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Program for landsbyfest 2016
Fredag den 19. august
Kl. 17:00 Bod og bar åbner. Farup Familieløb for børn og voksne
Kl. 21:00 Lokalarkivet serverer kaffe og kage
Lørdag den 20. august
Kl. 9:30 Flaghejsning og morgensang v. Elin
		 Rundstykker og kaffe ved lokalarkivet
Kl. 10:00 Bar og bod åbner. Tombola samt familieloppemarked starter
Kl. 14:00 Farmercup. Med underholdning til børn i løbet af dagen
Kl. 18:00 Telt åbner, hvor der betales ved indgangen
Kl. 18:30 Spisning i telt med menu fra Kogehuset
Kl. 21:00 Musik starter
til:
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Søndag den 21. august
Kl. 10:00 Oprydning. Mød frisk
Ændringer kan forekomme.

Tom Donovan i Farup Forsamlingshus
Fredag den 23. september kl. 20 kommer Tom Donovan igen til Farup.
Han behøver næppe nogen nærmere præsentation, idet han ofte har
underholdt på disse kanter, med såvel egne kompositioner, som traditionelle irske sange. Tom vil også denne aften garanteret være i hopla
– og han vil være det i en god sags tjeneste: Marsk Music garanterer
Tom hans sædvanlige hyre, så ALLE penge, der kommer ind i entré
denne aften går ubeskåret til Farup Landsbyfælled.
De nærmere omstændigheder omkring aftenens forløb vil blive annonceret senere – hold øje med Farup Landsbyfælleds hjemmeside.
Billetter á 125,- kr. kan forudbestilles via sms på (i første omgang)
tlf.: +45 26351758

Medlemskab af F.S.B.G.
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også
betale for det.
Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er
begyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke medlemmer til nogle af vores arrangementer! Medlemsliste
offentliggøres 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
30 kr. til dette fantastiske blad.
Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: Farup, 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.
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Stivandring

Stiudvalget (Anne Kortegaard, Kent, Kirsten og Elin) havde
den 13. juni planlagt en ny stivandring, denne gang i den
sydøstlige hjørne af sognet. Vi mødtes på parkeringspladsen ved sportspladsen og cyklede eller kørte op til Jens
Gantzel. Jens fortalte om, hvordan han sammen med sin
forlovede Helga i begyndelsen af halvtredserne havde købt
skoven som på det tidspunkt var der, hvor gården nu ligger.
De lånte en hest af Jens’ far Aksel Gantzel og gik igang med
at fjerne træer. Det var et stort og slidsomt arbejde, men
det lykkedes at få ryddet et jordstykke og bygget en gård
som kunne tages i brug i 1955. Jorden var mager og da der
ikke i begyndelsen var muligt at vande, måtte køerne hele
sommeren græsse ude i engene. Jens kørte derfor hver dag
ud for at malke dem. Det var noget han fortsatte med i
mange år og var nok den sidste i Farup som gjorde dette.
Jens kunne også fortælle at der på grunden var mange
skyttegrave fra krigen. Noget som nogle af deltagerne også
kunne huske. Det havde sammen med skoven været en god
legeplads for Farup drengene.
Fra Helga og Jens Gantzel gik turen videre ud af Farup
Grønnevej ud til Lundgårdsvej og Gerstdorfsgave. Her fik

