De lever trods alt af, at der kommer turister/
frivillige til deres land. 

Til at runde af vil jeg bare opfodre alle til at komme 
ud og se noget af den store verden, i virkeligheden. Man 
kan se meget på fjernsyn, men der er altid én, som har 
redigeret det vi ser. Man hører mest om de skrækkelige og 
forfærdelige ting, men for mig, er det alt muligt andet som 
satte sit præg. Det var blandt andet de smilende børn og 
så den fantastiske kultur, hvor man ikke stresser, men bare 
tager det stille og roligt. Der findes ingen aldersgrænse 
for, hvornår man kan tage ud og se verden og prøve at 
arbejde frivilligt. Men en ting er sikkert – man vil ikke 
fortryde det. 

Min rejse til Tanzania

Link til en video fra det børnehjem, hvor jeg var: 
www.youtube.com/watch?v=qHGCQ5gwztU

Et link til organisationen som jeg rejste med. 
De arrangerer frivilligt arbejde til alle aldre
www.projects-abroad.dk/ 

Flere fotos kan ses på www.farupsogn.dk


