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AKTIVITETSKALENDER
Marts
Onsdag den 30. kl. 19.30 Borgermøde om Farup Landsbyfælled
 for alle i Forsamlingshuset

April
Søndag d. 3. kl. 10.00 Velkomst til ny organist, Camilla Darling  
 Bunk, ved gudstjenesten med efterfølgende  
 kirkekaffe 
Torsdag den 14. kl. 19.00 Åbent hus i Lokalarkivet
Fredag den 15. kl. 17.30 Running Dinner i Forsamlingshuset
Søndag den 17. kl. 9.30 Affaldsindsamling. 
 Vi mødes i skolegården på Farup Skole 
Mandag den 18. kl. 16.30-20.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. kl. 19.30 Yndlingssalmer, husorkester, varme hveder
Tirsdag den 26. kl. 14.30-16.30  Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Maj
Søndag den 8. kl. 10.00 Konfirmation
Onsdag den 18. kl. 16.30-20.00 Menighedsrådsmøde
Søndag den 22. kl. 16.30-20.00 Menighedsmøde

August
Fredag den 19. - lørdag den 20. Landsbyfest

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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Pris 200 kr. pr. husstand. Konto nr. 5093 1240290

Vi har brug for, at der bliver støttet op om Farup Forsamlingshus via medlemsskab, så vi stadig har et sted vi kan 
mødes. Vi skal holde udgifterne nede og helst få så mange penge i kassen. Det gøres ved frivilligt arbejde, arrange-
menter, udlejning, medlemsskaber osv. Lejer man huset til en fest, får man de 200 kr. tilbage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Medlemsskab af Farup Forsamlingshus 2016

 1. Gert Vejlgaard blev valgt som ordstyrer.
 2. Formandens beretning v. Betina Jørgensen.
 3. Regnskab 2015 er godkendt.
  Der er underskud pga. af markant fald i 
  udlejning af huset til forsamlingshusfester. 
  I 2015 blev det kun udlejet 23 gange.
  Borgerforeningen skylder forsamlingshuset   
  penge fra overskuddet til landsbyfesten. 
  EDC vurderer forsamlingshuset i det 
  kommende år.
4.  Ingen indkomne forslag.
5.  Kontingent på 200 kr. fortsætter.
6.  Sussi Dilani Knudsen og 
  Lisbeth Riishøj Schmidt på valg. 
  Begge fortsætter.

Konstituering af bestyrelsen for Farup Forsamlingshus 2016
Kasserer (Ikke i bestyrelsen)
Bjarne Schou
Farup Kirkevej 23
moselykken@hotmail.com
mobil: 24 98 16 04

Formand
Betina Jørgensen
Præstegårdstoften 3
betinadoctor@hotmail.com
mobil: 61 55 89 85

Næstformand og sekretær
Lisbeth Schmidt
Havevej 5
bertie@mail.tele.dk
mobil: 30 52 98 55

Menige
Sussi Dilani Knudsen
Krovej 7
sussidilaniknudsen@gmail.com
mobil: 28 71 54 24

Preben Sjælland
Farup Kirkevej 35
mpsj@os.dk
mobil: 21 99 96 30

Morten Vinther Isaksen
Farup Kirkevej 22
mv.isaksen@gmail.com
mobil: 42 72 10 60

Suppleant
Anne Mette Schmidt
Havevej 2
baun.schmidt@familie.tdcadsl.dk
mobil: 27 64 14 26

Revisorer
Hans Marten smidt
Tanderup Digevej 36
tanderupgaard@mail.tele.dk
tlf. 75 42 43 45

Jeanette Andersen
Præstegårdstoften 1
jeanette.a@sol.dk
mobil: 24 88 42 81

Venlig hilsen Betina Jørgensen

Referat fra generalforsamling 
i Farup Forsamlingshus

7.  Annemette Baun Schmidt 
  fortsætter som suppleant.
8.  Jeanette Grøndahl Andersen og 
  Hans Martin Smidt fortsætter som revisorer.
9.  Evt.
  Der blev diskuteret, hvorvidt man kan forlange 
  tilmelding til arrangementer eller ej. 
  Der var flertal for, at det kan man godt.
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Fredag den 11. marts blev der sunget, svunget og sprunget 
i Logitranshallen, for borger- og gymnastikforeningen af-
holdt traditionen tro den årlige gymnastikopvisning. 

Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet 
til denne opvisning, og det kunne man se. Det var en flot 
opvisning, der blev startet med fælles indmarch med fa-
nen i spidsen. Traditionen tro var der budt op til medbragt 
kaffe og kage i kantinen, hvor der blev sludret om aftenens 
præstationer.

Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gym-
naster, dansere, forældre og tilskuere. Tak til samtlige træ-
nere og ledere, der uge efter uge har trænet med de unge 
mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke kunne 
finde sted. 

Der skal også sendes en tak til ungdomsklubben, som stod 
for boden i de tilstødende lokaler, hvor der kunne købes 
lidt godt til ganen og halsen.

Søren Høy Bendixen, Formand FSBG

Gymnastikopvisning
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 1. Gert Vejlgaard blev valgt som ordstyrer.
 2. Formandens beretning v. Søren Bendixen.
 3. Regnskab 2015 godkendt.
 4. Kontingent på 100 kr. fortsætter, 
  hvoraf 30 kr. går til Marsk og muld.
 5. Indkomne forslag:
  Der blev foreslået og vedtaget vedtægtsændring af  
  §3, som nu har følgende ordlyd: 
  »Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5-7   
  medlemmer vælges for en periode på 2 år og kan  
  genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand, 
  kasserer og sekretær. Afstemninger i bestyrelsen   
  afgøres ved simpelt relativt flertal. Ved stemmelighed  
  er formandens stemme udslagsgivende«.
 6. Valg til bestyrelsen
  Mette Brink
  Anna Louise Siggaard
  Søren Fink
  Paw Simonsen

  Thomas Kierkgaard – ønsker ikke genvalg
  Ragna Weidinger – ønsker ikke genvalg
  Søren Bendixen – ønsker genvalg og blev genvalgt.
 7. Suppleanter
  Tom Viborg – ønsker genvalg
  Jeppe Christensen – ønsker ikke genvalg
  Kristian Kyndi stiller op
  Morten Isaksen stiller op
  Morten Isaksen og Tom Viborg blev valgt ind. 
 8. Valg af revisorer
  Hans Martin Smidt – ønsker ikke genvalg
  Gert Vejlgaard – ønsker genvalg
  Ragna Weidinger stiller op
  Gert og Ragna blev valgt.
 9. Evt.
  Kommunen er kontaktet ang. skade på cykelskuret  
  ved skolen. De sørger for reparation.

  Tak til aftenens kagebagere.

Referat fra generalforsamling i F.S.B.G.

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

Kom ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er be-
gyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke medlem-
mer til nogle af vores arrangementer!  Medlemsliste of-
fentliggøres på hjemmesiden www.farupsogn.dk. Hvis 
man ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan dette ske 
ved at skrive en mail til foreningen på fsbg@farupsogn.
dk.

I 2016 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet 
skulle være uændret 100 kr. pr. person i husstanden 
over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan 

indbetales via hjemmesiden www.farupsogn.dk ved 
brug af Dankort eller kontakt til vores kasserer. 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. 

Lokalarkivet 
holder åbent hus

Lokalarkivet indbyder alle interesserede 
til åbent hus 

torsdag den 14. april kl. 19.00
Kassereren og formanden aflægger 

beretning fra året, der er gået, og vi viser 
billeder fra og om vores aktiviteter. 

Vi byder på the og kaffe og noget mundgodt.

Hjerteligt velkommen!