vi fortællingen om Lundgård, som er det yderste punkt i
sognet i den retning. Gården har haft mange ejere blandt
andre en præst fra Farup. Lundgård ligger ved den gamle
drivervej og den er beskrevet med mange historier som jeg
ikke vil komme ind på her. Gerstdorfsgave har også sin helt
egen historie som Inge var så venlig at fortælle.
Turen gik videre hen af den gamle drivervej. Den er jo nu
markeret med skilte, så man kan følge den videre ud langs
med jernbanen og over Hedegård til Gredstedbro. En fin
vandretur, der kan anbefales.
Lidt op af Kærbøl Grønnevej kom vi til det højeste punkt
i Farup Sogn. Det er efter kortet 21 fod eller 6,4 m. Det
skal retfærdigvis tilføjes at det »kun« er det højeste punkt
øst for jernbanen, idet Hedegårdshøj med sine 22 fod også
ligger i Farup Sogn.
På turen blev der også lejlighed til at se op opleve Kortegaards skov inden vi blev inviteret ind på kaffe på Lille
Nygaard, hvor Kortegaards bor. Den har også en lang historie idet der udover landbrug også har været krodrift på
stedet. Jeg husker således at Nancy Hygum, som var datter fra gården og som boede der en årrække sammen med
broderen Hans, fortalte mig at i hendes barndom var der
stadig en rum med tremmer for vinduet. Det blev brugt til
at låse de gæster inde som havde fået lidt for meget af de
våde varer. De kunne så lukkes ud dagen efter og fortsætte
turen til Ribe.
Vi var ca. 30 der havde en rigtig god aften og der var stor
stemning for at udvalget skulle finde et andet spændende
sted i sognet og lave en ny tur.
Erling

Sommersang i Kirkehaven
Atter i år inviterede Q-gruppen til musikalsk eftermiddag
den 18. juni i Kirkehusets hyggelige have. Med ægte dansk
sommervejr til den kølige side, var fremmødet mindre end
det store kaffebord var dimensioneret efter, så de tilstedeværende fik både til »hals og øregang«.
En af Ribes musikalske ildsjæle, Poul Kristensen, underholdt os med sang og spil under overskriften »Med guitaren
som følgesvend«. Han fortalte bl.a. om sin barndom i Himmerland, hvor sang og musik var en naturlig del af familiens liv, og hvor hjemmebyggede instrumenter og en dårlig
guitar, sammen med violinen, understøttede de musikalske
udfoldelser. Dagens repertoire var en bred vifte af numre
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fra 60’erne og frem, så vi genhørte mange af de gamle hit,
bl.a. med Donovan, Bob Dylan, Beatles m.fl. – det hele
fremført med stor indlevelse og musikalitet. Herudover fik
vi også et par meget smukke instrumentalnumre, som Poul
spillede på fløjte.
Traditionen tro var der også fællessang, denne gang med
guitarakkompagnement, og som noget nyt blev vi involveret i et par fællesdanse, som kunne bibringe lidt af den
varme, som solen ikke var så gavmild med. Alt i alt en god
eftermiddag!
Jens L.
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Farup Ungdomsklub – et fantastisk sted at mødes
Jeg startede i Farup Ungdomsklub efter sommerferien sidste år. Jeg havde sommerfugle i maven den aften jeg startede. Fordi jeg er, og altid har været den eneste pige i min
årgang i Farup, vidste jeg ikke helt hvor mange jeg ville
kende i klubben.
Min mor var med i ca. 10 minutter så kørte hun igen
for alle pigerne, som allerede gik i klubben, tog super godt
imod mig, viste mig rundt, og med det samme følte jeg mig
meget velkommen – 1000 tak for det!
Jeg elsker at komme i klubben og lære alle piger og drenge bedre at kende. Vi har lavet mange sjov ting i løbet af det
år jeg nu har været med – mine favoritter har været bolsjefremstilling, skøjteturen til Esbjerg og vores afslutningstur
til Wow-park i Skjern.
Jeg glæder til den nye sæson med hyggelige og sjove
klubaftner, og håber på, at rigtig mange nye vil dukke op
i klubben – jeg og de andre er i hvert fald klar til at byde
dem VELKOMMEN!
Mange sommerhilsner fra Camilla

FARUP SOGNEBLAD
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Årets sogneudflugt
Som bekendt gik årets sogneudflugt til Tønder-egnen. 36
personer fra både Ribe og Farup havde tilmeldt sig turen,
som endte med at forløbe i det fineste vejr. Ikke fordi det
havde den store betydning udover ved kaffedrikningen i
Tønder, på byens torv ved den gamle café.
Ellers foregik det meste indendørs – i Dröhses hus med
kniplingeudstilling, og i bussen rundt i det smukke sønderjyske landskab omkring Møgeltønder, Højer og til sidst
Ballum, hvor vi fik digegreve, Christian Lorenzen, med i
bussen.
Han tog os med på en rejse i egnens – og sin egen gård
og slægts historie. Christian Lorenzen er en engageret fortæller og han havde meget på hjerte, inden vi kørte til Klægager, hvor aftensmaden var bestilt. Klægager er i sig selv et
besøg værd. En smuk gammel sønderjydsk gård, som efter
at have været opdrætningssted for svin, nu servicerer turister og andet godtfolk, bl.a i form af »Dyne-og-davre«.