Lokalarkivet holder åbent
hver anden torsdag 

i ulige uger 
fra kl. 15 til 17

Ragna Weidinger
Susanne Møll

Ivan Jørgensen
Villy Lønne
Mette Lind
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Søndag den 17. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. Vi mødes 
i skolegården på Farup Skole kl. 09.30. På denne dag afholder Danmarks 
Naturfredningsforening sin landsdækkende affaldsindsamling. Lignende 
arrangementer er blevet afholdt i Farup siden 2010, hvorfor det med rette 
kan kaldes en tradition. 

Traditionen tro vil FSBG være vært med rundstykker, juice, kaffe og en skarp, 
inden vi begiver os ud i vores lækre nærområde for at samle affald. Når vi er færdige 
disker Farup Jagtforening op med grillpølser, sodavand og øl, for at afslutte affaldsind-
samlingen af på bedste vis. 

De seneste år har vi været omkring 50 deltagere, men det kunne da være rigtig fedt, hvis vi kunne mønstre endnu 
flere deltagere i år. Så tag din nabo under armen - og afsted det går. Mød op og deltag i et godt arrangement med 
super fed signalværdi, hvor den står på frisk luft ad libitum og hvor du kan blive opdateret på den seneste sladder. 
Og da vi bor i den nordvestlige udkant af Ribe de Janeiro, er der garanti for godt vejr.
Det er svært at finde grunde til ikke at møde op!!! 

Læs mere på www.dn.dk/affald 

AffAldsindsAmling 2016

Søndag den 13. marts var vi tre 
indsamlere på gader og veje i Farup sogn. 

Vi nåede ikke alle, men dog det 
flotte resultat af 3371,50 kr. 

inkl. indsamlingen 
i kirken på 675 kr. 

Tak for det!

Totalt blev der landet over 
indsamlet over 13.000.000 kr. 

den pågældende dag.

Da jeg skal have et nyt knæ (temmelig sik-
kert i løbet af april) efterlyser jeg nogen, 
som har lyst til at gå med mine hunde. De 
er 12 og 9 år gamle og meget venlige, men 
de vil gerne luftes 2 gange om dagen i ca. 
en halv time pr. gang. Jeg havde tænkt mig 
at du/I kunne starte før operationen med 
at gå med dem, så I kan lære hinanden at 
kende, og så jeg kan fortælle dig/jer om 
særheder og egenskaber. Jeg ser frem til 
at høre fra jer!

Venlig hilsen
Teddy, Bonzo og Mette Lind
Farup Kirkevej 29 A
Tlf. 45 80 82 56

Efterlysning

Dato for landsbyfesten 2016 er blevet fundet
Eftersom der i år i uge 34 er flere arrangementer rundt i landsdelen, 
har vi valgt at vi holder landsbyfest i weekenden i uge 33 – den 19. og 20. august. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Nærmere følger her i bladet, på hjemmesiden www.farupsogn.dk 
samt borgerforeningens facebookside.
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

APRIL
Søndag d. 3. 1.s.e.påske kl. 10.00 
 kaffe/velkomst 
Søndag d. 10. 2.s.e.påske kl. 19.00 
Søndag d. 17.  ingen
Torsdag d. 21.  St. Bededagsaften kl. 19.30 
 Yndlingssalmer/Husorkester/  
 varme hveder.
Fredag d. 22.  ingen
Søndag d. 24. 4.s.e.påske kl. 10.00 

MAJ
Søndag d. 1. 5.s.e.påske kl. 11.00 NB
 Simon Stubkjær
Torsdag d. 5. Kr. Himmelfartsdag kl. 11.00 NB   
 Indsamling Folkekirkens Mission 
Søndag d. 8.  6.s.e.påske kl. 10.00 
 konfirmation og guldkonfirmation 
Pinsedag d. 15.  Morgenkaffe kl. 9.00
 Gudstjeneste kl. 10.00
2.pinsedag d. 16.  kl. 14.00 fælles
 flygtninge i Klostergården/Ribe 
Søndag d. 22. Trinitatis kl. 19.00
 Menighedsmøde/kaffe  
Søndag d. 29.  ingen

JUNI
Søndag d. 5.  2.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 12. 3. s.e.trin. kl.19.00
Søndag d. 19.  ingen
Søndag d. 26. 5.s.e.trin. kl. 14.00 Kaffe/afsked 

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 salmemaraton er som 
bekendt den sidste. Der resterer endnu 
nogle kirkebesøg, som det fremgår af 
nedenstående. Og det hele munder ud i 
domkirken tirsdag d. 14. juni. 

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 er i fuld gang i Sct. Catharinæ kirke. 
Sidste gang er onsdag d. 6.4., hvor familie og andre 
er velkomne. Der er også en kop kaffe, hvis man har 
lyst. Vi begynder kl. 10.00. En ny sæson begynder i 
efteråret. Hold øje med hjemmesiden/M&M 

DAGPLEJERE TIL 
SALMER OG SANSER 
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TIRSDAGSKLUB
Sidste møde i forårssæsonen er tirsdag d. 26.4. Da får 
vi besøg af 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. 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
1) Da vores mangeårige organister Ivan Jørgensen og 
Elsebeth Smidt har valgt at stoppe som fast ansatte 
ved kirken, har menighedsrådet pr. 1. april ansat Ca-
milla Darling Bunk, Ribe, som organist fremover. De 
to »gamle« organister fortsætter dog indtil videre ved 
enkelte  gudstjenester og evt. kirkelige handlinger. 
Der kan læstes mere om organistskiftet i næste num-
mer af M&M.
Der inviteres til afsked med Ivan Jørgensen og Else-
beth Smidt søndag d. 26. juni ved gudstjenesten kl. 
14.00 og det efterfølgende kaffebord. Og velkomst til 
Camilla søndag d. 3. april ved gudstjenesten kl. 10.00 
med efterflg. kirkekaffe.  

2) Formand Solveig Christiansen har af helbredsmæs-
sige årsager valgt at holde orlov fra menighedsrådet. 
Første suppleant Jens Løkkegaard er indkaldt i stedet, 
og ny konstituering følger på menighedsrådets møde 
i april. 

Kommende menighedsrådsmøder: 
Mandag d. 18.4. kl. 16.30-20
Onsdag d. 18.5. kl. 16.30-20
Møderne er offentlige. Dagsorden kan læses i kirken i 
mappen »menighedsrådet« 4 dage før møderne. Refe-
rat efterflg. samme sted. Samt på kirkens hjemmeside: 
www.farupkirke.dk

MENIGHEDSMØDE
Søndag d. 22. maj efter aftengudstjenesten inviteres til 
det årlige menighedsmøde. Der fortælles om menig-
hedsrådets arbejde i det forløbne år og fremlægges 
visioner for fremtiden. Der vil være lejlighed til at 
diskutere og gå i samtale om, hvordan vi bedst er 
kirke på vort sted. 

YNDLINGSSALMER 
HUSORKESTER 
VARME HVEDER 
Det er St. Bededagsaften der er tale om: Torsdag d. 
21. april kl. 19.30. Vi håber, nogle i sognet igen har 
lyst at byde ind med salmer, de gerne vil have sunget. 
Og hvis man kan knytte en lille historie/oplevelse/
begrundelse for valg til, vil det være fint, uden at 
det skal være noget foredrag. Husorkester står for 
musiksiden: Maja på piano og Benjamin på bas. De 
vil desuden spille for os undervejs. Og efter en times 
tid i kirken går vi traditionen tro i Kirkehuset, hvor 
menighedsrådet serverer kaffe og varme hveder. 
Og skulle nogen allerede nu have lyst at foreslå en 
salme, så kontakt os endelig i menighedsrådet.  