Godt mætte af både indtryk og dejlig mad, vendte vi
tilbage til Farup skole, kun en en lille time forsinkede.
Menighedsrådet

Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg
Nu er det snart tid igen, til at der skal vælges et nyt menighedsråd til Farup Kirke. Det er samtidig tid til at gøre lidt
status over, hvad der får en til at overveje en periode mere.
Jeg har siddet i menighedsrådet i snart 8 år, og kom med
i arbejdet, fordi Christian Nielsen opfordrede mig til at
stille op. Ellers var jeg nok ikke kommet i menighedsrådet
på dette tidspunkt. Christian vidste, at der skulle 3 nye ind
i menighedsrådet, så alle der sad i rådet var ude i god tid,
for at finde nogen der kunne tænke sig at stille op.
Menighedsrådsarbejdet er spændende og det er alt fra
at brygge kaffen og købe småkagerne til Kirkekaffen en
søndag aften, til at lave aftaler med arkitekter og håndværkere om nyt tag på konfirmandstuen.
Nogle opgaver er hurtigt besluttet og afsluttet, og andre
er længerevarende projekter, der tager flere år. Der skal
søges om tilladelse, søges om penge, indhentes tilbud og
nogen gange starter vi så forfra igen, fordi der så er kommet nye ideer til, hvordan opgaven kan løses. Til sådanne
projekter har vi stor hjælp fra arkitekter og provstiet, der
hjælper med alle formularer og ansøgninger.
Menighedsrådet mødes 8-10 gange om året, og planlægger møderne 2 gange om året, da det er mange kalendere, der skal passe sammen. Møderne varer 2½-3 timer,
hvor vi i forvejen har fået en dagsorden og der bliver skrevet et referat, begge dele kan ses på Kirkens hjemmeside
og i en mappe i Kirken. Mange ting bliver drøftet og der
kommer mange nye ideer både fra personalet, Elin og
menighedsrådet. Nogle ideer bliver udført og andet bliver
kun til strøtanker, som måske senere bliver taget op igen.
Der bliver også tid til kaffe og socialt samvær til møderne.
Der kan også være opgaver, der bliver nedsat et lille
udvalg til, her kan der også være personalerepræsentanter
med. Eksempler på dette er tilretning af kirkegårdsvedtægter, sogneudflugt, årsplan, sogne-stivandring, så kommer
udvalget med et oplæg til resten af menighedsrådsmødet.
Vi har i Elin en præst, der altid er med på nye idéer og
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som også selv har mange gode initiativer, som er med til
at styrke Kirken i lokalsamfundet.
Så inden der er blevet arrangeret børnekor, påske for de
små, min yndlingssalme, klokkekoncert, musik fra husorkesteret og meget andet, er det noget vi har drøftet på
et menighedsrådsmøde. Kirken er vigtig at have som et
samlingssted og de forskellige arrangementer tilgodeser
forhåbentligt forskellige behov.
En gang om året holdes der et menighedsmøde, hvor
menighedsrådet inviterer alle interesserede til at komme
og høre om det arbejde , der er sket det sidste år, og om
hvilke tiltag der er fremadrettet. Her vil vi også gerne høre,
om der nogen, der har gode ideer og ønsker, som vi har
mulighed for at arbejde videre med.
Nu er det så igen snart tid til et nyt valg, og vi har brug
for, at der er 2-3 nye, der har lyst til at lade sig vælge til
en post i menighedsrådet. Vi sidder 5 i rådet og der skal
gerne være 1-2 suppleanter. Vi er 4 der genopstiller, men
et kampvalg gør jo ikke noget!
Jeg kan kun opfordre alle, til at komme til opstillingsmødet den 13. september i forsamlingshuset, hvor vi også
kommer med en beretning over de sidste 4 års arbejde.
Med håbet om et godt valg.
Mona Vejlgaard
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Hej alle i Hillerup og Farup
Hermed en lille sommerhilsen fra Styregruppen til »Kultur- og Aktivitetshuset« til alle i Hillerup og Farup. I skrivende stund (11. juli) er vi lidt på »sommerferie-mode«
– men vi er klar og glæder os til at arbejde videre, når
Danmark vågner igen efter sommerferie…
Ovenpå den vellykkede indsamling af arbejdstimer og
penge til huset, har vi haft to møder med forvaltningen i
Esbjerg Kommune.
I juni havde vi et møde med forvaltningen i »Børn og
Kultur«, hvor vi diskuterede flere praktiske forhold omkring opstart af byggeri og omkring fremtidig drift af huset.
Med hensyn til økonomien, så er det ingen hemmelighed,
at vi fortsat har brug for tilsagn fra flere fonde, for at projektet hænger sammen, med hensyn til byggeriet. Vi har
flere fondsansøgninger ude, som vi stadig afventer svar på.
Selve driftsbudgettet for huset er lavet, »så tilpas forsigtigt«,
at det hænger sammen, uden risiko for, at vi står med et
hus, hvor driften ikke løber rundt.
Opstart af byggeri vil heller ikke blive sat i gang, før
vi er i mål. Forvaltningen lagde ikke skjul på, at Esbjerg
Kommunes tilsagn om støtte er afhængigt af, at vi selv kan
præsentere et bygge-budget, der hænger sammen – og det
er vi i Styregruppen selvfølgelig fuldt ud enige i. Vi skal
ikke i gang med noget, hvor vi midt i projektet står med
en tom pengekasse.
Ligeledes havde vi i juni et møde med forvaltningen i
»Plan« fra Esbjerg Kommune. Forvaltningen i »Plan« står
blandt andet for tilsyn med påtænkte byggerier i hele kommunen. De havde bedt om et møde, efter at de havde set
vores byggeansøgning, som blev indsendt før nytår. Byggerier i landsbyer som Farup, skal helst være i tråd med

Esbjerg Kommunes ønske om at bevare »Kultur-historisk
Præg« og umiddelbart er vores påtænkte byggeri ikke et
hus med afvalmet tag og dannebrogsvinduer…!!! Vi havde
til mødet indbudt de to arkitekter, der har lavet tegningerne, for at de kunne være med til at forklare tankerne
bag huset, dets brug og dets indretning overfor chefen for
»Plan« og en af kommunens arkitekter. Det var en meget
interessant diskussion, hvor meningerne omkring Kulturhistorisk Præg og et aktivt Kultur- og Aktivitetshus i et aktivt lokalsamfund blev luftet!
Konklusionen på mødet blev, at der skal indsendes en
ansøgning om en Landzonetilladelse. Det kan betyde en
forsinkelse af projektet, da denne ansøgning skal i offentlig
høring og hvis der er indsigelser imod projektet, så skal
denne håndteres i forvaltningen. Styregruppen har, med
hjælp fra vore arkitekter, indsendt ansøgning om Landzonetilladelse i juni måned, så processen er sat i gang. Vi
håber ikke, at det kommer til at forsinke proces og byggeri
væsentligt, men det får vi at se. Vigtigt er stadig at huske,
at vi har lovning på at kunne bruge skolen til alle de aktiviteter, der allerede nu kører, indtil at det nye hus står klar
– husk på det!!!
Alt i alt er vi meget fortrøstningsfulde i styregruppen for »Projekt Farup Kultur- og Aktivitetshus«. Det er
et godt projekt på flere måder – vi får et godt samlingssted og projektet samler beboerne – og ellers mødes vi til
Landsbyfesten, hvor vi kan diskutere projektet… Fortsat
god sommer!!!
På vegne af »Styregruppen for Farup Landsbyfælled«
Ole Rasmussen
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Søndag d. 26. juni blev det formelt markeret, at organisterne Ivan Jørgensen og Elsebeth Smidt er stoppet
efter mange års trofast tjeneste på orgelbænken. På
den for menighedsrådet lukrative måde, at de to stadig gerne vil være behjælpelige. Det var en hyggelig
eftermiddag med musik i kirken og kaffe i Kirkehuset.