PINSEN I FARUP – OG RIBE
Pinsedag inviterer menighedsrådet på morgenkaffe 
før gudstjenesten. Det er kl. 9.00 i Kirkehuset. Og 
skulle pinsesolen dejligt danse, er der rig lejlighed 
til at opleve den i de smukke omgivelser. Tilmelding 
ikke nødvendig. 

2. pinsedag holdes der gudstjeneste i Ribe, i klosteret 
v. Sct. Catharinæ kirke kl. 14.00. Det er et samarbejde 
mellem bykirkerne og Seem, Kalvslund og Obbekær 
kirker SAMT kristne flygtninge, der inviteres til at 
medvirke ved gudstjenesten. Der vil være oversættelse 
på læsninger, bønner og prædiken. 
Husk at medbringe stole eller tæpper til at sidde på. I 
tilfælde af dårligt vejr vil gudstjenesten flyttes til Sct. 
Catharinæ kirke. 

SOGNEUDFLUGT
Igen vil menighedsrådet gerne invitere på en dejlig 
tur ud i det blå! Det bliver onsdag d. 29. juni med 
afgang kl. 14 og hjemkomst omkring kl. 20. Mere i 
næste nummer af M&M.  

FERIE
Sognepræsten holder fri d. 11.-18. april. Henvendelse 
til sognepræsterne i Sct. Catharinæ:
Simon T. Stubkjær 75420232
Ruth H. Svendsen 75431156 

KONFIRMATION
OG GULDKONFIRMATION
Så nærmer vi os igen maj måned og 
dermed festen for årets konfirmander. 
De tæller i år Marie og Sofie samt 
Malthe. De er blevet undervist sammen 
med kammeraterne inde i Ribe, men 
søndag d. 8. maj konfirmeres de i Farup 
kirke.
 
Samme dag mødes en flok konfirman-
der fra for 50 år siden i kirken for at 
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konfirmanderne har sat hinanden stævne i kirken 
først og dernæst under mere private former. 
Selv om vi på den måde har to hold konfirmander i 
kirken denne forårssøndag, vil der være pladser også 
til andre i menigheden. 
Mød op og vær med til at give de unge – og ældre – 
konfirmander en festlig gudstjeneste. 

Der er som altid mulighed for at aflevere telegram-
mer/hilsner til konfirmanderne søndag formiddag i 
Kirkehuset. Der er åbent fra 9.15-11.00.
Konfirmanderne er følgende (de unge!):
Malthe Villadsen, Nr. Farup
Marie Bertram Lassen, Kærbølvej
Sofie Cathrine Christiansen, Kærbøl Markvej 

ef
PINSE – af en prædiken 
Blandt de mange fagblade der kommer ind ad døren 
hjemme hos os, er også pædagogernes »Børn og Unge«, 
som det hedder. Da jeg lige skimmede det sidste num-
mer, kom jeg til en side, der handlede om pinsen. Hi-
storien om pinsen, sådan lød overskriften, med under-
teksten. »For mange er pinsen en kærkommen fridag 
midt i forårstravlheden. Der er ikke mange, der fejrer 
pinse på lige fod med jul eller påske, selv om det faktisk 
er den kristne kirkes fødsel«. Jeg var vildt imponeret og 
glad, det var aldrig sket i 70’erne, da jeg blev uddannet 
lærer. Men her kunne jeg lige få repeteret, meget enkelt 
og i oversigt, i en tidslinie med ca. årstal og enkle il-
lustrationer, hvordan det er med pinsen. Hvad det er 
vi får fortalt om denne kirkens tredje og sidste højtid, 
der som redaktøren rigtignok skriver, ligger her i for-
sommeren og nemt bliver opslugt af  glæde over alt det 
grønne, så det er det, vi må ud i frem for i kirke, eller 
der vi må ud og holde gudstjeneste, sådan som det er 
blevet almindeligt rigtig mange steder. 