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

August

Søndag d. 7.
Søndag d. 14.
Lørdag d. 20.
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

11.s.e.trin. kl. 10.00 Ruth Svendsen
12.s.e.trin. kl. 11.00 Simon S. Stubkjær
kl. 9.30 morgensang v. landsbyfesten
ingen
14.s.e.trin. kl. 19.00

September

Søndag d. 4. 15.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 11. 16.s.e.trin. kl. 14.00
SENSOMMER- HØST–HAVE m. kaffe
indsamling
Søndag d. 18. 17.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 25. ingen

Oktober

Lørdag d. 1. kl. 10.00 Kirke, klip og klister for børn
Søndag d. 2. 19.s.e.trin. kl. 10.00

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester
eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg
Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Formand Anne Kortegaard
Lundgaardsvej 63, tlf. 75422406
Næstformand Jens Eg Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008
Kassserer Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sekretær Alma Clausen
Farup Kirkevej 27, tlf.75411758
Kirkeværge Christina Johansson
Farup Kirkevej 26, 29431883
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612 / ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Menighedsrådsmøde onsdag d. 24. august kl. 16.3020.00 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige.
Dagsorden kan læses i kirken i mappen »menighedsrådet« 4 dage før møde. Referat efterflg. samme sted.
Samt på kirkens hjemmeside.
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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

MORGENSANG
LANDSBYFESTEN

SÅ er der igen landsbyfest i sognet, dagene d. 19.-20.
august. I den forbindelse er der morgensang i skolegården lørdag kl. 9.30 med mulighed for at fortsætte
med kaffe og rundstykker. Se i øvrigt program for
landsbyfesten andet steds i M&M.

KORKORKORKORKORKOR!!!!!!!!

Igen søger vi sangglade folk i alle aldre til at forberede
et par sange til morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen fredag d. 19. august kl. 16.30. Ingen tilmelding.
Bare mød op!

FARUP SOGNEBLAD
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BABYSALMESANG

fortsat at være korleder, hvis der er interesse blandt
børn og forældre. Der vil blive sendt brev ud til de
børn, som har været med hidtil samt klassen under.
Vi håber, det er muligt at fortsætte det fine korarbejde, som er påbegyndt og få fornøjelsen af at høre
børnene ved et par gudstjenester i løbet af året.
Vi satser på opstart i løbet af september måned.

En ny sæson med babysalmesang begynder i september måned. Igen foregår det i Sct. Catharinæ kirke,
onsdage kl. 10.00. Der inviteres til en lille times tid
med salmer og rytmer for de mindste, o. 2-12 mdr.
Derefter er der mulighed for en kop kaffe/te.
Medbring gerne tæppe til barnet at ligge på.
Første gang er onsdag d. 14. september kl. 10.00.
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin
Hjuler, ehs@km.dk / 75421612 / 22993933

SENSOMMER – HØST - HAVE –
GUDSTJENESTE

MINI-KONFIRMANDER

Vi har i mange år haft minikonfirmander i Farup i et
forløb på et par timer efter skoletid, én gang om ugen
i 2-3 måneder. Fra efteråret 17 vil det blive anderledes. Grundet den nye skolestruktur med længere
dage samt skæve/skiftende bustransporter fra skole
til Farup, som har gjort det vanskeligt at få samling
på børnene, har jeg besluttet – forsøgsvis – at tilbyde
minikonfirmander over én uge. Det har været praksis
i Ribe gennem flere år og fungerer fint. Jeg ved godt,
der stadig vil være fritidsinteresser, børnene også har
meldt sig til. Men måske det for en enkelt uges vedkommende kunne være muligt at finde en form på
det. Det skal vise sig. DET VIL SIGE, at der tilbydes
minikonfirmandundervisning umiddelbart efter skoletid den sidste hele uge i november måned, mandag
d. 21. – fredag d. 25. november, med afslutning ved
gudstjenesten d. 27. november, som er 1. søndag i
advent. Der vil i efteråret blive sendt brev ud til børn
på 3. årgang om tilbuddet. Kørsel frem og tilbage vil
jeg vende tilbage til. Jeg håber, vi på den måde kan få
et par sammenhængende timer de fem hverdage med
tid til at gå på opdagelse i og omkring kirken.
Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Vadehavsskolen, Simon Hansens vej, samt Riberhus vil
det ligge i foråret 17. Børnene er naturligvis velkomne
også der.

KONFIRMANDER

I skoleåret 16/17 er der tilmeldt 8 unge mennesker
til konfirmationsforberedelse i Farup. Dejligt, vi igen
er et selvstændigt hold herude. Da der igen er blevet
mulighed for flere morgentimer, møder konfirmanderne i konfirmandstuen onsdag morgen fra september til maj.

BØRNEKOR

Maja Haue Morthorst vender efter sommerferien
tilbage efter barselsorlov og er meget interesseret i

Vi håber igen på dejligt vejr, så vi kan holde gudstjeneste i Kirkehusets have søndag d. 11. september
kl. 14.00. Menighedsrådet sørger for en kop kaffe m.
kage efter gudstjenesten. Medbring selv en klapstol
eller et tæppe. Der er gående nadver og traditionen
tro indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp/
Kirkens Korshær/Danske sømands- og udlandskirker.
Og skulle sol og vind ikke ville, som vi vil, går vi
indenfor i kirken.

KIRKE, KLIP og KLISTER

Lørdag d. 1. oktober kl. 10.00. En formiddag med
bibelhistorie i børnehøjde. Først i Kirkehuset, dernæst
kirken. Der vil blive sendt brev ud til 5-8 årige, men
alle er naturligvis velkomne.

TIRSDAGSKLUBBEN
I EFTERÅRET

Formål: »Lokal« hygge, kaffe, sang og snak med samt
god folkelig oplysning!
Henvender sig til: Alle interesserede
Kaffe: 10 kr.
Mødested: Konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6
Tid: Sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30
(september-april).
Tirsdag d. 27. september åbner vi for en ny sæson med besøg af Mikkel Brander, Farup Kirkevej,
ungdomsskoleinspektør i Tønder kommune. Mikkel
Brander har tidligere været i Tirsdagsklubben og
fortalt om ungdomskultur og skoleliv. Denne gang
gælder det flygtninge, som er blevet en udfordring
også i hans og skolens sammenhæng.
Mikkel skriver følgende: Krig, elendighed og drømmen
om et bedre liv har sat flygtningestrømme på vandring
i store dele af verden. Grænsekontrol, EU-diskussioner
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FARUP KIRKE

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

og mennesker på motorvejene har de sidste par år fyldt
meget i vores bevidsthed. Det er ikke politik og grænsekontrol , der er på programmet denne eftermiddag,
men en jordnær og realistisk fortælling om de opgaver
der følger med de samfundsmæssige udfordringer med
flygtninge.
Tirsdag d. 25. oktober. Tidl. provst i Skads provsti
Jørn Munksgaard fortæller om Limfjordsdigterne
og deres sange. Jørn Munksgaard er nu flittig brugt
organistafløser rundt omkring i blandt andet Ribe
domprovsti.
I begyndelsen af 1900 tallet levede nogle betydelige
digtere i egnene omkring Limfjorden, således at man
ligefrem talte om Den Store Generation. Til denne
generation hørte Thøger Larsen og Jeppe Aakjær, men
også en række andre. Foredraget vil belyse nogle af
disse forfattere, og vi vil synge nogle af deres sange.