»Da pinsedagen kom var de alle forsamlet«, sådan 
berettes der i Apostlenes gerninger. Og »Børn og unge« 
skriver rigtignok, at ca. år 31 mødes disciplene i Jerusa-
lem for at fejre en jødisk højtid… Vi ved, der er tale om 
festen til minde om lovgivningen på Sinai, den begiven-
hed og højtid, den kristne pinse siden knytter til ved.
Omkring 1650 fortæller »Børn og Unge« videre, begyn-
der man at dyrke pinseliljer i Danmark. Pinseliljen, 
som er mere hvid i farven end påskeliljen og har en 
kraftig duft, for til pinse er alle sanser i brug. Nu skal 
det ud i verden, det budskab, julerosen i den frosne 
jord – såvel som påskens gule blomst er billeder på. Nu 
skal det sansens i verden og vores hverdag. 

Og for nu at bevæge os lidt længere op på tidslinien, så 
er det midt 1800 tallet udtrykket »Pinsesolen danser« 
opstår, hvor det bliver kutyme at det bedre borgerskab 
står tidligt op om morgenen for at gå ud og se pinseso-

len danse. Ved samme tid skriver Grundtvig pinsesal-
men over alle – i hvert fald under vore himmelstrøg – 
så forårs og sommerlig, bøgeløvs dansk, så man næsten 
kan undre sig over, at det er muligt at fejre pinse andre 
steder på kloden. Det er naturligvis »I al sin glans nu 
stråler solen«, der tænkes på. 

Men det er muligt, at pinsens ånd griber mennesker 
også under andre længde- og breddegrader. Det fort-
sætter tidslinien med at berette om, for i 1901 opstår 
i Kansas i USA, hvor der i øvrigt også gror bøgetræer, 
har jeg ladet mig fortælle, i Kansas i USA opstår den 
pinsebevægelse, som i Danmark tæller godt 5000 men-
nesker, men  på verdensplan millioner og er en af de 
hurtigst voksende retninger inden for kristendommen. 

Som nævnt blev jeg meget positiv overrasket over det 
blad, der så selvfølgeligt og sobert fortæller om den 
kristne pinse. Det var utænkeligt for år tilbage. Men 
der er blevet plads til det åndelige siden, i høj grad. 
Netop som vi tænkte, og politikerne sagde det højt, at 
vi havde lagt religionen bag os i det offentlige rum, så 
buldrede det frem med litteratur om åndelige oplevel-
ser, spiritualitet, åbenbaringer! Meditation, retræter, 
pilgrimsvandringer, kurser om fortidens mystikere har 
fået stor søgning, for vi har fundet ud af, at vi i høj 
grad er åndelige mennesker. Vi har også fundet ud 
af, at ånden, som vinden, blæser hvorhen den vil. Vi 
ville gerne kontrollere den lidt her i Folkekirken. Vi 
ville gerne have den ind i Folkekirken, hvis man kan 
tillade sig at bruge det udtryk. Det kan man naturligvis 
ikke, men i kirken mener vi nok dybest set, det er lidt 
besværligt, når mennesker sådan på egen hånd dyrker 
åndelighed og spirituelle oplevelser, ukontrolleret og 
langt undertiden fra den kirke og kristendomsforstå-
else, som ligger os nær. Er det Guds ånd, der er på 
færde, eller er det vores egen? Det spørgsmål kan være 
relevant og bestemt ikke bare uden for den etablerede 
kirke. Også hos os selv. Er det os selv og vore fornem-
melser vi dyrker, eller er det Gud, der er på færde med 
sin ånd? Det spørgsmål må vi stille… Derfor er det 
godt, pinsens salmer ofte er formet som bønner. For vi 
må igen og igen bede om, at Guds sandheds ånd må 
komme og lære os alt og minde os om alt, hvad Jesus 
har sagt og gjort. Så det må blive til liv for os – igen og 
igen. Så støvet må pustes af de gamle overleverede ord 
og fortællinger og af vore ord og forudfattede meninger 
og fordomme. Så Gud kan lægge os ord i munden – og 
tro og kærlighed at leve af – og leve i. 

Pinsen er kirkens fødselsdag. 
Derfor skal der kage til!
Se opskriften på:
Kristendom.dk
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RUNNING DINNER 
I FARUP

FREDAG D.15. 
APRIL 2016
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- Nogle værtspar 
vil gerne lave noget mad til jer!

Man får forret et sted i byen, hovedret et 
nyt sted og dessert et tredje sted!

I møder nye mennesker hvert sted!   

 Vi starter i Farup Forsamlingshus, hvor man betaler for maden 
og får information om hvilke værter, man skal besøge! 

Man kan deltage som par, men enkeltpersoner  er ligeså velkommen

Ved 20.30-21.00 tiden mødes vi alle igen i Farup Forsam-
lingshus, hvor der serveres kaffe og kage. 

Her kan der købes øl, vand, vin mm. 
Vi sørger for lidt underholdning og hygge.

Værtsfolkene giver maden. 
Hele overskuddet går til Farup Landsbyfælled.

Det bliver hyggeligt og sjovt, så vi håber 
rigtig mange vil deltage.

Ti
lm

el
di

ng
 s

en
es

t 
8.

 a
pr

il 
ti

l: 
  

Li
sb

et
h 

og
 D

an
 3

05
2-

98
55

Ru
th

 o
g 

M
og

en
s 

21
37

-1
79

8

Dette lille digt samt fine forårsfornemmelser fra haven er indsendt af Lene Nielsen, Kærbøl.

Det er nu
Det er nu, du skal tænke på dage der kommer,
det er nu, du skal tænke på solskin og sommer.
Lær af små vintergækker en kraft at fornemme,
lær af fuglenes opsang til livslystens fremme.

Lær at se eller føle og sanse en duften,
som små-blomster og grene opsender i luften.
Lær at stå li’ så stille for bare at nyde
alt, hvad forårets velvære sjælen kan byde.

Lær at tælle de dage, så lyse og lange,
lær at glemme, at skyggerne gjorde dig bange.
Lær at leve dit liv og at gøre dit bedste,
lær at omgås og have respekt for din næste.

Giv dig tid til din frihed i stilhed at tænke
på de folk, som er bundet i snærende lænker.
Bring lidt livslyst og styrke til alle de sjæle,
som slet ikke ved sangfuglerøsten kan dvæle.

Lær taknemlighedsgælden til fulde at kende,
så du krigsofrenes skæbne en tanke vil sende.
Det er nu, du skal skønne på dagen og livet,
det er nu, du bør takke for, hvad du blev givet.

Marie Vorre, Løgstrup

Vi starter kl. 17.30



Farup Kultur- og Aktivitetshus

Sponsormøde for Erhvervsdrivende
Mandag den 7. marts blev der afholdt møde for de er-
hvervsdrivende med tilknytning i Farup Sogn. Her blev 
tegninger og projektplan for det kommende Kultur- og 
Aktivitetshus diskuteret. Ligeledes blev virksomhedernes 
muligheder for støtte til projektet vendt. Der var en livlig 
debat og mange gode forslag til forbedringer af projektet. 

Alle de erhvervsdrivende blev bedt om at tilkendegive, 
hvordan de kunne støtte projektet – både direkte økono-

misk, men også med arbejdstimer og maskiner, etc. Det 
gik rigtig godt og allerede på denne aften var der rigtig flot 
tilslutning til projektet. Der var skriftlige tilbud på mange 
penge og ligeledes mange arbejdstimer og maskineri. Det 
er meget overvældende og vi vil gerne sige mange, mange 
tak til deltagerne for disse tilkendegivelser. Tusind tak for 
det!

På Styregruppens vegne, Ole Rasmussen