FERIE OG FRAVÆR

Sognepræsten har ferie fra fredag d. 29.7.-18.8. Samt
kursus d. 19.-22.9. Der kan rettes henvendelse til
sognepræsterne i Ribe, Simon T. Stubkjær (fra uge
33) og Ruth H. Svendsen tlf. 75420232/75431156 eller

kordegnekontoret, Kannikegården 75420350
(hverdage 9.00-12.30).

ef
Hvis nu nogen spørger om »min« tro

Jeg har været til et usædvanligt inspirerende foredrag
af Pablo Llambías, rektor på Forfatterskolen og underviser på præsternes efteruddannelse, hvori han gav
os indblik i sine reflektioner over prædike »kunsten«.
I den lille bog han har udgivet om samme emne, skriver han i en regibemærkning og på sin egen meget
personlige, fabulerende og ydmyge facon om »sin«
tro. Han har været kirkesanger i mange år, hvilket
har givet ham en både jordnær og rimelig kvalificeret
fornemmelse for kirke, liturgi og præstens prædiken,
uden at han nu plejer at gøre meget ud af det. Han
skriver om »sin« tro, hvis nu nogen skulle spørge!
»Jeg ville svare, at jeg ikke er troende, men at jeg er
glad for, at der er nogen, der tror. Som holder håbet i
live. Som holder en dør åben for mig. Jeg ønsker inderst
inde ikke at tro på det, som jeg tror på. Jeg længes efter,
at det er, som de siger. Min manglende tro er fortvivlende. Er det svar nok?« (Standardprædikenen) EH

Facebook-gruppen FSBG
Der har været lidt forvirring om, hvad og hvem der
kunne/måtte lave opslag i vores facebook gruppe, og
det vil vi gerne lave om på.
Nogle har troet, at det kun var bestyrelsen, der måtte
lave opslag og andre mente, at det kun var borgerforeningsrelaterede opslag der skulle være i gruppen.
Det har hele tiden været hensigten, at ALLE i Farup,
som havde noget af INTERESSE FOR FARUP kunne/
måtte lave opslag. Derfor er navnet på gruppen også
blevet ændret til: Farup.

Farup kan drage nytte af, så del det endelig herinde.
Har du mange æbler, og kan kun bruge halvdelen
og derfor gerne vil give de resterende bort, så lav et
opslag med de nærmere detaljer. Har du set en mistænkelig bil i området, som andre bør vide, så lav et
opslag.
Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Farup er en facebook-gruppe for os alle, som har interesse i Farup. Man behøver ikke bo i Farup, for at
være med i gruppen. Hvis du har noget, som andre i

Årets borger 2016
Der er mange i Farup og omegn, som gør noget for,
at Farup bliver et sted, hvor vi har lyst til at bo. Det
markerer vi i borgerforeningen hvert år, ved at modtage indstillinger fra jer, og derefter udnævner vi
til spisningen lørdag aften til landsbyfesten »Årets
borger/årets initiativ«. Nu er det store spørgsmål så,
hvem skal være det i år?
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Vi har brug for, at du kommer med dit bud og din begrundelse. Det kan du i år gøre på vores hjemmeside,
der jo som altid kan findes på www.farupsogn.dk
Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
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Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

Sct. Hans arrangement 2016
Vi gentog i år de sidste års succes med afholdelse af Sct.
Hans arrangement på marken bag Kirkelunden, og igen
var der stor tilslutning til både »forfesten« med mulighed
for tilberedning af egen mad over grill, ligesom der kom
mange efterfølgende til afbrænding af heksen.
Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at der er frivillige, der
træder til og giver en hånd med, nu vi ikke er så mange i
bestyrelsen længere.
Konceptet var det samme igen, grillene var startet op til
kl. 18.00, hvor man kunne komme med sin medbragte
mad, varme den og efterfølgende nyde den ved de opstillede borde og stole, hvis man ellers kom i tide til at få en
plads…
Vi havde stole og borde til ca. 60 mand, men på trods af
det, måtte nogle sidde på medbragte tæpper i græsset, men

det blev taget med godt humør, og vi er bare glade for, at
der kom så mange.
Så blev der sat gang i bålet, og fra de uddelte sanghæfter, blev der sunget »Vi elsker vort land«, »Der er et yndigt land« med flere, mens heksen, som ungdomsklubben
havde lavet, fik startet op under sin kost, indstillet GPS’en
mod Bloksbjerg og derefter fløj af sted syd over.
Vi vil gerne takke alle, der har givet en hånd til arrangementet, om det har været udlån af mark, klipning af stier,
så man lettere kunne komme frem, eller om du har brugt
rå muskelkraft, så sætter vi pris på det.
Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
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